Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Vrijdag
Zaterdag

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,
Teurlings en Wierdes

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

Eerste Culemborgse KanarieKanarieen 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
J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg
0345 – 520664
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
M.H.G. Hommelberg
Tulpstraat 59, 4101 GK Culemborg
0345 – 519371
Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg
0345 516997

Het niet zichtbare gedeelte van de flankbevedering is grijs; naar het uiteinde toe
bevinden zich twee zwarte dwarsbanden, die onderbroken worden door een bredere
isabelkleurige band. Het uiteinde van de flankveren is roodbruin gezoomd.
Kleine en grote slagpennen: Binnenste kleine slagpennen blauwgrijs met brede
grijsbruine veerzomen. Buitenste kleine slagpennen en grote slagpennen bruin met
een isabelgele vlek in het midden van de buitenvanen.
Staart: De staartpennen zijn grijsbruin; met uitzondering van de middelste
staartpennen zijn de onderste veerhelften kastanjebruin.
Ogen, snavel, poten: De snavel is diep rood; de naakte oogring is karmijnrood; de
iris is lichtbruin of roodbruin; de poten koraalrood tot dieprood.

UITNODIGING
Hierbij nodig ik u uit voor onze ledenbijeenkomst op dinsdag 1 maart 2005 in het Rode
Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10 te Culemborg. De zaal is open vanaf 19.45 uur.
We zullen het deze avond speciaal hebben over de kweek en opfok van de kanaries en aan
welke eisen de vorm- en postuur, maar vooral ook de kleurkanaries moeten voldoen.
Onze spreker van de avond is Rein Grefhorst, de voorzitter van de keurmeestersvereniging en
keurmeester van zowel Vorm- en postuur als kleurkanaries.
Daarnaast is het uiteraard mogelijk om uw ringen te bestellen en ook alvast een reservering te
maken voor de entstof.

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

Redaktie clubblad: J. Pieters en H. Rens, (e-mail h.rens@hccnet.nl)
Website: www.cable4u.nl/~rens-r9/index.html
Contributie bedraagt € 27,00 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

Noteert U vast in uw agenda:
2 april
26 april
20 september
18 oktober

Spelletjesavond (inclusief Darten)
Informatie avond over voeding en ziekten
Informatie avond over Europese Cultuur
Tafelkeuring en inleveren inschrijfformulieren

De jaarvergadering is akkoord gegaan met de voorgestelde indeling in het
clubblad. Na de parkieten in 2004 zullen in 2005 de europese cultuurvogels
telkens op de omslag prijken. We hebben voor elke maand een mooie
tekening beschikbaar.
Een nieuwe advertentie van tuincentrum Van de Hurk maakt ons blad
betaalbaar. Zoals gezegd: advertenties en copy hebben we nooit te veel!
In de jaarvergadering kwam de aansprakelijkheidsverzekering aan de orde.
De aansprakelijkheid van de vereniging is door het bestuur gecheckd en is
meer dan afdoende gedekt.
De entstof tegen de kanariepokken kost dit jaar € 32,50 per flacon.
Meer informatie vindt u in het volgende clubblad.
Enkele leden van onze vereniging hebben een bezoek gebracht aan de
Wereldshow in Bad Salzungen. Een aantal van de daar geshowde vogels is in
de afgelopen week binnen onze vereniging gesignaleerd.
Dat beloofd wat voor onze eigen show!

