juni
2003
Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 18.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 16.00 uur

Diervoeders van o.a. de volgende merken:
Royal Canin, Biofood, Eukanuba, Iams, Doko, Bonzo, Hills, Pedigree Pal
Wij hebben de verkoop van WIRIKS vogelzaden van Theo Sielhorst
overgenomen.

Speelgoed (Miniaturen) Skelters Trampolines
Vee en Diervoeders, ook voor kleine huisdieren
Veeverzorging en Geneesmiddelen
Erf- en Stalgereedschap
Afrastering
Werkkleding, Schoenen, Klompen, Laarzen, Overals.
Kunstmest
Stro - Hooi - Krullen - Zaagsel
enz. enz. enz.

Eerste
Culemborgse
Kanarie- en
Exoten
Vereniging
opgericht 20 januari 1947
Kamer van Koophandel
Tiel: V157549

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester/
ledenadministratie
2 Voorzitter:
e

2 Penningmeester:
e

Algemeen adjunct

Materiaalbeheer:

Ringencommissaris:

H. Rens
Otto van Reesweg 45,
4105 AB Culemborg
0345 – 518326
Peter L.A. Winkel
Gandhi 61
4102 HG Culemborg
0345 – 514552
J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg
0345 – 519443
F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren
0344 – 571896
M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg
0345 – 517450
Johan Buurman
Burg Schorellaan 25
4105 DM Culemborg
0345-518031
P. Klaassen
Galderie 7, 4116 DS Buren
0344 – 572614
Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg
0345 516997

Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.

Redaktie clubblad:

.Laatste kans om geruilde ringen te melden voor 2003

P. Winkel en H. Rens, (e-mail: pla.winkel@hetnet.nl)

Contributie bedraagt € 25,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari/1 juli
van het betreffende jaar. Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt €
2,00 Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank Culemborg t.n.v.
penningmeester E.C.K.E.V. Girorekening 3980719

We moeten misschien allemaal nog wennen aan de gewijzigde
procedures voor het bestellen van ringen, maar op 1 mei is de
mogelijkheid om nog voor het kweekjaar 2003 ringen te bestellen
beeindigd.
Het is het bestuur bekend dat diverse leden nog heel veel ringen over
hebben en dat andere leden, die laat in het seizoen nieuwe vogels
hebben gekocht, zitten te springen om ringen in bepaalde maten.
Ik wil U dan ook verzoeken om aan onze ringencommissaris Jan
Middelkoop door te geven van welke ringmaten U ringen over heeft.
Mocht U al zonder ringen (zijn) komen te zitten en deze van een ander
lid van onze vereniging hebben overgenomen dan wijzen we U op de
mogelijkheid om tot 1 juli van dit jaar deze ringen alleen voor onze
eigen onderlinge tentoonstelling als eigen kweek te laten registreren.
U moet dan tijdig een opgave van welke ringen (ringmaat en
volgnummers) dit betreft vergezeld van een handtekening van beide
kwekers bij het bestuur (maar liefst bij de ringencommissaris) indienen.
Ook hiervoor is een formulier in dit clubblad opgenomen.
Op dit formulier kunt U ook aangeven als U ringen van uw eigen
kweeknummer bij een andere erkende vogelbond bij de ANBvV als
eigen kweeknummer wilt laten registreren.
Aan deze registratie bij de Bond zijn € 3,40 kosten verbonden.
Leden, die zich al eerder voor deze registratie hebben aangemeld,
hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Wel moeten ook zij die
€ 3,40 jaarlijkse registratiekosten betalen.
Vanaf 1 juni is het alweer mogelijk om ringen voor het kweekseizoen
2003 te bestellen. In het april nummer van Vogelvreugd zijn de nieuwe
bepalingen en prijzen van de ringen voor het kweekseizoen 2004
opgenomen.
Bij vragen en onduidelijkheden kunt U altijd bij de ringencommissari
of het bestuur terecht.

Vraag en aanbod
Jaap van Driel heeft heel goed gebroed met zijn Catharinaparkieten.
Hij biedt ze per koppel te koop aan.

Volieres aan het spoor
Sinds deze winter zijn de vogels uit de schuur bij mijn huis verhuisd naar een
eigen onderkomen onder aan de spoordijk tegenover mijn woning.
Dit volierecomplex is in verschillende fasen tot stand gekomen.

Meer informatie Telefoonnr.: 0345 – 519443
Entstof 2003
Regelmatig krijg ik nog vragen van leden en andere vogelhouders of ik
nog entstof tegen de kanariepokken kan leveren.
Dit is niet meer mogelijk.
Er kon tot begin april besteld worden en op 23 mei heb ik aan de
meeste leden tijdens de ledenbijeenkomst in het Rode Kruisgebouw hun
entstof kunnen overhandigen. Ook de extra capsules, die ik voor eigen
rekening en risico had genomen, zijn eind mei al weer weg gegaan.
Mocht U een of meerdere flacons entstof overhouden geeft u dan svp
een seintje, wellicht kan ik er andere vogelhouders een plezier mee
doen en zorgen dat u uw geld terug krijgt.

