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de geslachtsnaam Melopsittacus de aanduiding undulatus toe, dan hebben we
op wetenschappelijke wijze een soort - in dit geval de grasparkiet - van een naam
voorzien.
Samenvattend, ziet de 'stamboom` van de grasparkiet er als volgt uit:
Regnum (rijk): Regnum animale (dierenrijk)
Phylum (hoofdafdeling): Chordata (Chordadieren)
Classis (klasse): Aves (vogels)
Ordo (orde): Psittaciformes
Familia (familie): Psittacidae
Subfamilia (subfamilie): Psittacinae
Genus (geslacht): Melopsittacus
Species (soort): undulatus
Het begrip soort behoeft in dit verband nadere toelichting. Het is niet slechts een
door een mens met een zekere willekeur vastgestelde
gelijkvormigheid, maar bepaald door een natuurlijke factor. Deze bestaat daaruit,
dat groepen individuen die tot een soort samengevoegd zijn en die een
erfelijk bepaalde gelijkvormigheid vertonen zich onderling voortplanten. De
soort is dus niet alleen maar een groep van individuen, die in
overeenkomstige stadia van hun ontwikkeling en onder gelijke omstandigheden
in bouw en functie zeer veel met elkaar gemeen hebben; de soort is ook een
voortplantingsgemeenschap, die ten opzichte van andere soorten in sterke mate
afgesloten is. Daardoor wordt gewaarborgd, dat iedere soort haar kenmerken
vrijwel onveranderd aan de nakomelingen doorgeeft.
Harry van der Linden
De tekening van de omslag is van Joze van Stigt, de afgebeelde grasparkiet is de
winnaar van de Bonnouvriebeker in 1995

Uitnodiging
Op dinsdag 23 maart komt Roel Weites vertellen over de verzorging van
vogels in de meest brede zin.
Iedereen, maar vooral uw huisgenoten en partners zijn van harte welkom
op deze boeiende avond. Meer informatie staat in de rubriek Memo elders
in dit blad.
Het Rode Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10 is vanaf half 8 open.

Ons Clubblad, een Redactiecommissie en een redactiestatuut.
Ons clubblad is ooit (zo rond 1985) begonnen als een vervanger van de
briefkaarten waarmee de leden werden opgeroepen naar een
verenigingsavond te komen. Inmiddels is ons clubblad uitgegroeid naar
een bijna maandelijks (ca 10 x per jaar) periodiek dat regelmatig bij u
door de deur valt. Door de steun van enkele adverteerders is dat ook
financieel mogelijk. Een aantal elementen uit ons clubblad herinnert
nog aan zijn geboorte. Zo is het clubblad nog steeds bijna uitsluitend
een mededelingenblad van het bestuur. De redactie werd tot voor kort
ook gevoerd door de voorzitter en secretaris.
Daarmee loop je het risico dat het clubblad meer gezien wordt als
spreekbuis van het bestuur dan als een clubblad voor en door de leden.
Dat beeld wordt nog versterkt als het clubblad ook nog door weer en
wind door de bestuursleden persoonlijk bij u thuis wordt gebracht
Het bestuur zou er geen bezwaar tegen hebben als de redactie, het
drukken en de bezorging van het clubblad wat losser komt te staan van
het dagelijkse bestuur van de vereniging, zolang er natuurlijk wel ruimte blijft om de bestuursberichten in het blad op te nemen.
Voor zoiets moet je dan een min of meer onafhankelijke redactie
hebben. Een positie waarbij de redacteur van het clubblad geen deel
uitmaakt van het bestuur maar wel het recht heeft om de bestuursvergaderingen bij te wonen en daaruit eventueel te publiceren is werkbaar en zo is het jaren geleden binnen onze vereniging ook gestart.
Bij veel verenigingen zie je dat de verhouding tussen bestuur en
redactie is geregeld in een zgn. redactiestatuut dat er ongeveer als
volgt uit ziet:
• Door het bestuur is een redactiecommissie opgericht met het doel
het uitbrengen van een clubblad. Deze commissie zal maximaal
bestaan uit ?? leden te benoemen uit leden van de vereniging.
Benoeming geschiedt door het bestuur.
• Doel van het clubblad is de leden zo breed mogelijk te informeren
over het wel en wee van de vereniging.
• Op verzoek van het bestuur van onze vereniging brengt de
Redactie-commissie daartoe, in principe 10 keer per jaar, het
clubblad uit.
• De redactieformule is afgestemd op de interessesfeer van de lezers
en hun belangen.
• De redactie zal zich niet binden aan groeperingen en personen en
zal haar onafhankelijkheid tegenover wie dan ook handhaven.
• De redactie zal bij haar nieuwsgaring en berichtgeving een zoveel
mogelijk representatieve selectie maken en streven naar volledigheid en evenwicht.

