Uitnodiging voor de ledenvergadering die wordt gehouden
op dinsdag 25 maart 2003 in Het Rode Kruisgebouw aan de
Otto van Reesweg 10 te Culemborg
Deze avond zal in het teken staan van
de gevolgen van de Vogelpest.
Gezien de actualiteit vindt U veel
informatie al in dit clubblad,
waaronder een interview met
dierenarts Stapel uit Culemborg.
We proberen voor deze avond nog een
dierenarts of andere deskundige over
dit onderwerp te strikken.
Tevens zullen we ingaan op de
gehouden enquete, de gevolgen van
het stoppen van Theo Sielhorst met de verkoop van diervoeders
voor onze club.Natuurlijk zullen we ook aan enkele andere
zaken aandacht besteden:
• Het verslag van de jaarvergadering op 24 januari 2002
• Mededelingen van het bestuur o.a. over de verdere invulling
van het jaarprogramma
• De mogelijkheid om uw contributie te betalen en ringen te
bestellen (het formulier is bijgevoegd) en natuurlijk
• Uitgebreid met elkaar bij te praten over onze hobby.
De koffie staat vanaf half acht voor uw klaar
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Er zijn enkele leden, die hun bestelde ringen 2003 beschikbaar
hebben gesteld.
Dhr. Koot deelde mij mede, dat hij wegens verhuizing geen gebruik
zal maken van zijn 3.2mm kleurringen. Ook Frans Stap die
overschakelt op grotere parkieten heeft zijn 4.5mm kleurringen over.
Als u, van deze ringen gebruik wil maken kan dat.
U laat ze bij mij, op uw naam registeren en dan kan u (alleen) op de
onderlinge tentoonstelling van de ECKEV insturen.
Misschien een tip, voor het ringenjaar 2004.
Er is dit jaar veel vertraging in de fabricage van de ringen.
Daardoor hebben een aantal kwekers hun ringen (te) laat gekregen.
Bestelt u ringen op tijd.
Er kan al vanaf 1 Juni 2003 besteld worden.
Jan Middelkoop
Te Koop aangeboden
Koppel Catharina parkieten 2000+2001
Prijs € 40,-- voor het koppel
Marco van Driel Telefoon: 0345-519443
Af te halen
De heer Koot gaat verhuizen naar de Ghandi 154 en ruimt daardoor
een groot deel van zijn vogels en vogelspullen op.
Indien U nog interesse heeft in flesjes, nestbakjes en zangkooitjes
neem dan even contact met hem op.
Zijn telefoonnummer is en blijft 0345-518928

Dossier Klassieke Vogelpest

Algemene informatie
In de omgeving van Barneveld (Gelderse Vallei) is op een aantal
bedrijven klassieke vogelpest uitgebroken. Klassieke vogelpest
(Aviaire influenza) is een zeer besmettelijke virusziekte die
overdraagbaar is op pluimvee. Hieronder vallen: kippen,
kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven,
fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratites) die zowel
bedrijfsmatig als hobbymatig worden gehouden. Onder 'duiven'
worden alleen duiven verstaan die voor consumptie worden
gehouden.
Dragers van het virus komen vooral voor onder wilde
watervogels. Zij verspreiden het virus via de luchtwegen,
oogvocht en via mest. De ziekte wordt overgedragen via direct
contact tussen vogels. Ook 'besmet materiaal' (zoals mest, voer,
kratten, transportmiddelen) kan een besmettingsbron zijn. Het
virus kan ook worden overgedragen via de lucht.
Symptomen
Klassieke vogelpest is onder meer herkenbaar aan zwellingen
aan kop en hals en een zeer grote sterfte onder het pluimvee.
De incubatietijd is kort en kippen gaan er vrijwel altijd aan dood.
Diagnose
Met laboratoriumtests wordt de definitieve diagnose van
vogelpest vastgesteld. Er was al een aantal dagen sprake van een
sterke verdenking van vogelpest bij een aantal bedrijven in de
Gelderse Vallei en Laren. Omdat die verdenking er was, waren
er al maatregelen genomen voor gebieden van zo'n tien kilometer
rond de verdachte bedrijven. Daarnaast gelden er ook landelijke
regels.

