Kerstmis 2006

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

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.eckev.tk

(nieuw!)

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

Eerste Culemborgse Kanarieen Exotenvereniging
opgericht 20 januari 1947
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Tiel onder nr. V157549

60 Jaar E.C.E.K.V
Op 20 januari 2007 is het precies 60 jaar geleden dat de Eerste Culemborgse
Kanarie en Exoten Vereniging werd opgericht.
Om dit gezamenlijk met u te vieren willen wij u graag uitnodigen in het
gebouw van Patasima Patilama gelegen aan de Pinksterbloem te Culemborg
op zaterdag 20 januari 2007.
Vanaf 20.00 uur bent u van harte uitgenodigd voor een avond met muziek
(dansen) eten en drinken en we hopen samen met u voor een heel gezellige
avond te kunnen zorgen.
Uiteraard wordt ook uw partner en
huisgenoten van harte uitgenodigd
Wel willen we dringend aan u vragen
om even aan te geven bij Jaap van
Driel telefoon nr.06-23697060 of bij
Henk Rens telefoon nr.0345-518326
of u komt en met hoeveel personen,
dit i.v.m. het bestellen van het eten
en de verdere organisatie.
Jan Pieters
Secretaris ECEKV

De drie voorzitters van de afgelopen
vijfentwintig jaar bijeen in 2002:
H. Oosterhout,J.B. Hendriksen en H.Rens

Het is op de prijsuitreiking al even genoemd: we gaan op 20 januari ons
jubileum vieren. De uitnodiging vindt u op de laatste pagina en in de aparte
brief. We hebben niet alleen u, als leden uitgenodigd, maar ook oud bestuursleden, de vaste keurmeesters en de bedrijven die onze vereniging steunen.
Er is die avond ook een verloting met heel mooie prijzen. Hierover meer in ons
januari nummer. Meldt u nu vast aan!
De prijzenkast die nu nog in het Rode Kruisgebouw staat wordt die avond per
opbod verkocht. Het is een prachtige, antieke eiken kast met houtsnijwerk en
koperen sierbeslag. Voorzien van glazen deurtjes en glazen legplaten voor uw
bekers, bondsmedailles en andere ereprijzen.
Ter gelegenheid van ons jubileum heeft de redactie u en zichzelf een wat
makkelijker naam voor onze verenigingswebsite gegeven. We zijn vanaf
1 januari ook te vinden op www.eckev.tk. Stoort u zich aan de reclame, dan
staat de website ook nog reclamevrij op zijn vertrouwde plaatsje op de
Culemborgse kabel www.cable4u.nl/~rens-r9.
Voor interessante links ontvangen we graag een mailtje.

Bezoek aan de vogelshows in Zutphen en
Apeldoorn
Evenals vorige jaren willen we weer een collectief bezoek gaan
brengen aan de Kampioen van de ANBvV op zaterdag 6 januari in
Zutphen en aan Vogel 2007 op zaterdag 13 januari 2007 in Apeldoorn.
We gaan bij voldoende belangstelling met collectief vervoer (een of
meerdere busjes) en alleen bij minder dan 8 personen met eigen
vervoer.
Beide zaterdagen vertrekken we om
09.00 uur vanaf het Rode Kruisgebouw in
Culemborg en rijden dan langs een of meer
opstapplaatsen rechtstreeks naar de
vogelshow. Alleen de entreekosten komen
volledig voor uw eigen rekening omdat de
entree prijs sterk varieert afhankelijk van
leeftijd, inzender en dergelijke.
We lunchen om 12.30 uur gezamenlijk en
bepalen dan ook in overleg met elkaar het tijdstip van terugkeer.
Voor het vervoer naar beide shows rekenen we slechts 5 euro per lid,
de rest wordt gesponsord door de club. Voor anderen dan leden/
huisgenoten geldt een prijs van 10 euro, dat is minder dan 5 cent per
km en de helft van de prijs van een treinretour. Samen gaan is dus:
•
•
•

Gezelliger
Leerzamer en
Goedkoper

U kunt zich tot en met woensdag 3 januari
aanmelden bij Henk Rens (telefoon: 0345-518326)

jongen eventueel in een vluchtje bij een voerende man. Als een man eenmaal
voert, geeft hij ieder jong dat bedelt wel wat. Ze leren dan ook snel zelf hun
kostje bij elkaar te scharrelen. Aan het eivoer kun je nog wat geweekt
raapzaad toevoegen of van die speciale yoghurt (bio-garde) die ook goed is
voor de heel jonge vogels. De darmflora wordt er door gestimuleerd.
In de broedkooi voert u natuurlijk niet een beetje eivoer bij. Eerst de bakjes
leeggooien en dan weer nieuw er in doen. Bederf, schimmels en andere
viezigheden liggen zeker bij het eivoer op de loer. Zet ook nooit bakjes met
eten in de kooi, de vogels laten hun ontlasting er in vallen en de jongen
krijgen het weer naar binnen. Als baby mag je van je ouders iets beter
verwachten.
Des te warmer en vochtiger u het heeft in de vogelkamer, des te meer kans
op bloedluis. Controleer de nestjes regelmatig. Bloedluis is oorzaak nummer
EEN bij een slecht broedseizoen. Ik heb al zo vaak gehoord dat men geen
luisjes had terwijl het ongedierte welig tierde bij onderzoek. U kunt hier niet
scherp genoeg mee wezen.
De jonge vogels blijven, nadat ze zelfstandig zijn, apart
van de oude vogels. U zult dus de beschikking moeten
hebben over twee volières. Dit doen we, om de jongen
te vrijwaren van mogelijke bacteriën, die de oude
vogels met zich meedragen. Laat niet teveel zonlicht
toe in het vogelhok, de vleugel- en staartpennen blijven
op die manier mooi doorgekleurd. Zorg voor voldoende ventilatie. Laat de
ventilator in de ruimte blazen, zodat een overdruk in het vogelhok ontstaat.
Op die manier hebben de vogels altijd voldoende zuurstof.
U kunt uw vogels ook nog beschermen tegen Megabacterie, door éénmaal
per week, vijftien milliliter biologische appelazijn, aan één liter drinkwater
toe te voegen.
Veel succes.
Clint
Voor u gelezen op onze eigen website www.eckev.tk

