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Uitnodiging ledenbijeenkomst op 11 mei

RINGEN

NIEUWS

Vogelvrienden,
We nodigen u uit voor onze ledenbijeenkomst op dinsdag 11 mei as in het
Rode Kruisgebouw aan de Otto van reesweg 10 te Culemborg.
Het wordt deze avond een praatavond: we willen gewoon even met elkaar
voor de zomer de stand van zaken met de kweek doorpraten:
sommige kwekers zijn al helemaal klaar en de kwekers die in april
beginnen hebben net de eerste eieren en jongen.
We hebben nieuws van het bonscongres dat op 15 mei in Bennekom zal
worden gehouden. Dit bondscongres is voor alle leden/afgevaardigden van
verenigingen van de Algemene Bond toegankelijk.
We hebben nieuws over de vogelshow op 8, 9 en 10 november as.
De toestemming van de bond is inmiddels binnen. We willen met u van
gedachtenwisselen over de prijzen voor de verloting en al vast wat andere
zaken.
U kunt deze avond al uw ringen voor het (belangrijke) kweekjaar 2005/
2006 bestellen: een kweekjaar dat wordt afgerond met de COM_show in
Zutphen. Bestel dus voldoende ringen, want onderlinge geruilde ringen
mogen niet meedoen aan de Kampioen en de COM
Tevens kunt u zich deze avond al opgeven voor de excursies op 5 juni naar
Vogelpark Jaegri in Drente en de Stichting Papagaaien Opvang in
Veldhoven op 28 augustus 2006.
Noteer vast in uw agenda:
Op 21 september komt Rein Grefhorst over de africhting en kweek van
kleur- en postuurkanaries
Op 19 oktober is het inleveren van de inschrijfformulieren. Voor de prijsuitreiking hebben we voorlopig 27 november gereserveerd.
Vanaf half 8 is de koffie klaar. We rekenen op uw komst..

Vanaf 1 mei kunnen, er geen ringen meer besteld worden
voor het seizoen 2004.
Vanaf 1 Juni, kunnen de ringen van seizoen 2005 weer
besteld worden.
Zoals u misschien al gezien heb, in het April nummer van
Vogelvreugd zijn de prijzen van de ringen verhoogd en het
bestelformulier is veranderd.
Ik heb in dit clubblad een aangepast bestelformulier
geplaatst, met ringen prijzen en aantallen.
Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van dit formulier.
U kunt al, op de vergadering van 11 Mei de bestellingen
2005 inleveren. (of bij mij thuis)
Jan Middelkoop
In Memoriam
Henk Koopmans
Wellicht heeft u het al in de culemborgse courant gelezen: op 7 april is
Henk Koopmans op 63 jarige leeftijd overleden. Henk was als parkietenkweker jarenlang lid van onze vereniging, maar zijn naam prijkt ook in
de Kampioensbeker van de exoten in verband met het in 1990 behaalde
kampioenschap met zijn kwartels.
Na zijn vertrek uit de Prijssestraat om beheerder te worden in de Driestad
stopte hij met het houden van vogels en bedankte hij voor het
lidmaatschap. Maar met zijn grote postuur vergezeld van een even
indrukwekkende St Bernhardshond bleef hij nog jarenlang een vaste en
markte bezoeker op onze show in De Lantaarn. In diezelfde Lantaarn is
op 12 april afscheid van Henk genomen, waarna hij op dinsdag 13 april
is begraven op de begraafplaats aan de Achterweg in Culemborg.
Dat hij moge rusten in vrede..

Ringen 2005

Ruilhandel in bruinrug goudmussen
Zoals velen weten is de bruinrug goudmus al jarenlang een vaste gast op onze
onderlinge show. Zowel door Jo Koolen als door uw redacteur worden ze regelmatig
gekweekt en ingezonden. Hoewel het voor de TT eigenlijk een te onrustige vogel is
vallen ze toch regelmatig in de prijzen ook op andere tentoonstellingen. Voor hen die
de vogels niet kennen:

Het geluid en de gedragingen van de bruinruggoudmus Passer l. luteus
komen overeen met die van onze huismus. De goudmus is kleiner, maar
veel sierlijker.
Het is een goede broedvogel, die een groot, slordig nest maakt. De 3 - 4
eitjes worden ongeveer 10 dagen bebroed en twee weken later zijn de
jongen, die dan nog dikke gele snavelranden hebben, reeds uitgevlogen. Er
zijn ook dikwijls jongen geteeld uit de paring van goudmus met huismus en
ook met de ring- of veldmus. In de paartijd zijn het in de voliere echte
druktemakers, maar ze stichten er geen kwaad. De lengte is 13 cm; het land
van herkomst is Noord Soedan tot Noord Ethiopie.
Het volwassen popje is gemakkelijk te onderkennen aan de bleekgele borst en de
geel-grijze bovenzijde, maar de jonge mannen zijn alleen door een kenner van een
pop te onderscheiden. Ook keurmeesters zien lang niet altijd het verschil.
Doordat de vogels al jarenlang binnen onze vereniging worden gekweekt en
onderling worden geruild en verkocht is er een grote mate van bloedverwantschap
van de vogels. Dit geeft enerzijds een redelijk uniform type, maar anderszins is –
om degeneratieverschijnselen te voorkomen – af en toe bloedverversen
noodzakelijk. Het eerder geschetste geringe verschil tussen een jonge man en de
jonge pop leidt er wel toe dat kwekers die in het najaar denken over een paartje te
beschikken in het voorjaar tot de conclusie komen dat ze een overjarige en een
jonge man in de kooi of voliere hebben vliegen. Dit voorjaar hebben een aantal
leden de kans aangegrepen om door het ruilen en doorschuiven van deze jonge
mannen toch het gewenste verse bloed in onze “Culemborgse stam” te krijgen.
Schematisch gezien ging de verschuiving als volgt:
Kweker A ruilt een pop mexicaanse roodmus tegen een losse pop van de goudmus
bij kweker B. Kweker B heeft nu een kweekkoppel roodmussen.
De pop van kweker B wordt geruild met een jonge man van kweker C.
De jonge man van kweker C wordt geruild met een jonge man van kweker D, die
weliswaar over een koppel beschikt, maar dit zijn broer en zus. De jonge man van
kweker D zit nu op reserve bij kweker A, omdat een voorgenomen ruil met een
kweker uit Sprangcappelle door het overlijden van een goudmus niet doorging.
Kweker A begon met een losse pop van de roodmus, 1 kweekstel en drie dochters
uit dit kweekstel heeft nu voliere met in ieder een triotje goudmussen. Dat belooft
weinig rust voor op de show!!!

Gratis af te halen
3 kooien van 2 meter bij 50 bij 50 voorzien van deurtjes, voorfronten en gaas
Heeft U interesse? Neem dan kontakt op met de heer Toor 0345-515616
Op de ledenbijeenkomst op 11 mei willen we graag met u van gedachten wisselen
over de prijzen voor de komende verloting. Heeft u leuke ideen over wat u als
hoofdprijs en andere prijzen op de loten wilt zien, maar is u die avond verhinderd,
geef het dan svp even door aan een van de bestuursleden.
Ringen bestellen kan niet meer voor 2004.
Wel al voor 2005. Bestel genoeg ringen: deze vogels mogen meedoen aan de
COM wereldshow in januari 2006 in Zutphen.
Wilt u als tropen- of parkietenkweker uw vogels al vroeg showen dan is de kans
op de wedstrijd van de speciaalclub Exoten en Parkieten op 8, 9 en 10 oktober in
Heeswijk Dinther. Deze wedstrijd staat dit jaar ook open voor niet leden.
Voor gratis vervoer van uw vogels van en naar de wedstrijd kan worden gezorgd