•
•
•

•
•
•

Zij daartoe de in het dagelijkse leven geldende normen en waarden
aan vast uitgangspunt nemen.
De redactie stelt zich open voor kritiek op haar beleid. Reacties van
lezers zullen op zo kort mogelijke termijn op adequate wijze worden
beantwoord.
In het clubblad zullen tegen betaling advertenties worden opgenomen. De opbrengst van deze advertenties dienen in eerste
instantie als dekking van de kosten van het uitbrengen van dit
clubblad.
Eventuele meeropbrengst komt ten goede van het algemene belang
van de vereniging.
Jaarlijks zal een begroting worden ingediend die vooraf door het
bestuur en de algemene ledenvergadering zal moeten worden
goedgekeurd.
Tevens zal de redactiecommissie in het jaarverslag verslag doen
aan het bestuur ter toetsing van het gevoerde beleid.

Deze organisatie maakt het voor de redactie mogelijk om binnen de
door de vereniging in de jaarvergadering gestelde financiële en beleidskaders redelijk onafhankelijk te opereren. Kritische kanttekening bij het
door het bestuur gevoerde beleid zijn dan ook te formuleren en door de
redactie af te wegen om deze ook in het clubblad te plaatsen.
Nu is het tegenover gestelde eerder het geval: juist de verwevendheid
van functies zal, om elke schijn van censuur te voorkomen, er toe
leiden dat een objectieve afweging of ingezonden artikelen wel
bijdragen aan het doel van de vereniging achterwege blijft.
Niet dat redactie en bestuur bedolven worden onder kopij.
Dat maakt een andere zwakke kant van ons huidige clubblad kwetsbaar: de inhoud wordt sterk bepaald door de persoonlijke interesse van
de redactieleden.
Graag willen wij een van de komende ledenavonden eens met u praten
over de positie van het clubblad in onze vereniging. De enquête van
begin 2003 heeft aangegeven dat het clubblad, zoals het nu is, redelijk
aan uw wensen voldoet. Maar het kan natuurlijk altijd beter.
Debatteer, publiceer of reageer, maar laat het bestuur en de
redactieleden weten wat u hier van vindt.
PS We zijn nog op zoek naar oude clubbladen. In die bijna 20 jaar
moeten we er toch al bijna 100 hebben volgeschreven zeker als we
kijken naar het huidige tempo waarin de clubbladen verschijnen.