Langzamerhand zullen steeds meer poppen een nest gaan maken, de man
wisselt dan ook iedere dag 1 of 2 keer van kooi. Na een paar dagen zal hij er
al aan gewend zijn en rustig blijven zitten als we met de hand kalm de kooi
in gaan, terwijl we rustig tegen hem praten. Tegen de tijd dat de nesten klaar
zijn moet de temperatuur opgevoerd zijn naar een graad of 19-20. De jonge
poppen krijgen dan geen legnood. Als de poppen eenmaal, twee of drie eitjes
hebben gelegd hoeft de man er niet meer bij.
De eitjes halen we iedere morgen netjes weg
en leggen er een kunsteitje voor in de plaats.
Volgens mij maakt het niet veel uit of je de
eitjes bewaart op zand of zaad. Voor beide zijn
evenveel voordelen als nadelen op te noemen.
Af en toe even omdraaien en altijd op de
zijkanten leggen! De dooier kan anders door
het eiwit in de luchtkamer komen, en het ei
komt nooit meer uit. Als het 4e eitje gelegd is
dan geven we ze weer aan de aanstaande
moeder terug. Doe dit zo mogelijk ’s ochtends
want dan komen de eieren overdag uit. De pop
geven we tijdens het broeden nog steeds af en
toe een badje, zo zullen de eieren ook niet snel uitdrogen. We zorgen
natuurlijk wel dat de hygrometer tussen 55 en 65 staat. Eventueel kunnen we
de eitjes vanaf de tiende dag ook wat nat maken door met natte vingers een
ietsje over de eitjes te spetteren.
Op de dag dat de eitjes uit moeten komen halen we het zaad bij de pop weg
en geven we haar een weinig eivoer. Kijk of de pop de jongen niet meteen
volpropt, de jongen maken dan de dooierrest in de buik niet op. Als hiervan
resten in de buik van het jong achterblijven kan het jong na een dag of 5
sterven aan een infectie. Na het ringen gaan we weer een beetje hard zaad
geven, na de tiende dag weer wat meer. Dit houden we zo tot de jongen
uitvliegen, dan geven we 50% zaad en 50% eivoer.
Voor de jongen kunnen we het zaad eerst kneuzen of even in de koffiemolen
licht malen. Tot na de jeugdrui horen de vogels 50% eivoer en 50% zaad te
krijgen. Let aan het einde van een kweekronde wel goed op of de pop de
jongen niet gaat plukken, het is natuurlijk verschrikkelijk zonde om vandaag
prachtige jongen te hebben en morgen alleen nog kale kippetjes. Zet de

Verslag feestelijke prijsuitreiking TT 2006
Op zaterdag 9 december hebben we de feestelijke prijsuitreiking van de
bekers e.d. gevierd van de TT 2006 in het alweer vertrouwde Rode
Kruisgebouw.
Om ± 20.15 uur werd er door de voorzitter een openingswoordje uitgesproken
waarbij hij de nadruk legde op het gezelligheids karakter van deze avond.
Mede in dit kader werd er dus zo min mogelijk speeches e.d. gehouden en
heeft ook de secretaris het bekende verslag van de TT niet voorgelezen omdat
iedereen die dat wilde het verslag al heeft kunnen lezen in ons clubblad
Veder werden er 5 rondes bingo gespeeld die onze nieuwe Bingomaster met
veel verfe werd gepresenteerd ( Peter Winkel) hij werd op voortreffelijke
wijze geassisteerd door onze vorige Bingomaster (Frans Stap).
In totaal is de voorzitter 3 keer terug gekeerd om de prijzen uit te geven die de
diverse leden verdiend hadden.
Dit jaar hadden we geen buffet omdat we wat geld wilde overhouden voor
onze grote feestavond i.v.m. het 60 jarige bestaan op 20 januari ( de datum
die u allen allang in uw agenda geschreven heeft natuurlijk).
Om ± 00.15 uur sloot de voorzitter de vergadering onder dankzegging van de
aanwezigheid van allen en speciaal hen die mee gewerkt hadden aan de
organisatie van deze avond. Verder wil ik zelf nog even het lid of genodigde
bedanken die bij het wegrijden de bumper van mijn auto voorzien heeft van
een mooie blauwe kleur gelukkig niet een grote deuk maar toch.
Jan Pieters Secretaris

