Februari 2007

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. Opzeggen voor 1 juni resp 1 december. 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

Uitnodiging Jaarvergadering
op dinsdag 27 februari 2007 in het Rode Kruisgebouw aan de Otto van
Reesweg nr 10 te Culemborg. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur

Agenda
1. Opening

Er blijkt misverstand per wanneer u op moet zeggen als u het lidmaatschap
niet langer wil voortzetten. Dat moet voor de bondsleden in ieder geval voor
1 juni resp 1 december gebeuren in verband met de halfjaarlijkse afdracht van
de bondscontributie. Verenigingsleden/donateurs liefst (al is dit raar in dit
verband) per 1 december.

2. Mededelingen
3. Verslag van de vorige jaarvergadering
4. Terugblik op het TT-seizoen en opmerkingen tav Tentoonstelling
5. Jaarverslag van de secretaris over 2006
6. Jaarverslag van de penningmeester 2006
7. Verslag van de kascontrole commissie de heren Van Velden en ‘t Lam
8. Verkiezingskascontrole commissie lid
9. Bestuursverkiezing
Volgens rooster aftredend en herkiesbaar zijn: secretaris J. Pieters en
Ringencommissaris J. Middelkoop
Kandidaat voor de vacante functie 2e secretaris: P.L.A. Winkel
Tegen-Kandidaten kunnen zich tot dinsdag 19.45 uur melden bij de voorzitter
Pauze met de gelegenheid ringen en entstof te bestellen, contributie te betalen
en allerlei andere zaken te regelen
10. Begroting 2007
11. Plannen van het bestuur en jubileumjaarprogramma 2007
- Aanpassing statuten en reglementen
12. Rondvraag

De statuten en reglementen van onze vereniging dateren al weer van 1998 en
moeten op een aantal punten aangepast worden. Dat zal tijdens de algemene
jaarvergadering op 27 februari kunnen geschieden. De voorstellen staan in het
blad.
Op de jaarvergadering van 27 februari as zullen we terugblikken op de
tentoonstelling en de feestavonden en vooruitkijken naar het mooie
programma voor het jubileumjaar 2007. Komt dus allen!
De leden die het clubblad nu nog per post krijgen zullen individueel worden
benaderd hoe we hen van het clubblad voorzien. Door de stijgende porto
kosten en de hogere verschijningsfrekwentie zijn de verzendkosten per lid
opgelopen tot meer dan 10 euro per jaar!

Noteert u alvast even in uw agenda?
27 februari Jaarvergadering
27 maart

Informatieavond met prachtige beelden over de
groenvleugelara’s en andere vogels uit Ouwehanddierenpark.

17 april

Informatieavond over kleur- en Postuurkanaries

Mei/juni

Bezoek vogelpark

18 september Lezing over het vogelpark Avifauna
16 oktober

Inleveren inschrijfformulieren jubileumshow

9,10 en 11 november: 60e jubileumshow
8 december

Feestelijke prijsuitreiking en afsluiting jubileumjaar

Beste vogel vrienden,
Op vrijdag 9 maart 2007 organiseren vogelvereniging Witroka en de PSC
Zuid-Holland een gezamenlijke contactavond met als thema actuele
ziekteproblemen bij volière vogels.
De spreker deze avond zal zijn dhr. Gerry M. Dorrestein uit Veldhoven.
Dhr Dorrestein werkt bij het Diagnostisch Laboratorium NOIVBD en doet
daar diverse testen op het gebied van vogelziekten. Ook zijn ze volop bezig
met de problematiek rond het REO virus.
Hij zal een avond vullen met een gevarieerd programma over alle soorten
volière vogels. Tevens zal er voldoende tijd zijn om vragen te stellen.
Deze avond is gratis te bezoeken en het maakt niet uit waar u lid bent.
Dus iedereen die interesse heeft in het bezoeken van deze avond is van harte
welkom
De verenigingen hebben ons gevraagd deze uitnodiging zo veel mogelijk onder diverse vogel liefhebbers te verspreiden zodat er een goed gevulde zaal is.
De zaal gaat open om 19.30 en de lezing zal om 20.00 beginnen.
Het adres is: Vogelvereniging Witroka
Westmolendijk 99
2985 XK Ridderkerk Telefoonnr.: 0180-425588
Voorgestelde reglementswijzigingen
Voorgesteld wordt de europese cultuurvogels na de grasparkieten in te voegen in de
in art 30 opgenomen roulering om in aanmerking te komen voor het bondsschild.
Door de wijziging in de ringenuitgifte dient ook het aanwijzen van de zgn derby-vogels te
worden gewijzigd. Artikel 32 van het TT-reglement wordt voorgesteld als volgt te luiden:

Uit de ingeschreven vogels uit de klassen 1 t.m. 3 (eigen kweek) mag elke inzender
per in art 14.1 genoemde hoofdgroep één vogel aanwijzen als zgn. Derby-vogel.
De Derby-prijs is bestemd voor de hoogstgewaardeerde aangewezen vogel uit die
hoofdgroep. Bij meerdere hoogstgewaardeerde vogels worden de keurmeester(s) van
die desbetreffende hoofdgroep gevraagd de Derby-winnaar aan te wijzen.
De vogels, die zijn ingeschreven in de jeugdklasse, dingen mee naar de jeugd-derby
in de in art 14.3 genoemde hoofdgroep.

Minister Veerman heft afschermplicht pluimvee op
Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft
op 14 februari besloten om de afschermplicht voor pluimvee per 19 februari
2007 in te trekken. Veerman heeft daartoe besloten omdat er uitgebreid
onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de uitbraak in Engeland. Op dit
moment kan met vrij grote zekerheid worden gezegd dat de uitbraak in
Engeland is ontstaan door indirecte contacten met besmette bedrijven in
Hongarije. De optie dat de uitbraak komt door de insleep vanuit besmette
wilde vogels lijkt minder waarschijnlijk. Ook lijkt de situatie in Engeland
stabiel. Er zijn op dit moment geen nieuwe besmettingen of verdenkingen van
vogelgriep en er zijn in de omgeving van het Engelse bedrijf geen besmette
wilde vogels gevonden.
De afschermplicht wordt weer ingesteld
bij de start van de vogeltrek. Op basis van
het advies over de vogeltrek van SOVON
zal de minister van LNV naar verwachting
begin maart de afschermplicht voor
commercieel pluimvee weer instellen.
De groep met buitenuitloopkippen vormt
vanwege haar grote aantallen dieren en de grootte van de uitloopmogelijkheid
het grootste risico voor de introductie en verspreiding van vogelgriep.
Voor de hobbydierhouders wil het ministerie overgaan van een
voorzorgbenadering naar een risicobenadering, waarbij de directe link met de
start van de wilde vogeltrek wordt losgelaten. De afschermplicht wordt voor
hobbydierhouders alleen ingesteld als er risicovolle vogelgriep-uitbraken in
Europa zijn of besmette vogels gevonden worden in landen langs relevante
trekroutes over en naar Nederland.
Zowel voor de commerciële sector als voor de hobbydierhouders wordt de
afschermplicht weer ingetrokken op basis van actuele risicoanalyse. De
afschermplicht kan dus opgeheven worden voor het einde van de vogeltrek.
Veerman heeft op 3 februari 2006 de afschermplicht ingesteld vanwege de
uitbraak van vogelgriep op een groot kalkoenbedrijf in Engeland. Het doel
van de afschermplicht is een mogelijke insleep van het H5N1-virus vanuit
wilde (trek)vogels naar gehouden pluimvee te voorkomen.
Secretaris ANBvV
Bart Braam