3. PLAATS VAN DE GRASPARKIET IN HET DIERENRIJK

Kenmerkend voor levende dieren is dat ze zich op grond van hun overeenkomsten
in een zoölogisch systeem laten rangschikken.
Het belangrijkste criterium waarnaar men de dieren indeelt, is de gelijkvormigheid.
Deze berust op het gemeenschappelijke bezit van een reeks gelijke erfelijke
factoren. Voorts is van belang of de dieren onderling nakomelingen kunnen
voortbrengen.
In het jaar 1735 publiceerde Linnaeus zijn beroemde werk Systema Naturae, waarin
het systeem voor de indeling van planten en dieren werd gegeven, dat we thans
gebruiken. Het systeem berust op het indelen der organismen in steeds kleinere
groepen, waarvan de leden binnen de groep steeds grotere overeenkomsten met
elkaar vertonen. De meest grove indeling is die in drie rijken: eencelligen,
plantenrijk, dierenrijk. De eerste onderverdeling is die in hoofdafdelingen.
Een voor ons belangrijke hoofdafdeling is die der Chordata, die alle dieren met een
wervelkolom omvat. Een hoofdafdeling wordt onderverdeeld in klassen.
De hoofdafdeling Chordata is onderverdeeld in vijf klassen: vissen, amfibieën,
reptielen, vogels en zoogdieren. De volgende onderverdeling is die in orden. De
klasse der vogels is verdeeld in 27 orden. Ze alle noemen zou te ver voeren en ik
beperk me dan ook tot de orde die ons thans het meest interesseert, de
Psittaciformes (papegaaien). Deze orde omvat alle papegaaien, parkieten, lori's en
kaketoes. Dan volgt de onderverdeling in families en vaak nog een verdere
onderverdeling in sub-families. De orde Psittaciformes wordt in de moderne
literatuur veelal als volgt onderverdeeld:
Loriidae (lori's). Geen onderverdeling in sub-families.
Cacatuidae (kaketoes). De familie is onderverdeeld in twee sub-families:
1. Cacatuinae;
2. Nymphicinae.
Psittacidae (papegaaien en parkieten). De familie is onderverdeeld in vier
sub-families:
1. Nestorinae (nestorpapegaaien);
2. Micropsittinae (pygmeepapegaaitjes of spechtpapegaaitjes);
3. Strigopinae (uilpapegaaien);
4. Psittacinae (echte papegaaien).
Het geslacht is de volgende kleinere groepering. Dan volgt binnen het
geslacht de onderverdeling in soorten.
De subfamilie Psittacinae omvat 62 geslachten, waaronder het geslacht
Melopsittacus. Voegen we nu aan

UITSLAGEN KLAVERJASSEN/SJOELEN/JOKEREN
Onderstaand de uitslag van de op zaterdag 14 februari gehouden
spelletjesavond.
Er waren meer dan voldoende mensen om naast het klaverjassen ook nog te
sjoelen en te jokeren Voor (bijna) iedereen was er een leuk prijsje
KLAVERJASSEN
Naam
Totaal
Willy Middelkoop
6985
Thorn Broers
6894
Herman de Lorijn
6814
Teus Hanegraaf
6394
Jan Middelkoop
6360
Tonny Pieters
6124
Henk Rens
5980
Puk Verlangen
5924
Jan Pieters
5637
Jan den Braber
5544
Wim van der Zande
5463
Frans Stap
5426

Sjoelen
Naam
Punten
Wesly Blom
345
Michael Klaassen 314
Mevr Van der Zande 307
Mevrouw de Lorijn 305
Mary Blom
305
Brenda vd Biezen
291
Shirly Blom
236
Jokeren
Ciska Klaassen
301
John vd Biezen
803
Nannie Blom
826
Miranda vd Biezen 1049

Op dinsdagavond 23 maart 2004 komt Roel Weites naar Culemborg.
Roel Weites is jarenlang de beheerder geweest van het vogelopvangcentrum het
Klaphek bij Nieuwegein en IJsselstein en heeft een grote kennis van ziekten, de
verzorging en opvang van vogels.
Maar buiten dat is hij een uiterst boeiende verteller, die zijn kennis niet uit boeken
maar vooral uit zijn jarenlange ervaring haalt.
We hebben verschillende jaren achtereen pogingen gedaan om hem te strikken
voor onze ledenavonden, ook op uitdrukkelijk verzoek van de leden, en nu is het
dan toch gelukt. Wij hopen dat U allen massaal naar deze avond komt.
Roel vraagt nadrukkelijk om dit keer ook uw partner mee te nemen.
De zaal is om half acht open, de koffie is dan klaar en de lezing begint om 8 uur.
Verder zullen we deze avond de bestelde ringen (hopelijk) worden afgegeven,
zullen we aandacht vragen voor de stukken voor de gewestelijke vergadering van
25 maart en meer van dit soort huishoudelijke zaken.
Maar dat doen we in de pauze of voor de spreker komt.
Bij de bond is toestemming gevraagd om de TT vanaf 5 tot en met 7 november in
het Trefpunt te houden.
De keurmeesters zijn al gecontracteerd.