Verslag van de algemene ledenvergadering op 25 januari van de ECEKV
Aanwezig: 18 personen
Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering met een terugblik op het
afgelopen verenigingsjaar en herinnerde speciaal aan de vreselijke
gebeurtenissen in Azië en ook aan de wens die hij vorig jaar uitsprak m.b.t.
het wegvallen van leden, het afgelopen jaar hebben wij niemand door
overlijden verloren wel waren er enige leden dit hun lidmaatschap om diverse
redenen hebben moeten beëindigen maar het aantal nieuwe leden overschreed
het aantal opzeggingen zodat we mogen concluderen dat we er als vereniging
op vooruitgaan.
Verder werden de successen in Zutphen benadrukt en m.n het behalen van de
meesterzanger titel door Peter van Emmerik als een bijzondere prestatie
genoemd maar niet vergeten de prijzen van Verwaay, van de Velden en
(welke hij niet direct noemde) de voorzitter zelf.
De mensen die met het busje naar Zutphen waren geweest zijn voor een deel
‘s avonds ook bij de prijsuitreiking gebleven en hebben de resultaten gevierd.
• De verslagen van de feest en kaartavond zijn al vermeld in het clubblad
• Het jaarverslag van de secretaris
Deze is rondgedeeld en behoudens het feit dat het getal van ons
ledenbestand per 01-01-2005 niet was vermeld goedgekeurd
• Het verslag van de Penningmeester:
Het overzicht van de financiën wordt als duidelijk en goed verzorgd aangenomen met als opmerking dat men het bezit van materialen van de vereniging ook graag op het financiële overzicht wil zien. De voorzitter zegt
toe dat er volgend jaar een lijst van bezittingen bij gegeven zal worden.
Verder is er een vraag over de verzekering van de vereniging, het is niet
mogelijk om staande de vergadering de hoogte van het verzekerde bedrag
te produceren maar de voorzitter zegt ook hier toe dit uit te zoeken en op
een volgende vergadering bekend te maken.
• Nabespreking TT:
De TT is goed en verlopen zonder problemen verlopen waarvoor dank
voor allen die meegeholpen hebben.
De vraag blijft over het keuren bij dag of kunstlicht. Na enige discussie
geeft de voorzitter aan dat het door de bond gevoerde beleid aangeeft dat
er zowel met dag als met kunstlicht gekeurd mag worden en dat volgend

HAAN en HEN
Kop en masker: Voorhoofd grijsachtig bruin, naar de schedel toe wijnrood gekleurd
en naar het achterste gedeelte van de nek overgaand in bruinachtig grijs. Vlak achter
de bovensnavel loopt een vrij brede zwarte voorhoofdsband tot aan het oog en een
heel smal strookje zwart boven en onder het oog, naar achteren toe weer in een
brede band dwars over de oorstreek achter langs de wangen naar beneden in de
richting van de keel, waar de beide steeds breder wordende banden bij elkaar
komen in de kropstreek. Een grijsachtig witte band loopt vanachter de zwarte
voorhoofdsband over het oog naar achteren tot achter het oor. De teugels, keel, kin
en wangen zijn beigeachtig wit. Aan de snavelbasis bevindt zich een duidelijk
afstekend zwart vlekje; eenzelfde zwart vlekje bevindt zich in het midden van de
keel, vlak onder de snavelinplant (a.h.w. een sikje vormend). De oorstreek zelf is
roodbruin.

Bovenlichaam: Rug en schouders wijnrood. Het onderste gedeelte van de rug, de
stuit en de bovenstaartdekveren zijn blauwgrijs met brede, grijsbruine veerzomen.
De buitenste schouderveren hebben een lichtgrijs middenstuk; de kleine en
middelste vleugeldekveren zijn blauwgrijs met brede grijsbruine veerzomen; de
buitenste vleugeldekveren zijn bruingrijs.
Onderlichaam: De borst is licht blauwachtig grijs; de toppen van de borstveren
hebben een brede grijsbruine zoom. Naar de zijkanten van de borst krijgt het grijs
een meer of minder roodachtig bruin waas. Het onderste gedeelte van de borst is
bijna zuiver grijs. Onderbuik, anaalstreek en dijen roestachtig beige.