5. DE AANSCHAF VAN STANDAARDGRASPARKIETEN

Pas als het verblijf klaar is, gaan we de vogels aan-schaffen. De eerste vraag die
we ons moeten stellen is: hoeveel vogels schaffen we aan en van welke kleurslag?
Tot de beginnende liefhebber zou ik willen zeggen: neem niet direct te veel hooi
op de vork! Begin liever met één goed koppel dan met een groot aantal slechte. Er
wordt maar al te vaak vergeten dat men van een klein aantal vogels van goede
kwaliteit meer plezier heeft dan van een groot aantal van minder goede of slechte
kwaliteit. Als men iets in de grasparkietenliefhebberij wil bereiken, is alleen het
allerbeste fokmateriaal goed genoeg. Dit houdt in dat u kerngezonde vogels moet
kopen die uitmunten in formaat, type en kopvorm met een breed en diep masker
die van een goede kleur moeten zijn. Kortom, schaf vogels aan zonder grove
fouten. De leek doet er hierbij goed aan iemand in de arm te nemen die kennis van
zaken heeft. Het gunstigste tijdstip voor aankopen is de nazomer en de herfst.
De meeste kwekers hebben dan de vogels die ze willen aanhouden uitgeselecteerd
en ruimen het overtollige bestand op. Koop wel uitsluitend jonge vogels. De reden
is dat in de herfst ook de oude vogels die tijdens het broedseizoen niet hebben
voldaan opgeruimd worden, zodat men het risico loopt in het bezit te komen van
waardeloze fokvogels. Helaas hebben sommige 'liefhebbers' op dit gebied een
ruim geweten. Wacht ook niet met de aankoop van fokvogels tot het broedseizoen,
want dan is het veelal te laat en zo u nog zou kunnen slagen, betaalt u een veel
hogere prijs.
Speciaal voor beginnende liefhebbers, die een serieuze aanvang met de hobby
willen maken en die hun eerste aankopen gaan doen, nog het volgende: begin
zoveel mogelijk met de normale kleurslagen zoals grijsgroen, groen, blauw en
grijs, eventueel in combinatie met de opalinefactor. Ook al vindt u de specifieke
recessieve kleurslagen zoals grijsvleugels, fallows of Deensbonten, om er maar
eens een paar te noemen, nog zo mooi, toch moet ik u dringend adviseren
voorlopig niet aan dergelijke kleurslagen te beginnen. Als u over een paar jaar
over goede normaalvogels beschikt, kunt u het gerust eens proberen. Ongetwijfeld
zult u, als u een doorzetter bent, dan ook succes hebben.
Het verstandigst is altijd bij de kweker aan huis te kopen. U hebt dan een goed
overzicht van het aanwezige fokmateriaal en nadere gegevens over de gewenste
vogel kan de fokker aan de hand van zijn fokadministratie geven. Vergeet niet te
vragen welke fokmethode de fokker toepast. Vogels van fokkers die een eigen
stam bezitten, zijn te verkiezen boven vogels die uit willekeurige kruisingen
stammen.
Een goede raad: koop nooit een vogel om te voorkomen dat u een vergeefse reis
hebt gemaakt of omdat u niet met lege handen thuis wilt komen. Fokvogels kopen
betekent met zorg een keus doen aangepast aan uw wensen en rekening houdend
met de kwaliteit. Weeg dit kritisch af tegen de vraagprijs.

Allelische symbolen:
Onyx allele
Topaas allele
Grijsvleugel allele
Agaat allele

- ox afgeleid van onyx
- tz afgeleid van topaz
- gw afgeleid van greywing
- ag afgeleid van agate

Herziene Lijst met Genetische Symbolen voor Kanaries
Mutatie

Vererving

Wild-type Mutant

Blauwfactor

Dominant

Bl +

Bl

Pi

+

Pi

W

+

W

eu

+

Bont
dominant wit
Eumo
Geel

incompleet-dominant
Dominant
Recessief

+

Dominant

Yw

Intensief

Dominant

I

+

mozaïk ***

multifactorieel (?)

dm +

opaal **

Recessief

eu
Yw
I
dm

op

+

op

+

op ox

Onyx **

multiple allele van op

op

Phaeo

Recessief

a+

a

+

a tz
wh

Topaas

multiple allele van a

a

recessief wit

Recessief

wh +

roodfactor

Dominant

R

+

-

Bruin (gesl.geb)