Gelezen in de Twentse Courant Tubantia van 4-11-2006

Een rond kopje en een lijf als een tennnisbal
Leden van kleindiervereniging Nut en Sport en kanarie- en exotenvereniging
De Berkel hebben hun mooiste dieren bij elkaar gebracht in de Eibergse
Pickerhal. De Berkel is de vereniging van de bij ons bekende keurmeesters
Laurens ten Brake en Henk Maatman.
Leden van Nut en Sport vegen de gangen tussen de kooien met hoenders,
sierduiven en konijnen nog eens schoon. Aan de andere kant van de sportzaal
krijgen de kleur- en postuurkanaries en andere bont gekleurde exoten vers
water. En in het midden is een gelegenheidsterras aangelegd en staat
bovendien een bak waar kinderen dit weekeinde kunnen knuffelen met
konijnen.
Het lijkt alsof het terras de scheidslijn is tussen twee kampen. Aan de ene kant
de fokkers van Nut en Sport tegenover de liefhebbers van die ogenschijnlijk
zo tere kanaries en parkieten. Niets is echter minder waar, want de leden van
beide verenigingen kunnen juist in alle opzichten prima met elkaar overweg.
En dat alweer dertien jaar. Bij beide clubs wordt louter in positieve
bewoordingen gesproken over de samenwerking. Door de clubshows te
combineren kunnen bijvoorbeeld de kosten binnen de perken blijven. En de
show wordt door de aanwezigheid van ruim vijfhonderd dieren in alle soorten
en maten aantrekkelijker om te bezoeken. Penningmeester Leo den Boer van
Nut en Sport vertelt dat vorig jaar bijvoorbeeld zeker 350 betalende bezoekers
werden geteld. ‘Maar die hadden bijna allemaal twee of drie kinderen aan de
hand. Kinderen hebben gratis toegang. Dus al met al komen wel duizend
mensen op deze show af. Nee, geld houden we hier niet aan over. We hopen
quitte te spelen, dat zou al heel mooi zijn.’
Bezoekers krijgen de kans in de Pickerhal de dieren te bezichtigen van enkele
bijzondere Eibergse fokkers en kwekers.Zo heeft de befaamde Henk Maatman
van De Berkel liefst zestig vogels ingestuurd. En namens Nut en Sport mag
Henk ter Mors zich een topfokker noemen. Net als vorig jaar overigens, kreeg
een konijn van hem het allerhoogste predikaat: een Uitmuntend. Hoewel Ter
Mors daar zelf niet over wil opscheppen, is dat opmerkelijk. Want een U
wordt zelden aan een konijn toegekend. Het gaat in dit geval om een dier van
het ras witte Wener.
Keurmeester Henk Ziel is lyrisch over het spierwitte dier met blauwe ogen:
‘De klasse straalt van dit dier. Het heeft zoals wij dat noemen adel.’

vlucht wat nestmateriaal en kijken wat ze er mee doen. De eerste keren
zullen ze er alleen maar een rommeltje van maken, maar na de vijfde week
zie je de poppen met grote "snorren" nestmateriaal druk door de vlucht gaan.
De mannen in een vlucht daarboven reageren dan al duidelijk op de poppen
en ook andersom. In deze periode is de temperatuur ongeveer 15 graden. We
gaan nu zorgen dat de broedkooien ( hotelkamers) geheel gereinigd en
ontsmet worden.
Tot nu smeerde ik de naadjes en nestbakjes altijd even in met U3, maar dit
spul is uit de handel genomen. Nu doe ik het nog met een voorraadje U2 dat
ik nog heb, maar daarna zal ik moeten omzien naar een ander product. Ik heb
begrepen dat Ocepou en Ardap, goede vervangers zijn. Zelf doe ik aan
wisselbroed, wat betekent dat een man meerdere poppen krijgt. De poppen
worden in de broedkooien gestopt nadat ik de nageltjes heb geknipt.
Eventuele overtollige bevedering rond de aarsstreek wordt verwijderd, ook
wordt zonodig de bovensnavel even bijgeknipt. De vogels behandel ik ook
nog met een weinig Birdspray tegen vogelmijt. Alle mogelijke ongedierte
waar we de vogels voor de kweekperiode vanaf helpen, geven ze ook niet
door aan de jongen. Als we de vluchten (en stokken!) in de tussenliggende
periode goed schoon hebben gehouden en de vogels inderdaad regelmatig
hebben laten badderen hoeven we geen pootjes of bevedering schoon te
maken. Een gezonde vogel zal in een schoon hok altijd schoon zijn. Houdt
de vluchten alleen wel zo droog mogelijk.
De poppen die het meest broedrijp zijn krijgen nu een man en we kijken op
ons gemak hoe de vogels op elkaar reageren. Mocht het tot een echtelijke
twist komen dan niet meteen de man weghalen. Loopt het de spuigaten uit
dan zetten we de man bij een andere pop. Later proberen we het nog een keer
met de door ons gewenste combinatie. Het wil nog wel eens helpen door de
man ’s avonds bij schemering bij de onwillige pop te plaatsen. Als de vogels
’s ochtends wakker worden bij elkaar zijn de problemen al vaak een stuk
minder. Of de vogels veel ruzie maken kunt u controleren aan de hand van
de bodembedekking, het ligt dan aan de buitenkanten van de lade. Maken ze
geen ruzie dan ligt het zand, houtsnippers of houtmot netjes verspreid zoals u
het er had ingedaan. Als het met deze combinatie echt niet gaat moet u een
andere oplossing bedenken. Bijvoorbeeld een andere man of even afwachten,
misschien is de pop er nog niet aan toe. Misschien doet de pop het wel in een
andere kooi. Een overjarige pop zet ik bijvoorbeeld altijd in dezelfde kooi
waarin ze het jaar daarvoor goed heeft gedaan.