Zoals u opmerkt hebben we de layout van het clubblad iets gewijzigd.
We hopen dat u het leuk vindt en het blad leesbaar blijft.

-vogels moeten er goed uitzien; dus goede conditie
- ze mogen geen nageltjes of teentjes missen; vooral doffertjes niet (in
verband met paren)
- bij importvogels eerst enkele weken quarantaine
Kweekperiode
-niet vóór april beginnen (in onverwarmde volière)
-niet te lang doorgaan met kweken (maximaal 3 keer)
-let op legnood, dik zitten
Voer
-goede mengeling tropenvoer
-eens per week blauwmaanzaad
-universeelvoer en opfokvoer
-eventueel trosgierst
-gesneden vogelmuur en brandneteltoppen
-altijd grit aanwezig
Algemeen
-s' winters doffers en duivinnetjes scheiden
-zorg voor een tochtvrije voliére
-'s winters geen schoteltjes met water in de voliére plaatsen; duifjes gaan
nooit, zoals andere vogels, aan de rand drinken. ze staan midden in het
schoteltje waardoor de teentjes kunnen bevriezen.
-ze hebben graag een zanderige bodem om te zonnebaden.

waar ze kunnen uitgroeien en hun jeugdkleed inwisselen voor een nieuw
verenpakje. De jonge vogels vogels lijken de eerste tijd op de moeder, maar
spoedig zal je de doffer en duivin van elkaar kunnen onderscheiden.
Tenminste wanneer de vogels van een verschillend geslacht zijn. Meestal
blijkt dit echter het geval te zijn.

ROTTERDAM, 20 FEBR. Bij de vogelgriepepidemie die een jaar geleden

Twintig jaar geleden betekende nestcontrole een verloren ronde; de vogels
waren namelijk erg schuw. Nu laten in Nederland gekweekte vogels rustig
toe dat je het nestbakje van de muur haal om controle uit te oefenen. Maak
echter geen onverhoedse bewegingen in hun buurt, dan vliegen ze van het
nest. Dat doen trouwens de meeste vogels. De duifjes raken echt vertrouwd
met hun verzorger.

medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet dat morgen verschijnt. De

Laat de duifjes niet meer dan drie broedsels grootbrengen. De
oudervogels moeten tenslotte weer op krachten komen eer de winter begint.
Ze moeten reserves opbouwen. Want de jongen grootbrengen, ruien en
winterreserves opbouwen vergt veel energie van de vogels. Tenslotte hoop
je er het volgende jaar weer jongen bij te krijgen. De jongen van een late
ronde zijn het volgende kweek seizoen nog te jong om mee te gaan
broeden. Dit vraagt een goede kweekadministratie om teleurstellingen te
voorkomen.

influenza-A-virus dat de kippen doodde. Van hen klaagden 453 mensen over

in Nederland begon, was een grote epidemie onder mensen nauwelijks
te stoppen geweest als het virus was gemuteerd tot een voor mensen
besmettelijke vorm.
Dat schrijven Nederlandse virologen en infectieziektedeskundigen in het Britse
maatregelen om ruimers, kippenboeren en veeartsen tegen het virus te
beschermen kwamen pas na een week op gang nadat de eerste mensen
gezondheidsklachten door het virus hadden. Toen waren al ruim duizend
mensen intensief met de zieke kippen in contact geweest.
In totaal zijn naar schatting 4.500 mensen blootgesteld aan het H7N7oogontstekingen en griepachtige verschijnselen. Zestig mensen zijn
waarschijnlijk niet door kippen, maar door andere mensen besmet. Een veearts
overleed uiteindelijk aan de vogelgriep. De ruimers hebben waarschijnlijk zelf
bijgedragen aan de verspreiding van de vogelgriep, schrijven de onderzoekers.
De vogelgriep kwam op 1 maart 2003 in de Gelderse Vallei aan het licht, en
sprong op 4 april over naar de kippenrijke gebieden in Noord-Brabant en
Limburg. Minstens acht mensen die in Gelderland kippen ruimden, woonden in
deze twee provincies. Bij twee van hen was een H7N7-infectie aangetoond.