dahlia. De morgenster heeft gele bloemhoofdjes met een doorsnee van 4 tot 6
cm, alleen lintbloemen en stamper met een haarkuif, en slecht in een rij
omwindselbladen van 3 tot 7 cm. lang. Na de bloei ontstaan er reus-achtige
pluisbollen net als bij de paardebloem maar dan enkele maten groter. De
planten worden 30 tot 60 cm e'n soms nog wel iets hoger.
De planten bloeien van mei tot juli. Ze groeien voorallangs rivier en
spoordijken, maar ook in de duinen en op de Zeeuwse polderdijken.
De bloemen gaan om ongeveer 8 uur 's morgens open en sluiten zich weer
omstreeks 14.00 uur. De zaden van deze planten worden veelvuldig gegeten
door onze wildzang, zoals putters, groenlingen, sijsjes, vinken en goudvinken.
Ook vele exoten en kanaries maar ook vele parkieten soorten eten deze zaden
graag. De minerale zouten welke deze planten bevatten hebben een zeer milde
werking op de nieren en de lever.
De naam boksbaard (Grieks Tragos = bok, pogon = baard) heeft betrekking
op de haren van de stamper welke bij pas uitgebloeide bloemen als een baard
uit de omwindsel bladen uitsteken.
CHUKAR PATRIJS
In Zutphen zat bij de kwartels en duiven een kleurmutatie van de Chucarpatrijs. Een opvallende verschijning en voor mij aanleiding om u eens iets
meer te vertellen over deze niet veel gehouden patrijs.
Wetenschappelijke naam: Alectoris chukar
Engels: Chucor Partridge, Chukar
Partridge
Duits: Chukarhuhn, Chukar
Steinhuhn
Frans: Perdrix chukar
Algemeen:
Beide geslachten zijn hetzelfde
gekleurd. Wordt ook wel Europese
Steenpatrijs genoemd.
Herkomst: Balkanstreek; Nabije
Oosten, Kaukasië, Iran, Verre
Oosten. Inmiddels ook
ingeburgerd in Europa GrootBrittannië, Zuid-Frankrijk en Italië.
Lengte: 38 cm. Ringmaat: 9 mm.

jaar in overleg met de keurmeesters bekeken zal worden of er in dag of
kunstlicht gekeurd zal worden.
Het afgelopen jaar hebben we gewerkt met nummers van de behaalde
prijzen op de kooien, de vraag is willen we dat weer of willen we weer de
kaartjes op de kooien. Gekozen is weer de kaartjes op de kooien te
prikken.
• Keurmeesters:
Aangezien we dit jaar meer parkieten dam tropen verwachten komt de vraag
over het aantal keurmeesters, 1 van onze keurmeesters van dit jaar is gestopt
met keuren en de voorzitter zal proberen een andere keurmeester te vinden en
om de kosten te sparen proberen de keurmeesters uit eenzelfde regio te laten
komen. Op zich zal dit geen probleem zijn.
De keuze van keurmeesters roept de volgende discussie op: is het niet beter
om iedere 2 jaar andere keurmeesters te laten keuren? Keurmeesters zijn ook
mensen en hebben zo hun eigen voorkeur, dit zou (sans racune) invloed op
het keuren kunnen hebben en om dit te voorkomen is het geen slecht idee
iedere 2 jaar andere keurmeesters te vragen. Besloten wordt dan ook dat Henk
dit gaat regelen voor zover het mogelijk is.
• Bekers:
Nog een 5 tal bekers zijn niet uitgereikt en vanavond konden er 2 uitgereikt
worden aan Puk Verlangen en Jo Koolen .
Tevens wordt melding gemaakt van het feit dat Puk Verlangen 25 jaar lid is
van de vereniging en dat er een speldje voor hem besteld is maar door
omstandigheden niet uitgereikt kan worden maar de voorzitter
verontschuldigde zich hiervoor en verzekerde iedereen dat dit zal gebeuren.
De overige 3 bekers zullen bij de winnaars gebracht worden.
• Bestuurs verkiezing:
Volgens het reglement zijn er 3 bestuursleden aftredend en 2 zijn herkiesbaar.
De materiaalbeheerder P.Klaasen is niet herkiesbaar .
De voorzitter en 2e penningmeester zijn herkiesbaar en aangezien er geen
tegenkandidaten zijn worden zij eenstemmig herkozen.
Onder dankzegging voor zijn inzet wordt P.Klaassen opgevolgd door Harry
Hommelberg.