Rond de tweede helft van oktober haal ik de poppen uit de buitenvlucht. Ze
gaan apart in een vlucht in hetzelfde vertrek als de t.t. vogels. Vaak haal ik
de mannen een of twee weken later naar binnen omdat het weer me dan niet
meer aanstaat. Hoe zit het met het licht rond deze tijd zult u misschien
denken. Wel, in principe verleng ik de dag nu niet. De vogels hebben licht
van ong. 08.00 uur tot 17.00 uur uiterlijk 17.30 uur. Dit geldt zowel voor de
kweek- als de tentoonstellingsvogels. Zo heb je ook vrijwel nooit een t.t.
vogel die in de rui valt. Als u zich hieraan houdt en als de t.t. commissies
zorgen voor zo weinig mogelijk dagen met extra licht weet ik zeker dat u
geen vogels in de rui krijgt.
Een goed zaadmengsel, twee maal per week een bakje eivoer (voor de
roodkwekers natuurlijk zonder roodvoer), regelmatig een badje en af en toe
een heel klein beetje groenvoer is dan voldoende. Let scherp op de gezondheid van de vogels en zeker ook op de mest. Is de mest te waterig stop dan
even met het groenvoer. Af en toe sluip ik ’s avonds even naar boven om te
horen of er misschien een zg. smakker tussen zit. Deze vogels vliegen er ook
uit, zelf verkoop ik deze vogels (en andere twijfelgevallen) nooit. Ook op
een vogelbeurs horen alleen kerngezonde vogels thuis. De vogelbeurs is
uiteindelijk de uitgelezen mogelijkheid om nieuwe liefhebbers op het juiste
pad te helpen. Dit doen we niet door hen zieke of minder goede vogels te
slijten! Sorry, maar dat moest er even uit.
De tweede helft van december,
ongeveer 6 weken voor ik wil
gaan kweken, begin ik met het
opvoeren van het licht. We gaan
direct naar twaalf uur licht. Dit
gaat in een sprong. De vogels
weten nu dat er iets staat te
gebeuren. Er zijn mensen die
dan een ietsje tarwekiemolie aan
het eivoer toevoegen. Zelf deed
ik dat vroeger ook, tegenwoordig niet meer. Bij aanvang van de kweek moet
dit zon 15 uur zijn. Iedere week dus een half uurtje erbij. Zelf doe ik twee
maal per week een kwartiertje. Dit hoeft echt niet precies op de vijf minuten,
maar enige regelmaat kan geen kwaad. U weet dan zelf ook nog waar u bent
gebleven. Na een week of vier geven we de roodfactorige kanaries weer wat
rood door het eivoer en we gaan de poppen even testen. We doen in hun

Nu is Ter Mors ook niet de eerste de beste.
De Eibergenaar die sinds 1942 meedoet aan shows, geldt als een nationale
ster. Zijn wener wordt het fraaiste konijn van de show.
De leden van De Berkel zijn ondertussen druk met hun 316 kanaries en
exoten. De verschillen in kleur en postuur zijn soms wonderbaarlijk.
Wie wil kan tekst en uitleg krijgen. Zo worden bepaalde kanaries alleen op
kleur beoordeeld, terwijl een andere groep in de prijzen kan vallen vanwege
het postuur. ‘Een goede postuurkanarie heeft een rond kopje en een lijf als een
tennisbal’, vertelt één van de inzenders.
Voor alle vrijwilligers is het ondertussen een lange, lange dag. De meesten
zijn ‘s morgen al vroeg begonnen om te helpen bij de keuring. Alle
bevindingen van de keurmeesters worden bijvoorbeeld keurig opgeschreven.
En aan het einde van de dag schuiven ze bij elkaar aan tafel. Drinken ze nog
even gezellig samen een borreltje.
Ook een idee voor Culemborg? Een show samen met het Raskonijn?
Noteert u alvast even in uw agenda?
6 januari
Bezoek Kampioen Zutphen
13 januari
Bezoek Vogel 2007 Apeldoorn
20 januari

Feestavond 60-jarig bestaan

20 februari
27 maart
17 april

Jaarvergadering
Informatieavond over postuurkanaries
Informatieavond over kleurkanaries

Mei/juni

Bezoek vogelpark

18 september Informatieavond over tropen en parkieten
16 oktober
Inleveren inschrijfformulieren jubileumshow
9,10 en 11
november
60e jubileumshow
8 december

Feestelijke prijsuitreiking en afsluiting jubileumjaar

PS Duimt u op 3 januari even allemaal voor Henk Rens?
Hij moet dan zijn praktijkexamen voor keurmeester parkieten doen!