Klassieke vogelpest behoort tot de zogenaamde lijst A ziekte, die
aan de hand van Europese regelgeving moet worden bestreden.
De RVV onderzoekt of besmette en verdachte bedrijven de
afgelopen dagen nog contact hebben gehad met andere bedrijven
(bijvoorbeeld leveringen van levend pluimvee/broedeieren vanuit
de bedrijven). Middels deze tracering wordt een mogelijke
verspreiding van de ziekte zo snel mogelijk in kaart gebracht.
Advies VWA Op dit ogenblik is er geen aanleiding om aan te
nemen dat er een risico voor de volksgezondheid bestaat. Voor
alle zekerheid is hierover een advies aan de Voedsel en
Warenautoriteit (VWA) gevraagd. Dit advies is te vinden op de
site van VWA: www.vwa.nl Op de internetsite van VWA staan
ook vragen en antwoorden omtrent volksgezondheid.
Belang van de pluimvee- en de eiersector voor Nederland
Met een brutoproductiewaarde van 1.024 miljoen euro (in
2002) is de pluimveesector goed voor ruim 5% van de totale
brutoproductiewaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw.
De Nederlandse pluimveesector produceert jaarlijks ruim 9,5
miljard consumptie-eieren en ruim 750.000 ton
pluimveevlees. Bij die tweede categorie gaat het voor een
belangrijk deel om vleeskuikens (in 2002 696.000 ton).
Nederland is een belangrijke exporteur van
pluimveeproducten De exportwaarde van pluimveevlees
bedraagt ruim 1,1 miljard euro op jaarbasis. Voor eieren ligt
dat op ruim 400 miljoen.

Gezondheidsdienst vreesde al voor uitbraak vogelpest
Den Haag (1 mrt 2003) - De Nederlandse pluimveestapel is bijzonder

vatbaar voor de klassieke vogelpest, ofwel Aviaire Influenza. Nederland
was al jaren vrij van de ziekte en daarom bijzonder kwetsbaar.
Voor een uitbraak zoals nu in de Gelderse Vallei werd al gevreesd door
de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer.
Pluimveedierenarts Jos Heijmans van de dienst sprak afgelopen week in
het Agrarisch Dagblad zijn grote zorgen uit over een mogelijke uitbraak
van de virusziekte, die in Italie regelmatig voorkomt. Onlangs brak de
ziekte weer uit in Hongkong. "We houden ons hart vast," zei Heijmans.
Aviaire Influenza is een ernstige en besmettelijk virusziekte bij pluimvee.
De ziekte werd in Nederland in 1994 vastgesteld op een bedrijf in het
Brabantse Vlijmen, waar uit Amerika geimporteerde emoes stonden. Het
laagpathogenen AI-virus werd er aangetroffen.
Het virus kent drie typen: A, B en C. Allen type A is van invloed op
vogels. Er bestaan vijftien suptypen van, waarvan H5 en H7 klassieke
vogelpest kunnen veroorzaken. De incubatietijd van het AI-virus is kort:
drie tot veertien dagen. De eerste symptomen zijn: algehele malaise, ruw
verenpak, geen eetlust, veel drinken, legdaling en waterige diarree.
Volwassen kippen hebben dikwijls gezwollen kammen en lellen en
oedeem rondom de ogen.
De gezondheidsdienst gaat ervan uit dat de pathogeniteit (ziekmakend)
van het virus hoger is geworden door mutaties binnen de LPAI-stam.
Het hoogpathogene AI-virus (HPAI) is in december 1999 in Italie
aangetroffen. De klinische verschijnselen van deze variant waren
ernstiger. Er trad acute sterfte op onder de dieren.
In Italie komt vooral de minder ernstige LPAI-stam voor en daar wordt
tegen gevaccineerd. Het maakte de dreiging iets minder groot, maar
desondanks hield de gezondheidsdienst zorgen. "We hebben hier een
maagdelijke populatie. Een hoogpathogeen AI-virus kan er hard
doorheen gaan," zei Heijmans.