Tenslotte, wil je naar de tentoonstelling met deze vogels,dan zal je zoals
gebruikelijk een strenge selectie moeten toepassen. Vogels met de
geringste afwijking of slechte eigenschappen moet je uitsluiten voor de
verdere kweek of tentoonstelling. Selecteer op formaat, houding, kleur
pootjes, nagels, snavel en vooral op de rust die de duifjes in zich moeten
hebben. Hou je je aan al deze punten, dan zal je vroeg of laat succes
hebben. Maar wie niet per se voor een tentoonstelling kweekt zal toch veel
plezier kunnen beleven aan deze kleine sierlijke tropische duifjes.

De reis- en vervoersbeperking van dieren, mensen en auto's in het besmette
gebied is herhaaldelijk geschonden, schrijven de onderzoekers. Er zijn ook
buitenlandse kippenruimers teruggereisd naar hun land van herkomst, terwijl
ze voor hun omgeving waarschijnlijk nog besmettelijk waren. ,Alle
controlemaatregelen in Europa stoppen aan de nationale grenzen'', schrijven de
onderzoekers in hun artikel. Tijdens de Nederlandse uitbraak werden in enkele
maanden tijd 30 miljoen kippen, kalkoenen en eenden afgemaakt om verdere
verspreiding van de ziekte te voorkomen. De pluimvee- en veevoedersector

Tot slot voor de echte liefhebber nog eens alle puntjes waarop gelet moet
worden bij aanschaf, kweek, tentoonstelling en dergelijke.

leed een schade van naar schatting 600 miljoen euro.
,,Het ministerie van Landbouw had de aanpak van een uitbraak van dierziekten

Let bij aanschaf op het volgende:
-koop het liefst onverwante paren.
-koop als het kan eigen kweek vogels
-vogels mogen niet te jong zijn

goed geregeld. En ook het ministerie voor Volksgezondheid had goede
draaiboeken voor infectieziekten onder mensen. Maar voor een zoönose, een
dierziekte die op mensen kan overspringen, ontbrak de afstemming tussen
beide departementen'', aldus dr. Marion Koopmans, virologe bij het

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en eerste auteur van het
onderzoek naar menselijke besmettingen met vogelgriep.
,,Die coördinatie is inmiddels verbeterd,'' zegt Marion Koopmans van het RIVM.
,,Bij het Outbreak Management Team dat bij infectieziekten onder mensen
bijeenkomt, zitten ook veterinairen.'' Nederland wil de dreiging van naar
mensen overslaande dierziekten ook in Europees verband bespreken, zegt zij.
,,Het ministerie van VWS organiseert tijdens het Europees voorzitterschap van
Nederland een beleidscongres over zoönosen, in overleg met de WHO.''
Bij de Nederlandse vogelgriepuitbraak bleek voor het eerst hoe makkelijk een
vogelinfluenzavirus naar mensen kan overspringen. Het aantal besmette
mensen was onverwacht hoog. Aanvankelijk, schetsen de onderzoekers, werd
gedacht dat mensen geen gevaar liepen. In de wetenschappelijke literatuur
waren maar een paar keer besmettingen van H7N7-influenzavirus bij mensen

echte zonaanbidders. Op een zanderige volièrebodem kunnen ze met hun
vleugel omhoog de warmte opvangen die hun kennelijk goed doet. Zoals
bij andere duivensoorten voeren de musduifjes de jongen de eerste dagen "
duivenmelk " uit krop.
Voeding
De duifjes verlangen, naast een goede tropische zaadmengeling,
vanzelfsprekend het bekende grit, eenmaal per week wat blauwmaanzaad
waar ze verzot op zijn ( in de wintermaanden iets meer voeren), wat tros
gierst en onkruidzaden. Ook uit het bakje met eivoer en universeelvoer
nemen ze regelmatig wat op. Het groenvoer, geknipte vogelmuur en verse
jonge brandneteltoppen (fijn geknipt) die gegeven worden aan al mijn
vogels, waaronder vele tropische soorten, worden ook regelmatig in kleine
hoeveelheden opgenomen. De duifjes pikken overal " hun graantje " van
mee.