Terugblik op de prijsuitreiking op zaterdag 9 december
Op de zaterdag na sinterklaas zijn de prijzen van de in november gehouden
vogelshow uitgereikt en zijn de kampioenen nog eens extra in het zonnetje
gezet. In zijn openingswoord stond de voorzitter Henk Rens nog even stil bij
de gevolgen van de nieuwe standaardeisen voor de kleurkanaries en de
agaporniden.
Door het land van de kleurkanaries gaat al een paar jaar een storm van
verbazing en verontwaardiging over de nieuwe standaardeisen voor een deel
van de vogels. De fijne, Nederlandse, bestreping moet plaats maken voor een
zwaardere rug en flank-tekening. Dit in navolging van de standaard van de
COM. Sinds deze nieuwe eisen van kracht zijn geworden is er echter geen
COM-wedstrijd meer gehouden en zijn de komende wedstrijden dubieus.
Veel kwekers en inmiddels ook keurmeesters vragen zich dan ook steeds
harder af of het wel nodig is, die nieuwe eisen.
Dit seizoen is er voor het eerst met behulp van deze eisen gekeurd.
De resultaten vallen een aantal geronemeerde kwekers niet mee. “Er worden
geen vogels maar balken gekeurd!” zo stond in een ingezonden brief in het
blad Onze Vogels van de Nederlandse Bond van Vogelhouders te lezen.
Er gaan stemmen op om de veranderende eisen weer terug te draaien: we
spelen voorlopig toch geen COM wedstrijden meer is daarbij het argument.
Dat we daarbij de aansluiting met de rest van de vogelwereld verliezen en we
onze overtollige kanaries bijna niet meer kwijt raken is daarbij een minder
gehoord argument. De voorzitter sprak de hoop uit dat een en ander er niet toe
lijdt dat veel trouwe kwekers zich definitef afwenden van de vogelsport.
De voorzitter gaf ook aan dat het bestuur uit de show heeft geleerd, dat zij niet
te gemakkelijk voorbij mag gaan de aandachtspunten, die de nieuwe
inzenders aan het brengen van hun vogel smoeten besteden. De vogels bvan
nieuwe (gjeugd)leden hebben op de show niet de punten gekregen, die we de
inzenders hadden gegund. Een aantal van hun vogels zijn ook niet gekeurd.
De oorzaken zijn kleine dingen, die we door de nieuwe inzenders voorafgaand
aan de show thuis te bezoeken hadden kunnen voorkomen of hen de kans
geboden om andere vogels in te sturen. Het bestuur wil met name gericht op
de nieuwe inzenders voorafgaand aan de jubileumshow een laagdrempelig
platform bieden om vragen over de vogels en adviespunten te kunnen krijgen.
Nieuwe inzenders op de show moeten niet zo teleurgesteld worden dat we hen
en hun vogels niet meer terug zien. Daarom ook hebben we voor alle nieuwe

Kanaries kweken
Je zou zeggen, daar weten we het fijne wel van. In de praktijk blijkt dat hier
en daar nog wel eens tegen te vallen. De meeste onder ons kweken al jaren
kleur- of postuurkanaries. Maar, gaat de kweek ook altijd precies zoals we
dat wensen? Zelf denk ik van niet en ieder jaar hoor je weer berichten dat her
en der de kweek weer te wensen heeft over gelaten. Ook dit jaar weer.
Volgens mij is dat niet nodig. Aan de hand van dit artikeltje wil ik proberen
uit te leggen waarom ik dat vind.
Als we aan de kweek denken hebben we al snel het beeld in ons hoofd van
de broedkooi met een nestje er in (of aan) en gemakshalve maar even twee
vogels. Is dat eigenlijk wel zo, begint de kweek daarmee?
Naar mijn idee niet en ik ben niet de
enige die er zo over denkt.
Direct na de ruitijd begin ik al te denken
over de volgende kweek.
Nog voordat er een vogel naar welke
tentoonstelling dan ook geweest is.
Vrijwel altijd houd ik voor de kweek
alleen poppen aan uit de eerste ronde,
domweg omdat deze vogels bij aanvang
van de kweek ouder zijn. Natuurlijk is
er wel eens een uitzondering op deze
regel, niemand verklaart je voor gek als
je een heel mooie pop uit de tweede
ronde aanhoudt. Maar als het verschil
niet echt groot is dan kies ik voor de
pop uit de eerste ronde. Voor mannen
gaat dit nog meer op, liever een goede
overjarige man dan een uit de tweede
ronde.
Dat sorteren doe ik zoals gezegd na de ruitijd, ongeveer eind augustus, begin
september. Mijn vogels zijn dan zover dat het wel te bekijken is. Hier en
daar zijn er nog vogels met wat koprui of vogels die anderszins nog niet
geheel klaar zijn, maar selecteren kan dan toch goed. Rond die tijd heb ik de
vogels toch in handen om de t.t. vogels uit te zoeken. Na enkele weken
bekijk ik de uitgezochte kweekvogels nog een keer en diegene die voor wat
betreft gezondheid door de mand vallen worden er weer uitgehaald. Mocht er
later nog een twijfelgeval voordoen dan gaat ook deze op de transferlijst.