• De kascontrole commissie:
Henk Valkenburg is aftredend en aangezien Harry Hommelberg in het bestuur
verkozen is kan hij reglementair niet deelnemen in de kascontrole commissie.
Als nieuwe leden melden zich aan : Bram van Velden en Rinus Hagenaars.
• TT commissie:
De TT commissie moet uitgebreid worden met 2 leden, hiervoor melden zich:
Jan v.d. Biezen en Henk Valkenburg
• Activiteiten 2005
In het clubblad van januari is activiteitenplan met data vermeld, voor de
invulling van de sprekers vraat Henk of er voorkeur is aan de vergadering.
Vraag is er naar een dierenarts (m.n. die aardige dame die een paar jaar
geleden ook geweest is)
Ook de keurmeester voor kleur en postuurkanaries, die vorig jaar onverwachts
verstek moest laten gaan, wil men graag toch nog zien. Verder vraagt men om
een man/vrouw die een goede lezing heeft over parkieten.
De toezegging wordt gedaan om te proberen dit jaar het te kunnen regelen.
• Voorpagina van het Club blad.
Henk heeft de beschikking gekregen of een kalender met zeer mooie plaatsen
van de vogels rondom ons huis en zal deze gebruiken voor de voorpagina.
Ook komt er een vraag uit de vergadering of de voorpagina niet op gekleurd
papier gedrukt kan worden. De uitleg dat het technisch zeker zou kunnen
maar dan moeten we het clubblad laten drukken en dat zal ± € 500,-- gaan
kosten per jaar en nu worden de kosten gesponsord en dat zal dan niet meer
kunnen. Besloten wordt om gewoon op deze weg door te gaan.
• Gewest:
Er wordt aangegeven dat de Hr Koetje in het bestuur van het gewest zou
zitten en geen lid meer zijn van de bond. Dit zou niet kunnen.
Hier zal navraag over gedaan worden en op teruggekomen worden.
Ook wordt de vraag gesteld waarom er € 46,-- aan het gewest moet worden
betaald. Dit is ingesteld door de bond en dus een verplichting, in de afgelopen
jaren is er door het gewest een gewestelijke TT georganiseerd samen met
gewest 6 en de komende 4 jaar zal de het gewest in Soest een gewestelijke TT
gehouden worden.

GELE MORGENSTER OF BOKSBAARD (Tragopogon pratensis)
De gele morgenster is een van de
vele composieten of
samengestelde bloemen. Deze
familie is de grootste van alIen. Ze
omvat me er dan 10% aan alle
inlandse soorten. Wat het aantal
der planten individu's betreft
vormen de composieten stellig
meer dan een vijfde van onze
bloeiende flora. Ze worden daarin
alleen door de grassen overtroffen.
Een uiterlijk of oppervlakkig
kenmerk van deze familie is
gelegen in de bloeiwijze.
Elke bloem bestaat uit een aantal
kleinere bloempjes, van-daar de
naam. Die bloempjes zelf bezitten
meestal geen duidelijke kelk. Ze
worden bijeengehouden door een
gemeenschappelijke kelk die dan
omwindsel genoemd wordt. Elk
bloempje opzichzelf heeft of een 5
slippige of klokvormige of een
lange lintvormige bloemkroon.
In enkele bevinden zich in het
geheel geen
voortplantingsorganen en dan
dienen die grote keurige bloempjes alleen tot lokmiddel voor de insekten die
de gehele samengestelde bloem bestuiven: bijvoorbeeld de korenbloem. In de
meeste gevallen evenwel is er binnen in de kroon aanwezig of een kokertje
van meeldraden, of een stijl met meestal twee stempels of de beide voortplantingsorganen tesamen. Naar de vorm der bloempjes die de bloem
samenstellen worden de composieten vaak in drie grote groepen verdeeld. De
eerste groep omvat de soorten die uitsluitend lintbloemen bezitten,
bijvoorbeeld de paardebloem. Bij deze soorten bevat de plant zeer vaak wit
melksap. De tweede groep heeft uitsluitend buisvormige bloempjes. De derde
groep bevat bloempjes met beide bloemvormen tegelijk, bijvoorbeeld de

Nieuwe Border tekening
In ons clubblad van oktober 2004 hebben we de tekeningen van de Engelse
Border Convention gepubliceerd, waaruit de leden van de Border Conventie
hun keuze konden maken voor een nieuw Border type.
Voor zover ons nu
bekend is de verkiezing
afgesloten. Volgens de
thans beschikbare
informatie zou de
tekening nr 3 zoals die
destijds in ons clubblad
stond, gekozen zijn tot
de nieuwe Border
tekening. Deze tekening
drukken we hierbij
nogmaals af. Helaas is
deze afbeelding niet op
ware grote, omdat we
die in de echte afmeting
nog niet hebben. Maar
de grootte zal wel
hetzelfde blijven op
ongeveer 15 cm. Want
de afspraak is dat aan
de schriftelijke
beschrijving van de
standaard geen
wijzigingen zouden worden aangebracht, zodat ook de grootte wel hetzelfde
zal blijven als onze huidige Border.
Helaas blijkt dat ook in Engeland de liefhebbers niet altijd geweldig actief zijn
want het blijkt dat maar weinig leden van de Border Conventie de moeite
genomen hebben hun stem uit te brengen bij deze verkiezing.
Onze eerste conclusie is dat deze tekening niet zo heel veel afwijkt van de
tekening die nu door ons en ook door het COM wordt gebruikt. AM
Overgenomen vanuit het blad van ANPV

