April 2006

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:

H. Rens
Otto van Reesweg 45
4105 AB Culemborg Tel: 0345 – 518326

Secretaris:

J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg Tel.: 0345 – 520664

Penningmeester/
ledenadministratie

J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg Tel.:06-23697060

2e Voorzitter:

F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren

e

Tel.: 0344 – 571896

2 Penningmeester:

M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg Tel.: 0345 – 517450

Materiaalbeheer:

H.M.G. Hommelberg
Tulpstraat 59
4101 GK Culemborg Tel.: 0345-519371

Ringencommissaris: Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg Tel.: 0345 516997
Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.

Redaktie clubblad: H. Rens, (e-mail h.rens@hccnet.nl) en J. Pieters
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

Op zaterdag 13 mei is er van 13.00 tot 18.00 uur een Open dag bij de
Opleiding IPIO Dier in Barneveld. De kans om eens te kijken hoe alle
verkopers en verzorgers van dierenwinkels en pensions worden opgeleid.
Als er mensen naar deze open dag toe willen gaan meldt het dan bij Henk
Rens 90345-518326 en bezien zal worden of er via gezamenlijk vervoer
iets geregeld kan worden. Het vertrek is dan om 12.15 uur vanaf het Rode
Kruis gebouw.

Agri-shop
Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
E-mail:
deheus.beusichem@versatel.nl
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag

08.00 - 18.00 uur
08.00 - 20.00 uur

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

Nieuw:
•
•
•
•

PAVO & Havens Paardenvoeders
Cavalor paardenvoeders
Paardenverzorgingsartikelen
o.a. Oster kammen en borstels
Carocroc:
Honden- en Kattenvoeders

.

28 maart 2006 Verslag ledenvergadering
aanwezig:

16 personen

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering met de mededeling dat de
gast spreker van deze avond zich heeft afgemeld omdat zijn bericht had
gehad dat zij ernstig ziek is en hij nu vond dat zijn plaats thuis was.
• Op 13 mei is er in Barneveld een opendag bij de opleiding IPIO voor
meer info zie boekje maart 2006 en in het april nummer meer info
• Leverancier van de entstof Philips Duphar levert geen entstof dit jaar
i.v.m. de vogelgriep is de productie toegespitst op de aanmaak van anti
griep vaccin, de concurrentie uit België.
• Er is een leverancier in staat materiaal welke bestemd was voor de
COM. Voordelig aan te bieden (zoals: fonteintjes, voederbakjes e.d. ook
voorfrontjes voor TT kooien en ook TT kooien) prijslijst volgt
• Henk doet een verslag van de gewestelijke vergadering waar Jan en
Henk heen geweest zijn
• Rinus Hagenaars heeft weer diverse soorten kooitjes bij zich voor de
verkoop in de pauze of na de vergadering.
Omdat de spreker van deze avond niet kon komen heeft Henk Rens
maandag avond nog een lezing van internet samengesteld over het
voorkomen van ziekten en ongedierte in onze vogelverblijven en doet daar
met behulp van een laptop en een beamer verslag van.
De lezing is voor belangstellenden te verkrijgen bij Henk Rens.
Rondvraag:
• Er is een vraag of het boekje voortaan ± 7 dagen voor de
vergadering verdeeld kan worden?
• Henk Rens geeft aan dat dit ook altijd de bedoeling is en dat hij zijn
best zal doen te voortaan ook weer te doen.
• Gevraagd wordt of het mogelijk is dat mensen die hun contributie
contant betalen ook een kwitantie of een ledenkaart kunnen krijgen
zodat zij in ieder geval een bewijs van betaling hebben
• Na enige discussie wordt afgesproken dat voortaan iemand die
contant betaald enige vorm van betalingsbewijs ontvangt
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.00 uur de
vergadering
Jan Pieters

Uitnodiging voor de informatie bijeenkomst op 28 april 2005
TAMBOERIJNDUIFJE

Naar aanleiding van een discussie die tijdens de laatste ledenbijeenkomst is
gevoerd en op de kaartavond is voortgezet zijn we op het idee gekomen om
de ledenbijeenkomst op 25 april te wijden aan het thema;
Vederstructuur en erfelijkheid