Blauwgroene (of Forbes) Papegaai-Amadine (Erythrura tricolor)
Algemeen:
Deze vogels zijn de laatste jaren erg bekend geworden en worden volop in
ons land gekweekt. Er zijn geen ondersoorten van deze Papegaai-Amadine
bekend. Dit is de kleinste soort van alle soorten Papegaai-Amadinen en de
herkomst is het eiland Timor en ook op de nabij gelegen kleinere eilanden..
Kleurbeschrijving
Voorhoofd en kopzijden zijn violetblauw en achterste gedeelten aan weerskanten van de kop zijn helder blauw. Achteraan de bovenkop en hals een
groenblauwe kleur. De groenblauwe kleur van de binnenste armpennen zijn
wat bleker. Overige vleugelveren zijn zwartbruin met groene zomen evenals
de grote vleugeldekveren. Rug en kleine vleugeldekveren hebben een groene
kleur die soms blauwachtig lijkt. De stuit en bovenstaartveren zijn
roodachtig van kleur. De middelste spitse staartveren zijn rood en de overige
staartveren zijn zwartbruin met rode zomen. Keel is violetkleurig en is naar
onderen geleidelijk kobaltblauw. Dijveren okergeel. Ogen donkerbruin,
snavel is zwart en de pootjes vleeskleurig.
Man en Pop:
De pop is matter van kleur dan een man.
Vooral ook in de blauwe bevedering is
een pop wat lichter van kleur dan een
man.
Voeding:
Gekiemd zaad en halfrijpe zaden, trosgierst, zachtvoer en insecten.
Kweek
Ze gaan gemakkelijk over tot broeden en brengen de jongen zelf groot.
Gebruik halfopen en langwerpige nestkastjes (zoals voor Gould-Amadine).
Het nestmateriaal bestaat uit grashalmen, kokosvezels en ook plantenwol.
Pop legt meestal vijf tot zes eieren en deze worden door zowel pop als man
bebroed. Na veertien dagen broeden, komen de jongen uit en zijn na
ongeveer zes weken zelfstandig.
Mutanten:
Geelstuit. Groenpastel. Bont. Zeegroen (reductie van de carotenoïden).

inzenders, als ze geen prijs hebben gewonnen, extra aanmoedigingsprijzen
beschikbaar gesteld.
We hebben de laatste jaren als vereniging steeds prijzen gekregen omdat we
nieuwe leden in schrijven en die ook weten te behouden. Dat moet zo blijven.
Naast de uitreiking van de prijzen was er deze avond ook ruim de gelegenheid
om met elkaar bij te praten over de wedstrijden waaran men had deelgenomen
of die als toeschouwer waren bezocht. Dit kon onderhet genot van een drankje
en een hapje.
En er werd natuurlijk gebingood: ditmaat onder leiding van Peter Winkel, die
op uiterste smeuige wijze de ballen aan elkaar wist te praten.
De prijzen van de bingo waren ter beschikking gesteld door sponsers,
adverteerder en leden, waarvoor nogmaals onze dank.
Al met al was deze gezellige avond in de donkere dagen voor Kerstmis een
mooie opstap naar ons jubileumjaar. Over een aantal van de activiteiten, die
we dat jaar gaan doen leest al meer in dit clubblad.

Lori van de Blauwe Bergen
V.D.

vleugels zijn zwartbruin en hebben ook een groene zoom, maar
handpennen hebben een gele zoom. De staartveren zijn zwartbruin met
donkerrode zomen. De ogen zijn donkerbruin, snavel is zwart en de pootjes
zijn hoornkleurig tot bruin van kleur.

Foto : A. Huyghe

De Lori van de Blauwe Bergen is wellicht de
bekendste van de wigstaartlori's of de
“Regenbooglori’s”. Inderdaad, want van de ongeveer
24 ondersoorten van het geslacht Trichoglossus
haematodus is de Trichoglossus haematodus
moluccanus of de Lori van de Blauwe Bergen wel de
meest gehouden soort.

Man en Pop:
Pop is matter van kleur en heeft vaak ook minder rood op de kop en het
groen van de pop is aan de onderzijde meestal wat bleker van kleur. Soms
heeft de man ook rode veertjes bij de aars.
Voeding:
Gekiemd zaad en halfrijpe zaden, zachtvoer, groenvoer en insecten.
Kweek:
Het zijn gemakkelijke kweekvogels en ze brengen de jongen zelf groot.
Gebruik halfopen en langwerpige nestkastjes (zoals voor Goulds). Het
nestmateriaal bestaat uit grashalmen, kokosvezels en ook vogelveertjes.
Pop legt meestal vier tot zes eieren. Deze worden door zowel pop als man
bebroed. Na 14 dagen broeden, komen de jongen uit en zijn na ongeveer
zes weken zelfstandig. Jongen dienen, nadat ze zelfstandig zijn, te worden
gescheiden van de ouders. Zijn verdraagzaam tegenover medebewoners en
kunnen gekweekt worden met meerdere paren in een ruime kooi of volière
met veel struiken.
Mutanten:
Lutino (een reductie van alle
melanine). Geelbont. Zeegroen
(reductie van de carotenoïden).
Isabel (een reductie van de
eumaline). Gele zwartoog.