gemeld.
Twee dagen na het begin van de ruimingswerkzaamheden kregen de ruimers
het advies om mondkapjes en brillen te dragen. Drie dagen later (op 5 maart)
klaagde een veearts over een oogontsteking. Op 9 maart kregen alle mensen
die in contact met de kippen kwamen het advies om zich tegen influenza te
laten vaccineren en om preventief pillen te slikken.
Het is nog onduidelijk waarom tijdens de Nederlandse uitbraak zoveel mensen
gezondheidsklachten hadden. Maar mogelijk is het aantal ziektegevallen zo
hoog, doordat er voor het eerst tijdens een vogelpestuitbraak actief naar
ziekten onder mensen is gezocht.
Koopmans kan niet zeggen of het H7N7-influenza A virus dat in Nederland
woedde, gevaarlijker voor mensen was dan het H5N1-virus dat op ogenblik op
veel grotere schaal vogelgriep veroorzaakt. Dat virus heeft weliswaar al 22
mensenlevens geëist, maar over het aantal patiënten met milde zieken is niets
bekend. Koopmans: ,,Mijn collega Arnold Bosmans is afgelopen weken in
Vietnam geweest. Zijn indruk is dat je het topje van de ijsberg ziet. Het is
natuurlijk ten eerste al raar dat er alleen in Vietnam en Thailand patiënten
worden gezien, terwijl de vogelgriep onder pluimvee in acht landen woedt. De
registratie in Vietnam beperkt zich tot patiënten in enkele ziekenhuizen. Maar
gegevens uit de rest van het land krijgt het team van de WHO niet, of ze
ontbreken.''

Wanneer je gezonde jongen in het nest hebt, groeien deze echt als kool. Na
zeven of acht dagen kun je ze al ringen met een 3.5 mm ring ( soms is
echter een 4 mm ring nodig ). De jonge duifjes verlaten het nest al zeer
snel, soms al na twaalf dagen. Hou de jongen de eerste dagen na het
uitvliegen goed in het oog, want wanneer de volière ook nog eens bevolkt
is met grondvogels, loop je het risico dat ze de eerste dag al naar de
vogelhemel geholpen worden door die grondvogels. De jongen duifjes
zitten de eerste twee dagen meer op de grond dan op de takken. het
territorium van de grondvogels mag, zeker wanneer bijvoorbeeld Chinese
dwergkwartels met jongen zitten, niet betreden worden door indringers.
Iedere vogel vecht immers voor zijn jongen. Spoedig zullen de jonge
duifjes de hoogste tak opzoeken en ze kunnen al snel goed vliegen. Soms
beginnen de ouders al enige dagen aan hun tweede ronde.Meerdere keren
zie je de duifjes weer terug op hetzelfde nest voor een volgende ronde. De
jongen daarentegen komen niet meer terug op het nest na het uitvliegen. 's
Nachts zitten ze meestal op een van de hoogste takken tussen beide ouders
in en krijgen zo nog wat warmte. Een enkele keer jaagt de oude doffer wel
eens de jongen na. Door zijn broeddrift is hij meestal zó fel dat hij de
jongen wel eens een tijdje achterna durft te zitten.
Haal de jongen pas weg wanneer het tweede broedsel uitkomt of laat, mits
de doffer dit toelaat, de jonge duiven gewoon in dezelfde volière zitten. Is
dit niet het geval,dan zet je de jongen over in een ruime kooi of volière