Recessief

b+

b

Ivoor (gesl.geb)
pastel (gesl.geb)*

Recessief
Recessief

iv

+

iv

pa

+

pa

+

pa gw

grijsvleugel (gesl.geb)*

Recessief

pa

satinet (gesl.geb)**

Recessief

ino +

Recessief

+

Agaat (gesl.geb)**
* en ** Multipele allelen

*** Mogelijk multifactoriele vererving

ino

ino
ino ag

Toelichting vernieuwde symbolen voor Kanaries
[Serinus canaria canaria]
Door: Inte Onsman, Research coordinator MUTAVI
Het is reeds lange tijd duidelijk dat de genetische symbolen voor kanaries aan
drastische vernieuwing toe zijn.
De onafhankelijke werkgroep MUTAVI, is enige jaren geleden reeds begonnen
voorstellen uit te werken, niet geheel conform, maar wel gebaseerd op
wetenschappelijke literatuur.
Alle hier gepresenteerde symbolen zijn afgeleid uit het Engels hetgeen te doen
gebruikelijk is in de wetenschap en bovendien internationaal gebruik (ook via
INTERNET) mogelijk maakt. Er bestaat nog discussie en onduidelijkheid over
grijsvleugel/pastel, de mozaïkfactor en opaal/onyx.
Het voornemen bestaat om over deze factoren door middel van proefparingen
meer duidelijkheid te krijgen. Hierover zal dan in een later stadium gepubliceerd
worden en zonodig zullen de symbolen, al naar gelang de resultaten dit
rechtvaardigen, worden aangepast.
Vogelbonden inclusief de C.O.M. zijn vrij om deze lijst van symbolen over te
nemen, te gebruiken c.q. te publiceren mits dit onverkort en zonder veranderingen
geschiedt.
Blauwfactor
Bont (voormalige enzymfactor)
Dominant wit
Eumo - (voormalige v.Haaf mutant)
Geel

Intensief
Opaal
Phaeo (Tyrosinase gen)
Recessief wit

Roodfactor
Bruin
Ivoor
Mozaikfactor
Pastel
Satinet

- Bl afgeleid van Blue
- Pi afgeleid van Pied, Piebald (tevens
ook de afkorting van pigment)
- W afgeleid van White
- eu afgeleid van eumelanin
- Yw afgeleid van Yellow (w is
toegevoegd om verwarring met Y(geslachts) chromosoom te voorkomen)
- I afgeleid van Intensive
- op afgeleid van opal
- a afgeleid van autosomal, albinism
- wh afgeleid van white (h toegevoegd
om verwarring met dominant wit te
voorkomen)
- R afgeleid van Red
- b afgeleid van brown
- iv afgeleid van ivory
- dm afgeleid van dimorphic
- pa afgeleid van pastel
- ino afgeleid van albino

Het spreekt vanzelf dat voor vogels van hoge kwaliteit wat meer moet worden
betaald; dit wil echter niet zeggen dat dure vogels ook altijd goede vogels zijn.
Over het algemeen wordt door de beginnende liefhebber een veel te hoge prijs
betaald, wat echt niet nodig is. Koop uw vogels bij één of twee fokkers, dit om te
voorkomen dat u teveel verschillende typen krijgt.
Diverse tentoonstellingen kennen een zogenaamde verkoopklasse. Hier wordt men
in de gelegenheid gesteld het fokmateriaal aan te vullen. Beginners kunnen het
kopen op een tentoonstelling beter aan meer ervaren mensen overlaten, anders kan
men zich wel eens bedrogen voelen terwijl dit echt niet het geval behoeft te zijn.
Het is tenslotte zo, dat de waar die men voor zijn geld krijgt afhankelijk is van de
kennis die men zelf van de vogels heeft.Over het algemeen is de kwaliteit in een
dergelijke verkoopklasse matig, hoewel er soms ook redelijk goede vogels bij
zitten. Toppers zal men er niet vinden. Beter kan men proberen van de
showvogels te kopen. Vooral als men er niet veel verstand van heeft, kan de
beoordeling van de keurmeester een grote steun zijn.
Een ander nadeel van het kopen op een tentoonstelling is dat aan de vogel niet te
zien is hoe de kwaliteit is van de ouders waaruit de vogel stamt. Een op zich
goede vogel kan een uitschieter blijken te zijn. Ook de prijzen op een tentoonstelling liggen over het algemeen hoger.
Als regel zijn bij grasparkieten de mannen en poppen goed van elkaar te onderscheiden. Mannen bezitten een blauwe neusdop, die van de poppen is hoornkleurig tot bruin. Een uitzondering hierop vormen de ino’s, de lacewings, de
Deensbonten, de gele en witte zwartogen en de fallows. Hier zijn de neusdoppen
van de mannen rozeachtig hoornkleurig en van de poppen variërend van hoornkleurig tot bruin. Normaliter zijn de koppen van de poppen iets platter dan die van
de mannen, maar zoals ik al zei, is het voor beginners beter met de normale
kleurslagen te starten. Later, als u wat meer ervaring met grasparkieten heeft
opgedaan, zult u bemerken,dat ook het geslachtsonderscheid bij deze kleurslagen
geen problemen meer zal opleveren.
Harry van der Linden