Dat de Lori’s tot de kleurrijkste parkieten behoren is wel algemeen bekend.
Dat zij een speciale wijze hebben om zich te voeden is een ander aspect en
dit vooral is een bijzonderheid waarmee een beginnende lori kweker dient
rekening te houden.

Bastaarden:
Roodkop X Driekleur PapegaaiAmadinen, idem omgekeerd, zijn
gemak-kelijk te herkennen
vanwege het opvallende blauw op
de kop en rood op de borst.
Foto: Roodkop Papegaai-Amadinen (links man en rechts pop)

Over de vederstructuur van Papegaai-Amadinen is weinig bekend en dient
wetenschappelijk onderzocht te worden. In de bevedering van PapegaaiAmadinen zijn zowel rode als gele carotenoïde kleurstoffen, zwart
eumelanine en roodbruin phaeomelanine aanwezig. Phaeomelanine is bij de
Groenstaart Papegaai-Amadinen zodanig aanwezig waardoor deze vogels
gedeeltelijk ook kaneelbruin van kleur zijn. Door eumaline-bezit in de haakjes
van de bevedering wordt de groene lichaamskleur dieper van kleur.
Roodkop Papegaai-Amadine (Erythrura psittacea)
Algemeen:
Deze vogels zijn ook erg bekend bij vogelliefhebbers en worden ook massaal
in ons land gehouden en gemakkelijk gekweekt.Er zijn geen ondersoorten
van deze Papegaai-Amadine bekend, die komt uit Nieuw Caledonië.

Verspreiding
De Lori van de Blauwe Bergen wordt aangetroffen aan de oostkant van
Australië vanaf, in het noorden het schiereiland Cape York, en zuidwaarts
tot Tasmanië en de Kangoeroe eilanden. Wel dient opgemerkt dat hij
eerder zeldzaam is op Tasmanië. In zijn uitgestrekt gebied bewoont hij
zowel in het noordoosten tropische regenwouden, als in meer zuidelijke
richting, gebieden met een droger en gematigder klimaat. Deze uit de
tropische gebieden zijn intensiever van kleur en iets kleiner dan deze uit de
gematigde gebieden.
Het ziet er naar uit dat de Lori van de Blauwe Bergen zijn verspreidingsgebied nog aan het vergroten is, daar ze zich goed aanpassen aan de
nabijheid van de mens en ook hun voordeel halen uit de verbouwing van
cultuurgewassen. In de tropische wouden in het noorden leven ze eerder
als standvogel, terwijl ze in de gematigde streken van het zuiden een
nomadisch bestaan kennen. Dit wordt bepaald door het voedselaanbod van
het ogenblik in bepaalde streken.
Lori’s van de Blauwe Bergen zijn in het geheel niet schuw en laten zich
dan ook gemakkelijk naar voederplaatsen lokken wat dan weer dé attractie
vormt voor de honderden toeristen die er op af komen. Zo is er Currumbin
(ten oosten van Brisbane) waar de lori’s twee maal per dag worden
gevoederd met in honing geweekt brood. Dit tot groot genoegen van de
aanwezige bezoekers. Meestal zijn ze dan ook in gezelschap van
schubbenlori’s ( Trichoglossus chorolepidotus ).
Vogelparken in Europa, zoals Avifauna in Nederland, hebben daar reeds op
ingepikt en hebben een Lori landing, waar de bezoekers de vogels kunnen
lokken met een potje nectar tot groot jolijt van de kinderen. Samen met de
Roodnek lori (Trichoglossus haematodus rubritorquis) zijn het de enige
ondersoorten van de Groennek lori die in Australië voorkomen.

Kleurbeschrijving:
Het voorhoofd is dieprood tot aan midden van de schedel. Kopzijden,
oorstreek, kin en keel is rood. Vleugeldek en binnenste armpennen zijn
donker grasgroen. Overige slagpennen, grote vleugeldekveren en duim-

Beschrijving
Lengte: 29 cm, gewicht 120-145 g.
Kop violetblauw met opvallende helblauwe strepen. Nekband geelgroen.
De vleugels, rug en bovenzijde van de staart zijn groen. De borst is