Wanneer je de verschijning van legnood niet tijdig herkent raak je
ongetwijfeld vóór het broedseizoen het duivinnetje kwijt. Het is zeer
moeilijk de schaars te verkrijgen duivinnetjes in die tijd van het jaar aan te
vullen. Een doffertje daarentegen is meestal nog wél te koop. Legnood zie
je doordat de vogel meestal op de grond in het etensbakje gaat zitten, dik
en met fletse oogjes. Wanneer je de volière binnenkomt en ze steeds blijft
zitten, dan is het de hoogste tijd om het vogeltje direct onder een
warmtelamp te plaatsen. Spoedig, soms een dag later, ligt het eitje in het
etensbakje of er naast. Zet het duifje niet direct terug in de volière, maar
bouw de temperatuur langzaam af tot deze weer de temperatuur heeft die
in de volière heerst. In die tijd kan het duifje weer wat op krachten komen.
Musduifjes gaan in een volière gemakkelijk tot broeden over. In een
kistkooi is het zelden gelukt om jongen op stok te krijgen. Ze bouwen hun
nest het liefste hoog in de volière in een kanarienestkastje waarvan aan één
zijde de tralies verwijderd zijn. Hierdoor hebben ze meer plaats wanneer de
jongen groter worden. Ook loop je dan niet snel het risico dat er een jong
uit het nest geduwd wordt met alle gevolgen vandien. Ook een
kistnestbakje met alleen aan de voorzijde open prefereren de duifjes. Ze
brengen allerlei nestmateriaal zoals worteltjes, grashalmen (korte), takjes
en dergelijke naar hun nestgelegenheid en maken er een echt duivennest
van, kortom een slordig nestje.
Spoedig na het koppelen zullen
de vogels, mits ze in goede
conditie zijn, hun nestje gaan
bouwen en kun je na enkele
dagen het eerste eitje
verwachten. De twee eitjes zijn
wit van kleur en hebben de
grootte van een eitje van de
diamantduif. De eitjes worden
met name door het duivinnetje
bebroed; na dertien tot veertien
dagen komen ze uit. Een enkele
keer lost het doffertje het
duivinnetje op het nest af, meestal 's middags. Het duivinnetje gaat dan
meestal eerst naar het etensbakje en durft daarna nog wel eens even te
genieten van de voorjaars zonnestralen. Zoals vele duifjes zijn het ook

Ringen bestellen
In het hart van ons clubblad treft U dit keer een dubbelzijdige versie van
het ringenbestelformulier aan.
Het ene formulier is voor het bestellen van de standaard ringen voor
kanaries, exoten en parkieten. Het andere formulier, dat op de achterzijde is
afgedrukt, is het formulier dat u moet gebruiken voor het bestellen van de
europese soorten en voor vogels, behorende tot de beschermde uitheemse
soorten zoals genoemd in bijlage A van de basis verordening.
Van deze ringen moet de soort vogels waarvoor deze ringen worden
besteld met de wetenschappelijke naam worden vermeld.
op de ledenavond op 23 maart zal er in eenbeperkte oplage voor de
kwekers van deze soorten een boekje beschikbaar zijn waarin de
Nederlandse namen, de wetenschappelijke namen en de bijbehorende
ringmaten staan vermeld.
Het bestellen van ringen kan op deze clubavond uitsluitend tegen contante
betaling bij onze ringencommissaris Jan Middelkoop.
Denkt U bij het bestellen aan de levertijd: tenminste 8 weken!