Terugblik op de feestavond
Met het aansnijden van een grote
taart met het logo van de jubilerende
vereniging werd zaterdag 20 januari
in de zaal van Patisima Patilama in
Culemborg het 60 jarig bestaan van
de vogelvereniging officieel
geopend. Deze jubielumtaart was
gemaakt door Bakker Hans
Verheijde, de zoon van Chris
Verheijde, een van de oprichters van
de ECKEV.
In zijn openingstoespraak legde voorzitter
Henk Rens, een relatie tussen de Molukse
gemeenschap in Culemborg en de bijzondere
vogelsoorten die in het gebied van de Zuid
Molukken voorkomen en vanuit “ons Indie”
rond 1947 en 1948 met de Nederlandse
soldaten naar West Europa kwamen.
Ook wees hij op het belang van het behoud
van de biotoop van de vogels in het wild en
pleitte hij er voor om naast de vele
verschillende kleurmutaties waarin de vogels
nu worden gekweekt, vooral ook aandacht
voor de originele wildvormen te blijven
houden.
Namens de gemeente Culemborg gaf wethouder voor
sport en cultuur Jan Willem Stegeman aan, blij te
zijn met groep vrijwilligers, die in staat zijn
zelfstandig een bloeiende vereniging in stand te
houden. Hij overhandigde een attentie namens de
gemeente.
De algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders
was gewestelijk voorzitter Evert Grift present.
Hij prees de Culemborgse vereniging voor het enthousiasme en de groei.

In de jaren dat het aantal beoefenaren van de vogelsport terugloopt en de
deelnemers vergrijzen, ziet hij in Culemborg een bloeiende vereniging die
zijn nieuwe leden ook bij de jeugd weet te vinden. Hij
prees de kwaliteit van de Culemborgse vogels en
betreurde het dat er zo weinig Culemborgse vogels aan
de gewestelijke show mee doen. Ook vond hij het
jammer dat een zo grote en bloeiende vereniging geen
deel uitmaakte van het gewestelijk bestuur.
Namens de Algemene Nederlandse Bond van
Vogelhouders overhandigde hij twee
jubileummedailles, die tijdens de jubileumshow in
november extra ter beschikking zullen worden gesteld.
Hiermee kwam aan het officiele deel een einde.
Om tien uur was er een prachtig
koud en warm buffet opgemaakt
door slagerij Knobbout. Het buffet
werd gevolg door de verkoping bij
opbod en een verloting met
prachtige prijzen, beschikbaar
gesteld door de bedrijven Expert en
De Heus en als hoofdprijs een half
varken.
Daarna werd onder het genot van
een hapje, een drankje en de muziek van Dual Sound nog gezellig nagepraat.
In zijn slotwoord gaf het bestuur
aan zeer tevreden zijn met de grote
opkomst en de gezellige sfeer
tijdens deze avond en dankte hij
iedereen, die in welke vorm dan ook
had bijgedragen aan het welslagen
van deze feestavond.