In 1998 is de grote voliere gebouwd.
Hij is geheel van hardhout en
bespannen met kunsttof gaas. In de
praktijk bleek kunststof gaas voor de
onderste rand niet de beste oplossing.
De kleine knaagdieren, die talrijk
onderaan de spoordijk voorkomen,
hadden er al gauw een paar stevige
gaten in geknaagd. Sinds begin 2003 is
er gaas een halve meter diep ingegraven en bestaat de onderste rand ook aan
13x13 gaas.
De grote voliere is 8 kantig van vorm, de zijden zijn elk 2,50 m lang en de
voliere heeft een doorsnee van 8 meter en is in de nok 3,5 m hoog. Hij staat
verankerd op 8 betonpalen van een meter lang met een ijzer u-profiel waarin
de spanten bevestigd zijn.
Toch is deze voliere door een man op te zetten.
In de kerstvakantie van 2002 is
met behulp van familie en
vrienden aan de grote volière een
nachthok met binnenhok en twee
aluminium volières gebouwd.
Voor het nachthok is gebruik
gemaakt van een tuinhuisje, de
volières bestaan uit de elementen
van de oude volières die eerst
achter het huis stonden. Als
fundering is gebruik gemaakt van
4 stelconplaten van ieder 2x2
meter zodat er geen last is van ongedierte dat via de vloer naar binnen
probeert te komen.

De afmetingen van de volieres zijn 3x1 en 2x2,40m. Deze laatste voliere
vormt ook de verbindingssluis naar de grote vlucht. Het nachthok is een
bouwpakket, maar zelfs met behulp van een professioneel timmerman en een
bouwtekening is het behoorlijk puzzelen om alles goed in elkaar te zetten.
De houten delen zijn voor het in elkaar zetten al in de lak gezet en daarna nog
eens volledig geschilderd. Het dak is bedekt met singels
In de vluchtjes zitten bijna uitsluitend tropische vogels. In de ene vlucht zitten
de Australiers: zebravinken, diamantvinken, rijstvogels en een koppeltje
Turquisineparkieten. In de grote vlucht zitten de andere vogels: een zwerm
muskaatvinken, een goudmus met zijn harem, een koppeltje roodmussen, een
koppel parelhalsduiven, chinese groenlingen, vinken en een zwerm
diamantduifjes. In deze voliere is precies in het midden een cirkel gelegd
waarop de waterbakjes voor het drinken en baden staan.
In een klein huisje, dat eerder als
huisvesting voor de krielkippen heeft
dienst gedaan staat beschut voor de
regen een voerbak.
In het nachthok zijn verbonden aan
de buitenvluchten, twee binnen
vluchten gemaakt. Hierin staat ook
water en voer, zodat de vogels zowel
binnen als buiten altijd voer hebben.
De verbinding tussen de vluchten kan
met kleppen worden gesloten indien
het buiten vriest. Er staan hier ook 6 broedkooien, voor de japanse meeuwen
en parkieten.
In het nachthok is geen water, gas of electriciteit aanwezig zodat de vogels het
met de warmte van de zon moeten doen.
Toch blijft zo’n hok ook zonder verwarming verrassend lang vorstvrij
In maart 2003 is het gehele complex in gebruik genomen.
In april en mei zijn al de eerste jongen geboren. Tussen Koninginnedag en 5
mei is de omgeving rond de voliere bestraat zodat je ook bij regenachtig weer
schoon en droog de vogels kan verzorgen.
De rand van de tuin langs de bestrating is gevuld met plantjes (je kan niet
zonder de GAMMA) om een vloeiende overgang naar de moestuin mogelijk
te maken. Aan het eind van de moestuin staat een nog oudere voliere die nu
dienst doet als kippenhok. Voorheen liepen de kippen in de grote
voliere.Reken maar dat die flink de pest in hebben.