• Contributie verhoging:
Zoals al eerder vermeld is er door de bond een contributie verhoging voor de
komende 2 jaar voorgesteld in een trap van 98 eurocent en 2 maal 49 eurocent
het bestuur heeft besloten om een contributie verhoging van € 2 m.i.v. 01-012005 in te voeren dit wordt zonder tegenspraak aangenomen.
• 60 jarig bestaan:
Mede gedeeld wordt dat er bij de volgende jaar vergadering een
jubileumcommissie in het lever geroepen zal worden om een feest(avond) te
gaan verzorgen in 2007 wanneer we 60 jaar bestaan, in de begroting 2005 en
2006 zal hiervoor een reservering van € 500,-- worden opgenomen.
• Rondvraag:
Rinus Hagenaar heeft allerlei spullen als; broedblokjes, ringenhouders e.d.
meegenomen het is zijn bedoeling deze zaken te verkopen aan hen die dit
kunnen gebruiken en bij voldoende belangstelling zal hij op iedere volgende
vergadering dit soort spullen bij zich hebben.
Er zijn enige leden die vernomen hadden dat voor de volgende TT de 1e prijs
gesponsord zou worden, terwijl andere begrepen hadden dat de salades
gesponsord zou worden. Er is nu geen duidelijkheid over te krijgen en een en
ander wordt uitgezocht we komen hierop terug.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter even na 22.00 uur de
vergadering.
Jan Pieters Secretaris

Kleur en kleurvorming (1)
Bij de grasparkiet kunnen we de volgende kleurstoffen aantreffen:
a. zwart eumelanine (bij cinnamons en fallows bruin i.p.v. zwart
eumelanine);
b. twee types geel psittacine.
Alvorens we ons gaan bezighouden met de kleurvorming en de vraag
beantwoorden hoe uit de kleuren zwart en geel een zo rijke verscheidenheid
aan kleuren kan ontstaan, moeten we eerst weten wat kleur is.

Allereerst dienen we onderscheid te maken in twee soorten kleuren:
1. pigmentaire kleuren;
2. structurele kleuren.
Pigmentkleuren
Onder pigmentaire kleuren verstaan we de kleuren die door stoffen onder
invloed van licht worden veroorzaakt. De kleurvorming is afhankelijk van het
licht en van de stof waarop het licht valt.
Laten we eens nagaan waarop een kleur berust.
Het licht van de zon en dat van vele kunstmatige lichtbronnen bestaat uit een
mengsel van lichtgolven van verschillende lengten.

op die plaats een groenachtig waas. Deze groene aanslag wordt veroorzaakt
door de combinatie van gele baardtoppen en de op deze plaatsen
voorkomende blauwstructuur.
Grasparkieten met een sterke psittacine-ontwikeling in de slag- en staartpennen zijn tot op heden in de minderheid, doch hun aantal neemt door
selectieve kweek steeds meer toe. Bij de dominant bonten en de lutino's zien
we pas de ware psittacinedistributie in de baarden, bij de lichtgroenen wordt
het ware psittacine bezit in de slag- en staartpennen gemaskeerd door de
aanwezigheid van het melanine.
Uit het voorgaande blijkt dat de kleur van de veren afhankelijk is van de
veerstructuur, de aanwezige kleurstoffen en de wijze waarop deze
kleurstoffen zijn verdeeld.
Mutaties die de kleur beïnvloeden, kunnen we dan in drie hoofdgroepen
indelen: 1. mutaties van het psittacine;
2. mutaties van de baardstructuur;
3. mutaties van het melanine.
Daar komen we in het maart nummer op terug.
H.W.J. van der Linden