De EU komt met regels om de invoer van wildvang vogels te verbieden.
De Europese Unie heeft besloten dat de handel in wildvang vogels permanent moet
worden verboden vanaf 1 Juli 2007.
Dit is binnen de EU door de zogenoemde diergezondheids ambtenaren beslist.
Het tijdelijke verbod dat door Brussel al in oktober 2005 als deel van maatregelen werd
opgelegd om uitbarstingen van de dodelijke H5N1 van vogelgriep te verhinderen, is
aangegrepen door diverse beschermingsinstanties om een definitief importverbod bewerk
stelligd te krijgen. Het tijdelijke verbod werd toen opgelegd nadat een papegaai bij een
quarantainepost in Groot-Brittannië werd gevonden die vogelgriep zou hebben??
In een rapport dat 163 pagina’s dik is wordt het standpunt der beschermingsorganisaties breed
uiteengezet.
Alvorens het tijdelijke verbod werd opgelegd, zouden ongeveer 1.7 miljoen wilde vogels
jaarlijks werden ingevoerd in de EU.
Ongeveer 60% van de vogels die voor de invoer werden gevangen stierf door slechte
behandeling alvorens zij Europa bereikten. Volgens de campagnevoerders zal het permanente
verbod miljoenen vogels, met inbegrip van vele zeldzame soorten redden. Of al deze getallen
werkelijk juist zijn roept toch vraagtekens op.
De campagnevoerders van de diverse beschermingsorganisaties
beschuldigen de handel in Europa van wildvangvogels als de
schuldige in de daling van de vele bedreigde soorten, zoals
bijvoorbeeld de Afrikaanse grijze roodstaart papegaai.
Alleen nog zullen de ter plaatse gekweekte vogels uit enkele erkende
landen in de EU worden toegelaten. Deze landen/stations zullen aan
strenge quarantaine eisen moeten voldoen. De controles hierop zullen
heel scherp zijn, en waarschijnlijk wel export vrijwel onmogelijk
maken.
Onze bond betreurt de genomen maatregel, omdat deze zo abrupt
wordt ingesteld, en belangenorganisaties zoals de vogelbonden in deze niet worden gehoord.
Het zou toch passend zijn geweest om ook deze te betrekken bij het nemen van dergelijke
maatregelen, en niet alleen de beschermingsorganisaties aan het woord te laten, en hun
standpunten in deze naar voren te brengen.
Inmiddels hebben we via C.O.M. Nederland onze ongerustheid uitgesproken tijdens het
congres in Spanje eind januari.

De aanwezige landen hebben we gevraagd dit aan te kaarten bij hun
Ministeries en belangenorganisaties, en COM Internationaal is gevraagd dit te
doen in Brussel.
Ook de vereniging van Im- en Exporteurs van vogels en andere dieren heeft
inmiddels verdere actie ondernomen die door de ANBvV wordt ondersteund.

Om de discussie goed te kunnen voeren wordt het voorstel aangenomen om
een inventarisatie te laten maken door het bestuur en daar in de april
vergadering op terug te komen.
• TT 2006
De TT zal gehouden worden op 10, 11 en 12 november en het voorstel is
om de feestavond met de uitreiking van de prijzen te combineren met
jubileum feest ook hierover is verdere discussie en komt in april terug.
De contracten met de keurmeesters zijn in principe besproken en zullen na de
jaarvergadering opgestuurd worden.
•

Jubileum commissie.

Er wordt gevraagd wie er
belangstelling heeft om zitting te
nemen in de jubileumcommissie
Aan gezien men niet in grote
getale zich aanmeld en de
voorzitter zich kan voorstellen dat
men daarover wil nadenken zal er
in het maartnummer van het
verenigingsblad een vraag komen
zich te melden bij de
penningmeester Jaap van Driel,
mocht dit geen resultaat opleveren
dan komen we hier in april nog weer op terug.
Vragen die zoal kwamen waren:
• Waar houden we zo’n feest
• Wat wil men
• Wat mag het kosten
• Hoe gaan we dit aankleden
Deze vragen zullen voor een deel in april beantwoord worden en de overige
zullen via een voorstel van de feestcommissie duidelijk moeten worden.
• Rondvraag.
Vraag m.b.t. de TT Het zou handig zijn om bij het uitkooien van de vogels
een langere tafel te maken zodat er wat meer ruimte is om vogels terug te
geven aan de inzenders, er wordt besloten om bij de uitgifte een lange tafel
dwars over de ruimte te zetten.