Bewaartips levende voedseldieren van Duiveman diervoeders
Er wordt ons regelmatig gevraagd naar tips om voedseldieren langer te
kunnen bewaren. Elke soort heeft zich door de eeuwen heen aangepast
aan zijn eigen (micro)klimaat waardoor het niet altijd even makkelijk is
om ze voor langere tijd vers te houden. Hieronder volgen aanwijzingen
voor de meest populaire voedseldieren;
Meelwormen; bewaartemp. 0-15 graden (eventueel in de koelkast),
een hogere temperatuur bevorderd de ontwikkeling van de worm
waardoor kevers ontstaan. Buiten de koelkast kunt u de meelwormen
het best bewaren in een open bak, niet te dicht opéén gestapeld. Géén
voedsel toedienen, of voeren vlak voordat u ze aan de vogels opvoert.
Het voer kan bestaan uit groente, brood enz. maar natuurlijk ook uit
bijvoorbeeld eivoer met eventuele vitaminepreparaten. Kiest u voor
zekerheid, dan kunt het beste het zogenaamde "krekel-voer" aan uw
meelwormen geven; krekel-voer voorziet uw meelwormen van
hoogwaardige vitaminen, mineralen, aminozuren en sporenelementen
waar ook uw vogels optimaal van profiteren! Zet meelwormen tijdens
het voeren op huiskamer temperatuur.
Buffalowormen; bewaartemp. 20-25 graden, bij lang bewaren, langer
dan een week, voedsel toedienen (wortel, appel, brood, zemelen). De
buffaloworm is een tropisch dier die een idem klimaat verlangt; warm
en vochtig, let erop dat ze niet in het volle zonlicht en niet nat staan.
De wormen halen hun vocht uit de wortelen, bevochtigen is overbodig.
Moriowormen; bewaartemp. 20-25 graden, mondjesmaat voeren met
wortelen en vochtig houden (niet nat!). Voor de morioworm geldt
hetzelfde als voor de buffaloworm zij het dat ze iets "taaier" zijn. In
(vochtig) tuinturf of tuinaarde kunt u ze het langst bewaren. Regelmatig
bevochtigen met de plantenspuit is geen overbodige luxe voor de
morioworm.
Fruitvliegen klein en groot; de bewaartemperatuur is afhankelijk van
uw wensen. Wilt u de fruitvliegen snel kunnen opvoeren zorg dan voor
een hoge temperatuur van 22-28 graden. Voor een langzame
ontwikkeling kunt u ze het best bewaren bij 12-15 graden. Niet te koud
anders komen de eitjes niet meer uit. Fruitvliegen worden geleverd met
een hoeveelheid voeding, bijvoeren is meestal overbodig.

Huis- veld- steppe- en bandkrekels; bewaartemp. 20-25 graden.
Krekels worden vaak aangeleverd met voedsel in de vorm van kleine
brokjes plantaardige, droge voeding of met een onderlaag van zemelen.
Dit is niet enkel bedoeld voor de voeding maar mede om de omgeving
van de krekel droog te houden. In een droge omgeving kunnen bacteriën zich moeilijk vermeerderen. Wilt u ze voor langere tijd bewaren dan
zult u de krekels voedsel en water moeten geven in de vorm van bv een
stukje appel, wortel en/of komkommer. Gebruikt u veel krekels en bent
u in het bezit van een onderkomen voor uw krekels in de vorm van bijv.
een aquarium, geef uw krekels dan regelmatig krekel-voer en -gel; in
combinatie met warmte, rust en potgrond zult u al snel jonge krekels
tevoorschijn zien komen! Ontsnapte huiskrekels kunt u te lijf gaan met
een beetje zelfrijzend bakmeel met daarnaast een paar druppels water.
U kunt zich wel voorstellen wat er met de diertjes gebeurd
Veldkrekels sterven in de regel vanzelf na enkele dagen.
Wasmotten; bewaartemp 15-22 graden. Ook voor wasmotten geldt,
hoe hoger de temperatuur hoe sneller de ontwikkeling van de eitjes en
larven. Wasmotten worden geleverd met of zonder voeding, bijvoeren is
overbodig. Let bij wasmotten vooral op de verpakking; gezonde
exemplaren kruipen met gemak uit het doosje. De ontsnapte
wasmotlarve en de uiteindelijke mot brengt geen schade toe aan het
huis. Wasmotten geleverd in houtkrullen zijn het best te bewaren in de
koelkast.
Sprinkhanen half- volwas; bewaartemp. 22-30 graden. Het best te
houden in een gaaskooi met onderbak om uitwerpselen en etensresten
in op te vangen. Zorg voor een droge omgeving. Vocht halen de
sprinkhanen uit voeding, bij voorkeur appel, peer, wortelen en vers
gras. Sprinkhanen nemen ook krekel-gel en -voer tot zich. Halfwas
sprinkhanen kunt u er zelfs mee grootbrengen! Af en toe licht
besproeien met lauw water.
Dendrobena's; bewaartemp. 0-10 graden. Dendrobena's worden
geleverd met voeding, bijvoeren is overbodig. Als u ze in een lichte
omgeving bewaard zullen ze niet uit de verpakking ontsnappen; ze
zullen zich schuil houden onder de bedding (grond met voeding).