Kanariepokken kunt U gelukkig voorkomen
Kanariepokken is een dodelijke ziekte.
Geneesmiddelen tegen deze ziekte bestaan niet.
Maar gelukkig kunnen we onze vogels wel beschermen
door ze te enten.
Via een van onze
zusterverengingen is het
ook dit jaar weer
mogelijk om entstof
tegen de kanariepokken
te bestellen.
Dit jaar is de prijs
€ 22,50 per flacon.
Dat is genoeg voor 5060 kanaries.
Tot en met de ledenbijeenkomst op 25
maart kan er nog besteld
worden.
De entstof wordt dan in de eerste zaterdag in juni
opgehaald en direct daarna voor u beschikbaar.
De entstof is alleen tegen contante betaling vooraf te
bestellen bij H. Rens, Otto van Reesweg 45 in Culemborg.
Telefonisch bestellen is helaas niet mogelijk.

Naast de klassieke Vogelpest (Aviaire influenza) kennen we ook de
pseudo-vogelpest, waarvoor duiven en kwartels, die aan onze
vogeltentoonstellingen willen deelnemen, moeten zijn ingeent.

Pseudo vogelpest
(newcastle disease)
De meest gevreesde ziekte bij pluimvee, waar zelfs een meldingsplicht
voor geldt. De besmetting gebeurt door wilde vogels, door de wind en
door contacten.
Elke kip of andere hoenderachtige, waaronder kwartels, die vervoerd
wordt, aan een tentoonstelling deelneemt of verkocht wordt moet een
bewijs van inenting met zich hebben. Het is dan ook een vreselijke
ziekte, heel besmettelijk en met zeer geringe overlevingskansen.
Er bestaat geen medicatie tegen dit virus.
De dieren zijn lusteloos, laten de kop naar omlaag hangen, hebben dunne
ontlasting die groen van kleur is, vermageren en hebben verlammingsverschijnselen. Iedereen die kwartels en/of kippen e.d. heeft zou ze in
feite moeten laten inenten tegen deze ziekte.
Entstof is via onze vereniging te koop.

Ook hobbypluimvee ophokken
6 maart 2003 - Minister Veerman van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij wijst hobbydierhouders binnen
de 10 km zone erop dat zij, net als boeren, verplicht zijn
hun pluimvee binnen te houden. Het ophokken van
hobbypluimvee is nodig om de kans op verspreiding van
Klassieke Vogelpest zo klein mogelijk te houden.

Het virus dat Klassieke Vogelpest veroorzaakt, is zeer
besmettelijk voor pluimvee. Ook vraagt het ministerie hen om
aandacht te besteden aan eventuele dierziekteverschijnselen. Alle
hobbydierhouders die zieke of zelfs dode dieren aantreffen, zijn
verplicht een dierenarts te waarschuwen. Symptomen zijn onder
andere: zwellingen aan kop en hals, sufheid en vooral
onverwachte, snelle sterfte. In alle gevallen is het belangrijk de
dieren niet te verplaatsen, maar binnen te houden.
Welke dieren zijn vatbaar?
Het gaat om kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen,
kwartels, duiven bestemd voor consumptie (dus geen postduiven)
fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes en
nandoes). De belangrijkste bron van besmetting is direct
contact tussen dieren onderling, maar ook mensen die
met zieke dieren in aanraking zijn geweest, kunnen het
virus daarna op andere dieren overbrengen. Daarom is
het belangrijk dat iedereen die in aanraking komt met
pluimvee, na afloop zijn handen wast en zich omkleedt.
Voor informatie kan men bellen met het gratis informatie
nummer van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij: 0800-22 333 22 (ma-vr 08:30 tot 22:00 uur,
za-zo 09:00 tot 22:00).
Nadere informatie is ook te vinden op de website:
Dossier Klassieke Vogelpest