baardtoppen van de borstbevedering, waardoor er minder licht wordt
geabsorbeerd. Ook kan het voorkomen dat de baardtoppen geheel kleurloos
zijn, wat op een reductie van zowel melanine als ook van psittacine duidt.
Dergelijke lichtgroenen hebben een fletse lichaamskleur. Een blauwachtige
gloed in de broekbevedering, die we vooral bij jonge lichtgroene vogels
aantreffen, duidt op een geringe concentratie psittacine in de baarden en
haakjes.
De afwijkende baardbouw van de slagpennen
Aangezien de laatste jaren steeds strenger gelet wordt op de doorkleuring van
de slag- en staartpennen van de lutino's, lijkt het mij nuttig ook deze veren
eens aan een nadere beschouwing te onderwerpen.
In fig. 34 is een dwarsdoorsnede van een baard van
een handpen afgebeeld. Zoals
u ziet, is deze baard geheel
anders van bouw dan de baard
van een lichaams-veertje. Bij
sommige vogel-soorten treedt
plaatselijk de sponszone op,
zodat bijv. de achtervlag de
blauwstruc-tuur toont en de
voorvlag niet. Bij de meeste
groene grasparkieten zien we
langs de vlagranden een grijsachtige streep, hetgeen duidt
op een sterke melaninereductie in de toppen van de
baarden op die plaats. Onder
de microscoop zien we dat de
toppen van de baarden
kleurloos zijn, de haakjes
bevatten echter melanine en
zijn zwart. De combinatie
kleurloze baardtoppen en
zwarte haakjes resulteert in
grijze veerranden. Bij de groenen met een maximaal psittacine bezit zien we

Laten we 'wit' daglicht door een prismaglas vallen (fig. 31), dan worden de
lichtgolven met grotere lengte minder afgebogen dan de lichtgolven met
kleinere lengte en zal door de lichtbreking een gekleurde band ontstaan, de
spectrale kleuren geheten.
Hetzelfde verschijnsel zien we bij de regenboog waar het zonlicht door
regendruppels in zijn spectrumkleuren ontleed wordt. Wit licht is dus een
mengsel van lichtgolven die, van elkaar gescheiden, op ons oog de indruk van
verschillende kleuren maken.
Het menselijk oog reageert op lichtgolven die in lengte variëren tussen
ongeveer 800 en 400 miljoenste millimeter. Rood heeft de grootste golflengte,
dan volgen oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Violet heeft de
kleinste golflengte waarop ons oog nog reageert. Aan beide zijden van de
spectrumkleuren strekt zich het gebied uit van de onzichtbare straling. Het
geheel van zichtbare (gekleurde) en onzichtbare (ultraviolette, infrarode,
elektromagnetische) stralen die door ontleding van samengesteld licht
ontstaan, noemen we het spectrum.
Lichtgolven van een bepaalde lengte geven op ons netvlies een indruk die
door onze hersenen als kleur worden herkend. Alle stoffen stralen onder
invloed van licht een bepaalde kleur of meer kleuren uit. Straalt de stof een
sterk begrensde kleur uit, dan spreken we van een spectrumlijn.
Iedere stof of materie is samengesteld uit atomen van verschillende
elementen. Elk element heeft zijn karakteristieke spectrumlijnen, bijvoorbeeld
waterstof vier lijnen, namelijk rood, groen, paars en violet. Daar elke stof haar
eigen specifieke atomaire structuur bezit, is ze in staat het daarop vallende
licht selectief terug te kaatsen, door te laten, of te absorberen. Zo berust de
kleur van de meeste voorwerpen op het feit, dat van het daarop vallende licht
bepaalde lichtgolven geabsorbeerd, andere daarentegen gereflecteerd worden.
De bloemen die we rood noemen, absorberen alle lichtgolven uit het spectrum
behalve de rode. Een stof die alle lichtgolven reflecteert of doorlaat noemen
we wit; er zijn ook stoffen die geen lichtgolven reflecteren of doorlaten, deze
noemen we zwart.
Niet al het licht dat op een voorwerp valt wordt teruggekaatst, doorgelaten of
geabsorbeerd. Een gedeelte van het licht wordt direct als wit licht teruggekaatst, namelijk de lichtgolven die met een hoek groter dan 42 graden op
het voorwerp vallen. Deze hoekwaarde wordt grenshoek genoemd. Het is
duidelijk dat voor de kleurwaarneming de structuur van het oppervlak van de
stof sterk medebepalend is. Immers, in gevallen van zeer gladde voorwerpen,
zullen vele lichtgolven die onder een hoek groter dan de grenshoek met het