''JAGRIE_Excursie op zaterdag 5 juni''

Regels voor Standaardisatie van Genetische Nomenclatuur
voor Kanaries
Door: Inte Onsman, Research coördinator MUTAVI

Op zaterdag 5 juni gaan we naar VOGEL - EN CONIFERENPARK Jagrie
gelegen in het Drentse Gieterveen, een park met een zeer zeldzame collectie tropische vogels, zoals amazones, kaketoes, parkieten en papagaaien.
Het park is gespecialiseerd in kleurmutaties van de verschillende
papagaaien en parkieten soorten. Verschillende soorten watervogels
zwemmen rond in een grote vijver en er zijn weides met kraanvogels.
Naast de vijver staat een paviljoen/theehuis waar U onder het genot van
verschillende soorten hapjes en drankjes kunt kijken naar een videofilm
over het park en haar bewoners. Het park is aangelegd op een oppervlakte
van 8 ha en U wandelt ertussen de mooiste coniferen en rhododendrons.
We vertrekken met eigen auto’s om precies 8 uur vanaf het Rode Kruisgebouw in Culemborg. Voor leden uit andere plaatsen wordt in overleg met
hen een opstapplaats en tijdstip afgesproken.
De entree van het park is: Volwassenen 7 Euro p.p.
Kinderen t/m 3 jaar gratis
Kinderen van 4 t/m 12 jaar 3,50 Euro p.p.
Voor het vervoer rekenen we een kleine bijdrage in de kosten.
U kunt zich aanmelden tot en met zondag 30 mei 2004 bij H. Rens
Otto van Reesweg 45, 4105 AB Culemborg Telefoon: 0345-518326

Goede terminologie is de sleutel tot heldere en gemakkelijke communicatie. Dit is
in het bijzonder het geval in de wetenschap, waarin iedere specialiteit zijn eigen
taalgebruik en symbolen heeft.
Omdat symbolen vaak onjuist of onvolledig werden gebruikt, werd in 1977 een
symposium over mutatie nomenclatuur en genetische symbolen gehouden tijdens
de 66e jaarlijkse bijeenkomst van de internationale wetenschappelijke pluimvee
sociëteit. De volgende voorstellen zijn grotendeels gebaseerd op de diverse
richtlijnen voor o.a. pluimvee.
a. De naam van de mutatie moet geschreven worden met een kleine beginletter
b.v. agaat, opaal, onyx enz.enz., behalve aan het begin van een zin of op een
andere plaats waar dat gebruikelijk is.
b. Het locussymbool moet indien mogelijk overeen komen met de eerste letter
van de Engelse naam van de mutatie en moet dus zijn afgeleid van de naam
van het gen. Het locussymbool moet bestaan uit een minimum aantal letters en
indien nodig cijfers zodanig gekozen dat het zich duidelijk onderscheidt van
de andere symbolen b.v. b voor bruin, op voor opaal enz.enz.
c. Het locussymbool moet geschreven worden met een hoofdletter indien de
factor dominant en met een kleine letter als de factor recessief vererfd, b.v. W
voor dominant wit, eu voor eumo enz.enz.
Allelische symbolen mogen nooit gebruikt worden om onderscheid te maken
tussen dominantie of recessieviteit.
d. Symbolen voor allelen mogen met hoofdletters, kleine letters of Arabische
cijfers geschreven worden. Het allelische symbool wordt gebruikt als
bovenschrift bij het locussymbool, indien het locussymbool gevolgd wordt
door een bovenschrift "+", dan betreft het de wildvorm. Bij de kanarie wordt
groen (a +/ a+ Yw +/ Yw +) als de wildvorm beschouwd.

e. Genotypen moeten in schuinschrift worden geschreven. Een schuine
streep tussen de allelen vergemakkelijkt het lezen van genotypen, b.v.
I + / I , Pi + / Pi of op +/ op.
Een nieuwe lijst van kanarie loci en allelen wordt in dit clubblad
gepresenteerd. Enige nieuwe symbolen zijn toegevoegd aan de reeds
bestaande en een aantal symbolen zijn veranderd vanwege recente nieuwe
inzichten in de vererving van sommige factoren.
In alle door MUTAVI gepubliceerde artikelen over kanaries zullen zowel
op de MUTAVI website als in vogelbladen uitsluitend de in deze tabel
voorgestelde symbolen worden gebruikt.