Verbod op het houden van vogelmarkten
Interview met de heer Stapel, dierenarts te Culemborg
In verband met de vogelpest heeft C.O.M. Nederland
contact gezocht met L.N.V. om ons enige zaken duidelijker
te maken die van belang zijn voor de bij ons aangesloten
organisaties en liefhebbers.
Er geldt in het hele land een vervoerverbod voor pluimvee.
Sinds 1 maart geldt ook een verbod voor het houden
van vogelmarkten en tentoonstellingen voor pluimvee.
Wat verstaat men bij L.N.V. onder pluimvee:
Kippen – Kalkoenen – KWARTELS –
PARELHOEN – Vleesduiven (geen
postduiven) – EENDEN – GANZEN –
FAZANTEN – PATRIJSEN
Hieronder vallen ook de aanverwante
exotische soorten.
b.v. Goudfazant – Japanse kwartel – mandarijneend, enz:
Op het houden van andere tentoonstellingen en vogelmarkten staat geen verbod, of boete. De organisator dient
hierin wel zijn verantwoordelijkheid te dragen, en die maatregelen te treffen dat genoemde vogels niet binnenkomen,
en besmettingshaarden niet kunnen worden overgebracht.
(In de besmette gebieden gelden nog stringentere
maatregelen). Controles zijn niet uitgesloten.
Hopende U met deze berichtgeving van dienst te zijn, en
mogelijk dit aan uw achterban is mede te delen via uw
website, of andere bron van informatie.
Mocht er meer informatie komen dan zal ik dit U spoedig
mededelen.
Met vriendelijke groeten, Bart Braam
Secretaris C.O.M. Nederland

Aan de heer Stapel heeft de redactiue de vraag voorgelegd wat wij,
als hobby-vogelhoudfers kunnen doen om te voorkomen dat onze
kanaries, parkieten en tropsiche vogels door de vogelpest worden
aangetast.
De heer Stapel wees er op dat de ziekte vermoedelijk is veroorzaakt
door overvliegende watervogels die via hun uitwerpselen de weides,
waarin scharrelkippen liepen hebben besmet. Kippen, die in de zgn
battarijen worden gehouden zitten in volledig afgesloten
hokken,waarin geen mus of muis binnenkomt en waarom ook al om
andere reden heel scherpe hygienische maatregelen in acht worden
genomen om de insleep van ziektes in de overvolle schuren te
vermijden. Hetzelfde geldt in de schuren waarin hennen en hanen
voor de broedeierenproductie in bijna steriele omstandigheden
worden gehouden.
Veel van onze vogelverblijven zijn ook vogel en muisdicht gebouwd.
Het risico van besmetting hierin is uiterst miniem, zelfs voor
aanverwanten soorten zoals kwartels.
Ook de vogelliefhebbers met een buitenvoliere hebben die als regel
aan de bovenzijde afgeschermd waardoor geen uitwerpselen van
wilde vogels onze volieregrond kan besmetten.
Volgens de heer Stapel volstaan voor onze hobby de normale
hygiene voorschriften.
Indien in de omgeving van Culemborg een besmet bedrijf wordt
aangetroffen zullen naar zijn oordeel de gevolgen voor de
vogelliefhebbers zeer gering zijn. Alleen in het geval dat men en
siervogels en kippen houdt en men binnen een straal van 1 kilometer van het besmette bedrijf ligt, loopt men het risico dat de AID
besluit de dieren te ruimen.
Anders dan tegen de pseudo-vogelpest (NCD) is er tegen de echte
vogelpest niet preventief te enten. Vogels die de ziekte toch krijgen
zullen in zeer korte termijn sterven. Vogels die de ziekte wel krijgen,
maar dit overleven zullen na verloop van tijd immuun worden.
Zijn advies aan onze vereniging is: wees extra voorzichtig maar
paniek is echt niet nodig.