voorwerp in aanraking komen direct teruggekaatst worden, waardoor de
totaalkleur iets zal opbleken. Bij ruwe stoffen zal het terugkaatsingeffect
aanmerkelijk minder zijn.
Structuurkleuren
Structurele kleuren zijn niet afhankelijk van de atomaire samenstelling van
een stof, maar berusten op een kleurindruk die ontstaat door de werking van
lichtgolven op elkaar bij samentreffen, wat interferentie wordt genoemd. Zo
berust de kleur blauw bij vogels op interfererende lichtgolven in de sponszone
van de baard waarbij blauwe lichtgolven ontstaan die ver-volgens worden
teruggekaatst en optisch een blauwe kleur te zien geven.
Dat de blauwe kleur van veren niet 'echt' is, kunnen we gemakkelijk aantonen
door een dergelijk veertje met een hamer te bewerken. Op de plaatsen waar de
hamer neerkomt wordt de structuur van de veer vernietigd en verdwijnt de
blauwe kleur. De kleur blauw is dus afhankelijk van de structuur van de veer.
Vroeger schreef men de blauwe kleur van de veren toe aan het zogeheten
Tyndall-effect, maar in 1971 toonde de Deense wetenschapper Van Dyck aan
dat de structuurkleur blauw in de sponszone ontstaat door interferentie wat in
1998 na gedegen onderzoek door Prum en zijn medewerkers nog eens werd
bevestigd.
Kleurvorming in de baarden van het structurele type
Naast pigmentaire en structurele kleuren hebben we te maken met kleuren die
ontstaan uit de combinatie van beide. Groen is bij vogels vrijwel altijd een
combinatie van de structuurkleur blauw en de pigmentkleur geel. Een
uitzondering hierop vormen de toera-ko's, die een echte groene
pigmentkleurstof bezitten.
Ik heb u al verteld, dat de kleurvorming plaatsvindt in de baarden en haakjes.
We onderscheiden verschillende typen van baardbouw:
a. het algemene type;
b. het structurele type;
c. het pronktype.
De baardbouw bij grasparkieten is van het structurele type, uitgezonderd de
slagpennen.

In fig. 32 ziet u een dwarsdoorsnede van een
baard van een groen lichaamsveertje.
De buitenste ring van de baard, de cortex (1),
bevat de kleurstof geel psittacine. In de kleurloze
hoornmassa van de sponszone (2)- vroeger
bewolkte zone genoemd - bevinden zich
microscopisch kleine, met lucht gevulde holtes.
De kern van de baarddoorsnede toont de
medullaire cellen (3) met daaromheen
gegroepeerd de melaninekorrels (4).
Als nu het daglicht op de baard valt, worden de
lichtgolven die met een hoek groter dan 42 graden
(grenshoek) met de baard in aanraking komen
direct als wit licht teruggekaatst; een ander, klein,
gedeelte van het licht wordt door het gele
psittacine in de cortex in de vorm van geel licht rechtstreeks gereflecteerd.
Het grootste gedeelte van het daglicht echter, passeert de cortex en treedt de
sponszone binnen. Hier ontstaat als gevolg van de interfererende lichtgolven
blauw licht. Het resterende daglicht dringt door tot in de kern en valt op het
zwarte melanine dat zich om de medullaire cellen bevindt, waar het wordt
geabsorbeerd. Het daglicht wat aan de absorptie ontsnapt treedt samen met de
blauwe lichtgolven via de geel psittacine bevattende cortex weer naar buiten.
Daarbij fungeren de medullaire cellen als reflectoren. De combinatie geel en
blauw resulteert tenslotte in de optisch groene kleur van de veer. De tekening
zal een en ander stellig nog
verduidelijken (fig. 33).
Zetten we nu echter een
groep lichtgroene grasparkieten op een rijtje naast
elkaar, dan zien we kleine
onderlinge kleurverschillen.
Sommige lichtgroenen zijn
te geel in de borst, wat te
wijten is aan een
vermindering van de
hoeveelheid
melaninekorrels in de