Dit mooie duifje - met de wetenschappelijke naam Turtur
tympanistria - bewoont de bossen en galerijwouden van Sierra
Leone tot Ethiopië en Tanzania en vervolgens zuidwaarts tot
Zuid-Afrika. maar ontbreekt echter in Zuidwest-Afika en het

In het hart van dit blad treft u informatie aan die we hebben geleend van de
speciaalclub kleurkanaries en die een heel goed beeld geeft van de werking
van de diverse factoren bij de kleurkanaries.

westen van Zuid- Afrika.
Het tamboerijnduifje meet 20-21 cm en heeft een korte staart
De doffer heeft een donkerbruin rugdek met metaalblauwzwarte
vlekken op de vleugels. Het voorhoofd, de wenkbrauwstreep,

In grote lijnen is de vererving bij de tropen en parkieten hetzelfde.
Afgesproken binnen de ANBvV is dat we dezelfde mutatie bij alle vogelsoorten ook gelijk zullen benoemen, zodat voor iedere vogelliefhebber
duidelijk kan zijn wat de mutatie achter de kleurnaam is.
Dat houdt ook in dat, zolang over een nieuwe mutatie de erfelijkheid nog niet
bekend is, er ook nog geen naam aan deze kleurverandering wordt toegekend.

wangen, keel, borst en het gehele onderlichaam zijn wit. De
snavel is roodbruin, de poten donkerrood. De ogen zijn bruin.
De duivin heeft een grijs voorhoofd en grijze wangen. Ook ontbreekt de metaalachtige glans van de blauwzwarte
vleugelvlekken.

Twee leden van onze vereniging, die “ervoor door hebben geleerd” Henk
Valkenburg en Henk Rens zullen aan de hand van enkele voorbeelden de
theorie toelichten en de vragen beantwoorden. Vragen, die niet direct kunnen
worden beantwoord zullen via ons clubblad worden beantwoord.
Dus kom 25 april naar de wondere wereld van de splitvogels, de passépartoutmannen en de onvolledige dominante vererving.
De zaal is vanaf 19.30 uur open, de koffie is dan klaar.
De lezing begint om 20.00 uur en iedere vogelliefhebber is van harte welkom.
Let op: deze avond is er voor het laatst gelegenheid om ringen te bestellen
voor het jaar 2006.
Het Bestuur
Het tamboerijnduifjes is een aangename volièrevogel, die de laatste jaren helaas steeds minder wordt gezien. Pas
ingevoerde vogels zijn aanvankelijk erg schuw en schrikachtig, worden echter na verloop van tijd rustiger en
kalmer, maar echt tam worden ze nooit.
Ze houden van een licht en zonnig verblijf en koesteren zich vaak gedurende langere tijd in de zon. Van tijd tot
tijd zoeken ze de schaduw op. Men moet dus zorgen voor een passende beplanting in de volière

Als voedsel heeft een zaadmengsel van oliehoudende zaden aangevuld met een extra gift hennepzaad en wat grove
gierst de voorkeur. Ook gehakte zonnebloempitten, gehakte aardnoten en fijngemaakte zaden van naaldbomen

Kanariepokken kunt U gelukkig voorkomen

wordt graag gegeten. Eivoer, vruchtenpaté af en toe een meelworm en in het seizoen wat bessen maken hun
voedsel compleet.

Voor het nest maken ze gebruik van een schapje of open nestkast. Als ondergrond voor het nest nemen ze graag
droog beukenblad, droge thujatakjes en halmen van de akkerwinde.
Er worden twee eieren gelegd, die in dertien dagen worden uitgebroed. De jongen worden de eerste dagen door
beide ouders warm gehouden. Pas uitgekomen jongen hebben een zwarte huid, grijs dons en zwarte pootjes.
Op de vijfde dag gaan de ogen open. De jongen verlaten na twee weken het nest. Een week later zijn de jongen
zelfstandig.
De ringmaat voor dit duifje is 4 mm.