Musduifjes Columbina Passerina Dwergduifje
Ringmaat = 3,5 mm soms 4 mm
Het op één na kleinste tropische duifje dat de Nederlandse volières bevolkt,
het 15 cm kleine musduifje, is even groot als het diamantduifje, maar heeft
een veel kortere staart en is veel ronder van bouw. Het luistert naar de
naam Columbia Passerina en wordt in de handel ook dikwijls als dwergduifje aangeboden, wanneer ze nog eens sporadisch ingevoerd worden
tussen andere vogels.
Het uit Midden Amerika en de West Indische eilanden tot in het noorden
van Zuid Amerika thuis horende dwergduifje wordt dikwijls verward met
het Pygmeeduifje. Dit is eveneens een dwergduifje dat, net als het
musduifje, veelal op de grond te vinden is. Vandaar voor het Pygmeeduifje
ook de naam klein grondduifje (latijnse naam Columbina minuta). Deze
duifjes komen ook uit bovengenoemde streken en komen dan in dezelfde
transportkisten aan bij de handelaren. Vandaar waarschijnlijk de
wisselende naamgeving. De twee soorten duifjes zijn door een leek goed
van elkaar te onderscheiden. De musduif heeft, zowel de doffer als de
duivin, op de borst en in de halsstreek een geschubd verenkleed. Het
verenkleed van het Pygmee duifje is egaal. Het columbina doffertje is,
vooral in de broedperiode, overgoten met een wijnrode purpergloed en
heeft een rode snavelinplant die uitloopt naar zwart in de punt. De
bovenzijde van het kopje is grijs, overlopend in de hals naar purper. De
pootjes zijn rose. Het duivinnetje is over het gehele lichaam grijsbruin en
matter van kleur; de snavel is wat grijzer met een beduidend minder rode
inplant.
Beide geslachten hebben net als de Columbina "eigen" zwarte vlekken op
het vleugeldek. De grote slagpennen zijn roodbruin met zwarte punten; de
middelste staartpennen zijn grijsbruin; de buitenste met een witte
eindzoom. Tijdens het vliegen en het vliegen en het zonnebaden zie je de
warmbruine kleur onder de vleugels. De oogiris is oranje tot donkerrood.
Het musduifje is uitermate geschikt om samen met andere vogels gehouden
te worden in een gezelschapsvolière. Tegenover soortgenoten of andere
duiven-soorten kunnen ze soms tekeer gaan. Wanneer ze voldoende ruimte
hebben kunnen ze echter goed samen met andere soorten gehuisvest
worden, zoals onder andere pygmeeduifjes, blauwe grondduifjes, talpacoti

duifjes, zwartmaskerduifjes, buckley duifjes, diamantduifjes, vredesduifjes,
zebraduifjes, staalvlekduifjes, tamboerijn duifjes en peru duifjes.
Er worden goede broedresultaten behaald.
Pas ingevoerde musduifjes (wanneer die er tenminste nog zijn) zijn over
het algemeen erg schuw. Bij iedere beweging zoeken de vogels trippelend
over de grond snel een beschut plekje tussen of in het struikgewas.Alleen
in geval je per se vers bloed wilt hebben ben je misschien toch
aangewezen op import, want ze zijn niet dik gezaaid, noch in Nederland,
noch in België.
In de winter zijn de duifjes zeer goed in een onverwarmde volière te
houden. Voorwaarde is wel dat ze over een tochtvrije binnenruimte
kunnen
beschikken om
aldaar te kunnen
overnachten. Zelfs
tot een
temperatuur van
minus 10 graden
Celsius
overwinteren ze in
een onverwarmde
binnenvolière. Dit
in tegenstelling tot
wat in veel
artikeltjes over dit
duifje staat
geschreven!
Het verdient aanbeveling om, net zoals bij de meeste andere
duivensoorten, vóór de winter de doffertjes en duivinnetjes uit elkaar te
halen. Dit om te voorkomen dat de vogels vroeg in het voorjaar gaan
nestelen wat legnood tot gevolg kan hebben. Begin de kweek niet eerder
dan april. Ook niet wanneer je ziet en hoort dat de lokroep en de buigingen
van de doffer het duivinnetje in het vroege voorjaars-zonnetje proberen
over te halen om te paren. Veel kwekers zelf worden vaak overgehaald de
vogels bij elkaar te plaatsen bij het zien van de eerste zonnestralen in het
voorjaar. Denk vooral aan de koude nachten die nog kunnen voorkomen en
de regen en hagel die in deze tijd nog makkelijk uit de hemel neer kunnen
dalen!