overwegend oranje rood naar de flanken uitdeinend in geel.
De ondervleugeldekveren zijn oranje met geel. De buik is diep purper, aan
de zijden met enkele rode veren bezet. Onderstaartdekveren groen en geel.
De snavel is koraalrood. De iris is bruinrood en de poten zijn grijs.
Verzorging
Lori's zijn van nature speels en beweeglijk, en hebben dan ook behoefte
aan de noodzakelijke ruimte. Een volière van 6 m³ is dan ook geen
overdreven luxe. Ook aan de mogelijkheid om de volière regelmatig op
een praktische manier te kunnen reinigen moet bij het bouwen gedacht
worden. Daar ze in de natuur vooral leven van nectar en pollen moeten ze
in de volière kunnen beschikken over de zogenaamde loripap. In de handel
zijn diverse lorivoeders voorhanden en dit kan dan ook geen probleem zijn.
Aangevuld met stukken fruit en wat zonnebloempitten is de voeding
compleet. Een verse wilgentak houdt ze ook bezig en komt hun conditie
ten goede.
Wel dient rekening gehouden te worden dat precies door die voeding de
ontlasting vrij dun en waterachtig is en dus de mogelijkheid voor een
snelle reiniging uiterst belangrijk is. Sommigen lossen dit op door in het
binnenhok een laag houtkrullen op de bodem te plaatsen, die na een zekere
tijd kunnen ververst worden. Anderen maken de volière zodanig dat een
grondoppervlak in gaas ong. 50 cm boven de stenen vloer is, zodanig dat
de dunne ontlasting door het gaas op de vloer terecht komt en deze dan
regelmatig wordt afgespoten. Wat de buitenvolière betreft geven sommige
er de voorkeur aan, aan een zanderige bodem die regelmatig kan geharkt
worden. De neerslag zorgt ervoor dat de dunne ontlasting in de bodem
wegspoelt. Toch moet van tijd tot tijd de zandlaag ververst worden. Ook
kan gebruik gemaakt worden van een bodem in sterk gaas, iets boven de
grond en hierop een laag van dikke keien. Deze kan men dan regelmatig
schoon spuiten wat voor een reine volièrebodem zorgt. Natuurlijk moet het
gaas voldoende sterk zijn en op sommige plaatsen ondersteunt om de laag
keien te dragen. Alhoewel het hier om een soort gaat die redelijk sterk is, is
een vorstvrij nachthok zeker een aanrader.
Een ander aspect is dat het een vogel is die graag baadt, dus dagelijks vers
badwater is een aanrader. Bij gebrek hieraan probeert hij wel eens een bad
te nemen in de lori brij en dan wordt het een plakkerige smeerboel.

De Papegaaiamadinen
Over het aantal soorten Papegaai-Amadinen is nog onduidelijkheid want
sommigen rekenen ook nog steeds de Gould-Amadinen tot een soort van de
Papegaai-Amadinen. Verder zijn er nog wat onduidelijkheden over de
Kortstaart Papegaai-Amadinen.
Ook over de benaming van sommige Papegaai-Amadinen heerst verwarring.
Een aantal soorten Papegaai-Amadinen zijn eensoortig en hebben geen
ondersoorten. Een aantal andere soorten Papegaai-Amadinen hebben
ondersoorten en zijn daardoor soms moeilijk van elkaar te onderscheiden.
Op de website van speciaal-club
(SPAN) staan beschreven:
Alle tien ondersoorten van de
Driekleur Papegaai-Amadinen;
Alle acht ondersoorten van de
Groenstaart PapegaaiAmadinen
(w.o. de Bamboe en Lombok
Groenstaart Papegaai-Amadinen);
De twee ondersoorten van de
Indische Nonpareils;
Alle vijf ondersoorten van de
Kortstaart Papegaai-Amadinen
(waaronder de Peale’s, Samoa en
Konings Papegaai-Amadinen).
Het formaat van PapegaaiAmadinen kan behoorlijk
variëren. De Blauwgroene,
Veelkleuren en Kortstaart
Papegaai-Amadinen zijn
ongeveer 10 centimeter, de
Papoea Papegaai-Amadinen zijn
14 centimeter en de Indische
Nonpareils zijn tot 15 a 16
centimeter inclusief de verlengde
staartpennen. Het verspreidingsgebied van Papegaai-Amadinen is groot,
vrijwel geheel Indonesië, vanaf Maleisië tot en met Nieuw Guinea, op
eilanden ten noorden en ten oosten van Nieuw Guinea en Australië en noord
Australië. Sommige soorten hebben een klein verspreidingsgebied terwijl
andere soorten een zeer uitgebreid verspreidingsgebied hebben.
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Met de Lori van de Blauwe Bergen wordt regelmatig gekweekt. Voorwaarde is dat men over een harmonieus koppel beschikt en dat ze de
nodige ouderdom (ruim één jaar) zijn. Het samenstellen van een koppel is
niet zo gemakkelijk daar er geen geslachtskenmerken zijn. Sommige
beweren dat de borstkleur lichter is bij de pop dan bij de man, maar of dit
een vast kenmerk is, valt te betwijfelen.
De keuze van het broedblok is niet echt een probleem en een blok van 24 x
24 x 40 cm is ruim voldoende. Als nestvulling worden schaafkrullen
gebruikt, die tijdens het opgroeien van de jongen wel eens dienen ververst.
Het legsel bestaat uit twee eieren en de broedtijd is vijfentwintig dagen,
terwijl de jongen ± 56 dagen in het nest blijven.
Mutaties
Van de Lori van de Blauwe Bergen zijn reeds verschillende mutaties
bekend, zoals een cinnamon waarbij het groen van de vleugels eerder
groengeel geworden is. De blauwe kop is hier voor 80 % opgebleekt en ook
op de buik is nagenoeg het blauw verdwenen en komt het rood tot tegen de
staart.
Een andere mutatie is waar het blauw van de buik zich ook op de borst
heeft verspreid zodat bijna al het rood uit de vogel is verdwenen.
Nog een mutatie wordt ‘olijf’ genoemd.
De directe aanleiding voor dit artikel is de melding
dat Frans Stap sinds kort de trotse eigenaar van een
koppel lori’s is.
De redactie
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