Tekst: H.W.J. van der Linden

Driekleur Papegaai-Amadine (Erythrura trichroa)
Ondersoorten:
Erythrura trichroa sanfordi
Erythrura trichroa pinaiae
Erythrura trichroa clara
Erythrura trichroa pelewensis
Erythrura trichroa sigillifera
Erythrura trichroa trichroa
Erythrura trichroa modesta
Erythrura trichroa eichhorni
Erythrura richroa cyaneifrons
Erythrura trichroa woodfordi.
Algemeen:
Deze vogels zijn erg bekend bij
vogelliefhebbers en worden
ook massaal in ons land gehouden en gekweekt.
Bijzonderheden:
Deze vogel komt voor in 10 ondersoorten.
Driekleur Papegaai-Amadine is een verzamelnaam voor alle ondersoorten.

Kanariepokken is een dodelijke ziekte.
Geneesmiddelen tegen deze ziekte bestaan niet.
Maar gelukkig kunnen we onze vogels wel beschermen door ze
te enten. De entstof van Poulvac P Canary is dit jaar niet vers en
overjarig niet of nauwelijks meer te krijgen. Via relaties is het
dit jaar wel mogelijk om in Belgie gefabriceerd entstof tegen de
kanarie-pokken te bestellen. Een set is genoeg voor 50-60
kanaries.
We proberen dat samen met enkele andere verenigingen te doen
om de prijs zo laag mogelijk te houden.
De prijs is op dit moment nog niet bekend maar zal 25 april
worden gemeld.
Op die avond en tot en met
30 april kan er tegen
contante betaling nog
besteld worden.
De entstof wordt dan in de
eerste zaterdag in juni
opgehaald en direct daarna
voor u beschikbaar.
De entstof is dus alleen
tegen contante betaling
vooraf te bestellen op de
clubavond of bij H. Rens,
Otto van Reesweg 45 in
Culemborg.
Telefonisch bestellen is helaas niet mogelijk.

Kleurbeschrijving:
Blauwe kop en blauwe kopzijden maar er zijn verschillen in ras. Stuit en
bovenstaartdekveren zijn rood. Veugelveren zijn donkerbruin behalve de
binnenste armpennen die groen zijn. Handpennen zwartachtig tot bruin van
kleur. Zwartbruine staartpennen hebben een donkerrode zoom, middelste
staartpennen zijn wat langer en zijn wat spits. Het overige verenkleed is
grasgroen al kan dit afhankelijk van het ras wel verschillen. Onderzijde is
lichter groen en geelachtig. Ogen zijn donkerbruin, de snavel is zwart en
de pootjes zijn hoornbruin van kleur.
Man en Pop:

Paaskaarten op 8 april
Op zaterdag 8 april is er kaartgespeeld in het Rode Kuisgebouw.
Er waren 16 personen aanwezig, die om ruim 300 eieren de strijd aanbonden.
Tussendoor waren er ook nog allerlei uit eieren gemaakte lekkere hapjes, die
tot de laatste toe werden opgepeuzeld.
De uitslag was:
10 Jo Koolen
4136
Klaverjassen
1. Jan Pieters
5291
11 Frans Stap
3883
2. Jan Middelkoop
5092
12. Jan van ’t Veld 3746
3. Hennie Serbee
5024
4. Tonnie Pieters
4829
5. Henk Rens
4722
Jokeren
6. Henk v Valkenburg 4687
1. Jannie Stap
358
7. Willy Middelkoop 4301
2. Els v Valkenburg 610
8. Jan den Braber
4262
3. Jannie Serbee
894.
9. Jos Spithoven
4243

Het was jammer dat Jaap van Driel, trots op kop bij het jokeren, door een
vervelend incident hals over kop naar huis moest. Een steen door zijn ruit
maakte abrupt een einde aan de gezellige sfeer op deze kaartavond.

Man heeft meer blauw aan de
kop dan de pop, het blauw zit
bij de man verder achter de
ogen, bij de pop zit het blauw
vaak op de helft van de ogen.
De pop is vaak wat matter van
kleur. Zie hiernaast
Herkomst:
Eilandengroep tussen de
Filippijnen en Australië.
Voeding: Gekiemd zaad en
halfrijpe zaden, zachtvoer, groenvoer en insecten.
Kweek:
Het zijn betrouwbare kweekvogels die zelf hun nesten goed grootbrengen.
Gebruik halfopen en langwerpige nestkastjes (zoals voor Gouldamadinen).
Het nestmateriaal bestaat uit
grashalmen, kokosvezels en
ook plantenwol. Pop legt
meestal vier tot vijf eieren en
worden door zowel pop als man
bebroed. Na 14 dagen broeden,
komen de jongen uit en zijn na
ongeveer zes weken geheel
zelfstandig.