Resultaten Enquete
Vogelvrienden,
Van de uitgezette formulieren zijn er 17 teruggekomen.
De antwoorden zijn verwerkt en in het bestuur besproken.
De conclusies zijn:
Ledenbijeenkomsten
Er is een lichte voorkeur om de avonden van de donderdag naar de vrijdag
te verschuiven en er is een sterke voorkeur om eerder te beginnen. Vooral
dat laatste lijkt me het proberen waard:
Dat betekent dat we voor 20.00 uur de verenigingszaken hebben
behandeld en een eventuele spreker voor 20.00 uur al aan zijn verhaal kan
beginnen. Ook de voorstanders van een vroeg eindtijdstip (22.00 uur of
eerder) overtreffen verre de nachtbrakers (23.00 uur of later).
Plaats activiteiten
Het grootste deel is er voorstander van om voor de TT en de
prijsuitreiking in ieder geval in de Lantaarn te blijven. Voor de
ledenbijeenkomsten, de vogelbeurs en de kaartavond kiest de meerderheid
voor het Rode Kruisgebouw of elders.
Of dit ook mogelijk is heeft een delegatie van het bestuur met Bram en
Jacqueline besproken. De resultaten zullen we U op 25 maart melden.
Inhoud ledenbijeenkomsten
Voor de inhoud van de ledenbijeenkomsten wil men meer aandacht voor:
Vogelziekten (7)
De tentoonstelling (5)
Vorm- en Postuurkanaries (4)
Verenigingszaken (3)
Als nieuw onderwerp werden Papegaaien genoemd.
Het aantal ledenbijeenkomsten mag van u ook wel groter.

Inhoud Clubblad
Hier zien we dezelfde onderwerpen terugkeren als bij de inhoud van
de ledenbijeenkomsten
Met daarbij opvallend meer aandacht voor verenigingszaken.
Vogelziekten (7)
De tentoonstelling (5)
Vorm- en Postuurkanaries (4)
Verenigingszaken (5)
Als nieuwe punten werden ook hier papegaaien genoemd en
ervaringen van de leden zelf.
Andere activiteiten
Als punten uit dit onderwerp vallen op:
Meer kaartavonden
Meer lezingen
Meer excursies naar vogelparken
Voorstanders van gezamenlijk een TT-organiseren
Eigen activiteiten
De mensen die de enquette hebben ingevuld willen allen wel in de
een of andere vorm iets voor de vereniging doen. Het meeste zijn er
liefhebbers te krijgen voor de TT-commissie en bardiensten, het
minste voor algemeen bestuurswerk.
Met dit resultaat als uitgangspunt gaat het
bestuur de verdere jaarplanning invullen.
Wij zullen dat ook op 25 maart met U
bespreken.
Vriendelijke groeten
Henk Rens

Ledenmutaties

Van onze Website

Uit de enquete bleek de behoefte om in het clubblad meer aandacht te
besteden aan verenigingszaken. Een deel daarvan is uiteraard het komen
en gaan van leden en bijzondere gezinsomstandigheden.

Ik kwam tijdens het surfen uw buitengewoon mooi pagina tegen (dit
was geen geslijm).
Want ik ben op zoek naar een ouder agapornis vrouwtje voor mij
agapornis om hem gezelschap te komen houden.
Ik hoop dat u of iemand die u kent mij aan een oud vrouwtje kan
helpen, er kan eventueel best een vergoeding tegen over staan!
bvd Niels Voorham
deniels123@hotmail.com

Als nieuwe leden hebben wij in het eerste kwartaal van 2003 de volgende
personen in mogen schrijven:
Jan van Biezen, Uranusweg 19, Culemborg
Herman de Lorijn, Jekerstraat 22, Culemborg
Stefan Middelkoop, Heinsiusstraat 16, Culemborg
Joop de Rooij, Wijk bij Duurstede
Bram van Velden, Berliozstraat 6, Culemborg
Bedankt per 1-1-2003 hebben:
B. Korenhof, Pinksterbloem 13 Culemborg
Kimberly Kruissen, Oranjestraat 8, Everdingen
Dennis van Soelen, Diezestraat 2, Culemborg
Martin van Soelen, Diezestraat 2, Culemborg
Jan van Soelen, Tabaksstraat 5, Culemborg

Voor de goede orde:
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 15 juni/15
december te geschieden om u nog tijdig bij de bond te kunnen afmelden.
De ledenadministrateur
Jaap van Driel

Nuttige informatie Nummers
Algemene informatie over de Klassieke Vogelpest: Het LNV-Loket 0800-2233322
Openingstijden: ma-vr 08:30 tot 22:00 uur za-zo 09:00 tot 22:00
Teletekst: LTO pagina 461
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6971 LS Brummen. Telefoon: 0575-564004
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