Mutanten:
Lutino (een reductie van alle
melanine). Geelbont. Zeegroen
(een reductie van de rode en
gele kleurstoffen, groene
lichaamskleur verandert in een
zeegroene kleur).
Bastaarden:
Driekleur X Roodkop PapegaaiAmadinen bastaarden lijken op
Veelkleuren Papegaai-Amadinen en er worden bastaarden
van de Driekleur en de Roodkop Papegaai-Amadinen aangeboden voor
raszuivere Veelkleuren Papegaai-Amadinen puur uit winstbejag.
Het spreekt wel voor zich dat het afbreuk doet aan onze mooie vogelsport.
De bastaarden van Driekleur X Blauwgroene (Forbes) Papegaai-Amadinen
zijn kleiner en blauwer dan een Driekleur Papegaai-Amadine en groter en
groener dan een Blauwgroene (Forbes) Papegaai-Amadine.
Bastaarden van Driekleur X Papoea Papegaai-Amadinen idem omgekeerd
komen ook voor. Deze zijn groter en grover dan de Driekleur en kleinere
dan de Papoea Papegaai-Amadinen.

SORRY
LAGER KAN NIET !!!
OP=OP
INLEGMATJES
10 voor 0,99
GRITBAKJE CLIC 10 voor 1,75
TT FONTEIN
10 voor 0.95
TT KOOIEN UNIVERSEEL
5.75
DEWA KOOIEN
9.00
VOORFONTEN 30x40 CM MET
KLEPJES
2.25
VOORFRONTBAKJES 10 voor1,95
FAUNA WATER/VOER FLES 2.95
COCOSVEZEL BRUIN 3 bos 1.75
COCOSNESTJES 50 stuks 7.50
TOUWNESTJES 50 STUKS 7.50
Gezamenlijk bestellen kan eventueel ook op de clubavond van 25 april maar

GELDIG TOT 30-4-2006 OP=OP

Van der Aart diervoeders
Alleen op 0297-540857
Fax.0297-525645
Email aart37@zonnet.nl

AANBIEDINGEN
BIJ AANKOOP VAN

25 KG
VOGELVOER
5 KG UNIVERSEELVOER
VOOR 6,95
MAX. 2 per KLANT

MAKIGE FRISÉ
Hoewel dit friséras internationaal nog steeds niet erkend is, hebben de
Nederlandse vogelbonden de Makige met ingang van 1993 wel op hun
vraagprogramma geplaatst, om het ras daardoor sneller erkend te krijgen.
De Makige is een krulveerkanarie die we
wel tot de zwart frisées kunnen rekenen.
De vogel heeft over bijna heel het lichaam
krullende veren, de enige uitzondering
hierop vormen de kop en de hals die glad
bevederd moeten zijn. Behalve op de keel
daar vinden we bij de makige een van de
kenmerkende eigenschappen voor dit ras,
namelijk de naar buiten krullende
keelveren. Met een duidelijke scheiding in
het midden moeten deze, redelijk lange,
veren naar buiten krullen.
Dit in tegenstelling tot de borst- en
buikkrulveren die juist vanaf de zijkanten
naar het midden moeten krullen. Het
onderlichaam moet dus krulveren hebben,
de buikveren moeten als gevouwen handen
naar elkaar toe krullen. De dijen moeten voorzien zijn van krullende veren,
die dijen zijn vrij lang en beginnen vanaf het midden van het lichaam.
Juist de los bevederde dijen zijn belangrijk omdat deze de vogels het brede
uiterlijk geven wat voor dit ras zo kenmerkend is. De flankkrulveren zijn
verantwoordelijk voor dat brede uiterlijk. Hoewel die flanken niet zo ver
uitstaan moeten ze toch overvloedig aanwezig zijn en dan dicht tegen het
lichaam sterk naar boven krullen, om dan goed aan te sluiten met de rug en
schouderkrulveren die bij deze vogels ook erg hoog beginnen.
Standaardomschrijving
HOUDING 20 punten
Opgerichte en krachtige houding. Schouders, rug en staart in een bijna
rechte lijn, slechts een zeer lichte ronding naar binnen is toegestaan. Poten
volledig gestrekt, breed uit elkaar staand.
KOP en HALS 10 punten
Kop klein en rond, glad bevederd. Hals middelmatig van lengte, naar voren
gestrekt, glad bevederd, met uitzondering van de keel die voorzien is van

overvloedig naar buiten krullende bevedering, met een duidelijke scheiding
in het midden vanaf de snavelbasis, tot aan de borstkrulveren.
MANTEL 10 punten
Lange krulveren, zo hoog mogelijk op de schouders beginnend. Naar beide
zijden krullend, met een rechte scheiding in het midden.
FLANK- en DIJKRULVEREN 10 punten
Flankkrulveren beginnen juist boven de dijen, vrij dicht tegen het lichaan in
de richting van de schouders krullend. De dijen goed bevederd, met naar
buiten krullende bevedering.

De poten zijn volledig gestrekt en de tenen moeten daarbij dan stevig om de
zitstok klemmen, zodat de vogel zich trots en stevig wijdbeens met rechte
rug presenteert. De Makige is een vrij grote vogel die minimaal 17 cm moet
zijn maar beter nog wat groter is.
Jubileumcommissie
Op 20 januari 2007 bestaan we 60 jaar.
In de jaarvergadering is afgesproken een feestcommissie in te stellen om het
programma voor dit jubileum op te zetten.
Voor deze commissie zoeken we dus mensen die graag een feestje bouwen.
Meldt u svp aan bij Jaap van Driel, zijn telefoonnummer is Tel.:06-23697060
.

BORST- en BUIKKRULVEREN 10 punten
De borstkrulveren vanaf de zijkanten naar elkaar toe krullend in de vorm
van een kelk. De buikbevedering naar elkaar toekrullend als gevouwen
handen.
POTEN en DIJEN 10 punten
Het loopbeen vrij kort, dijen lang en breed, zichtbaar vanaf het midden van
het lichaam. De poten stijf gestrekt, tenen in een stevige greep om de stok.
OMTREK 10 punten
Zowel van voren, als van achteren bezien heeft de
lichaamsomtrek duidelijk de vorm van een rechthoek.
GROOTTE 10 punten
Lengte minimaal 17 centimeter.

In het bestuur is afgesproken dat de ringenbestelling op een vast tijdstip
naar de bond wordt gezonden. De datum voor de laatste ringenbestelling
2006 is op 28 april. Deze data sluiten aan bij de ledenbijeenkomsten.

VLEUGELS en STAART 5 punten
Staart vrij lang en breed. Vleugels lang, mogen licht
kruisen.

Ook het clubblad zal dit voorjaar op vaste tijdstippen verschijnen.
Deze data zijn: 17 april, 22 mei en 19 juni.
Copy graag een week voor deze data aanleveren.

CONDITIE 5 punten
Gezond, zuiver en goed verzorgd. Alle kleuren, inclusief rood zijn
toegestaan. De krulbevedering moet zodanig zijn dat, van voren of van
achterbekeken, de omtrek van de vogel duidelijk een rechthoek wordt.
Daarvoor is het nodig dat de poten ver uit elkaar staan, zodat de dijkrulveren op een lijn komen met de rugkrulveren.De breed uit elkaar staande
poten is dan ook een van de karakteristieke eigenschappen van de Makige.

Zoals op de ledenvergadering van 28 maart toegezegd volgt hierna de
advertentie van Van der Aart Diervoeders.
De entstof voor kanariepokken kan dit jaar helaas niet meer via hem worden
betrokken. Zie hiervoor het aparte artikel.
Wel heeft allerlei leuke aanbiedingen.
Als u bij hem besteld meldt dan even dat u zijn advertentie in ons clubblad
heeft gelezen……