Feiten uit de openingstoespraak
The Birds of Wallacae
In de openingsspeech zijn een aantal zaken genoemd, waarvan de details u
wellicht zijn ontgaan. We zetten ze nog even voor u op een rij.
Het rode boek The Birds of Wallacae behandelt de vogels en dieren die
voorkomen in Wallacea, de regio die Celebes en de Kleine Soenda-eilanden
omvat. Dit gebied vormt een overgang tussen wat biologen onderscheiden in
het Australië aziatisch gebied en het Oriëntaals gebied. Het boek is
omschreven als een afbeeldingloze checklist met informatie over de status en
distributie van alle soorten ooit waargenomen in Wallacea.
Alfred Russell Wallace (1823-1913)
Zoals u ongetwijfeld weet is Amerika vernoemd naar Amerigo Vespucci, en
Tasmanië naar Abel Tasman. Verder zijn er bij het grote publiek maar weinig
ontdekkingsreizigers bekend naar wie gebieden op aarde zijn vernoemd.
Wallace was een self-made bioloog. Op 25-jarige leeftijd vertrok hij naar
Zuid-Amerika om planten en dieren te verzamelen. Tot 1852 hield hij zich
daarmee bezig. Na een verblijf van twee jaar
in Engeland vertrok hij voor een tocht van
acht jaar door Indonesië.
Hier ontwikkelde hij dezelfde ideeën als
Darwin over evolutie door natuurlijke
selectie, onafhankelijk van Darwin. De
publicatie van zijn reisverhalen in Indonesië
in 1869, genaamd The Malay Archipelago,
was een enorme bestseller. Hoewel
Indonesië door vooral Nederlandse
inspanningen al redelijk bekend was, kwam
Wallace in streken waar nog weinig of geen
natuuronderzoekers waren geweest. Hij
beschreef niet alleen planten en dieren, maar
ook ziekten die hij opliep, onderhandelingen die hij moest voeren, en lokale
gebruiken. In 1862 keerde hij terug naar Londen. Zijn naam als expert van de
natuur in de Maleisische Archipel was voorgoed gevestigd. Hij overleed in
1913, 90 jaar oud.

Nog tijdens zijn verblijf in Indonesië schreef Wallace over het grote verschil
tussen de fauna van Borneo en Sulawesi. Wallace zag een scheidslijn tussen
enerzijds een Aziatische en anderzijds een Pacifische fauna. Later trok hij de
lijn door naar het zuiden, tussen Bali en Lombok. Deze lijn werd bekend
onder de naam Lijn van Wallace.
Nog weer later, in 1910, verlegde Wallace de
lijn naar het oosten, ten oosten van Sulawesi.
Het gebied tussen de westelijke en de
oostelijke lijn werd bekend als Wallacea. Het
bleek pas later dat de oorspronkelijke lijn van
Wallace de contouren volgt van het Sundaplat,
het continen-tale plat dat aan Azië vastzit. De
meest oostelijke lijn volgt het Sahulplat, waar
Australië deel van uitmaakt. Tijdens de
ijstijden daalde de zeespiegel zeer sterk, zodat
de eilanden op die twee platen met elkaar in verbinding kwamen te staan.
Tussen de twee platen bleef echter een diepe zee bestaan. Vanwege deze
geografisch situatie – twee continentale platen, gescheiden door een diepe
barrière – verschillen de zoogdierfauna’s van Sunda en Sahul enorm van
elkaar. Aan de Sundazijde van Wallacea vinden we wat we gemakshalve
‘echte’ zoogdieren noemen: die met een baarmoeder. Aan de Sahulzijde
komen we vooral buideldieren en eierleggende zoogdieren tegen. Het
tussenliggende gebied Wallacea bevat fauna-elementen van beide zijden,
maar de‘echte’ zoogdieren zijn in de meerderheid. Hoewel minder als de
zoogdieren vormde deze zee ook een belemmering voor de vogels. In die
diepe zee lagen Sulawesi, de Molukken en de Kleine Sunda-eilanden.
Professor dr Bernhard Rensch (1900-1990)
Het rode boek bouwt voor een deel voort op de
Duitse Sunda-expeditie, doe in 1928 en 1929 onder
leiding stond van de zooloog Bernhard Rensch. Op
basis van dit onderzoek werd hij in januari 1947
benoemd tot hoogleraar in Munster. Hij was het die
samen met twee collega’s de schriftjes met het
monnikenwerk van Mendel over de wetmatigheid
waarmee mutaties in kruisingen voorkomen op de
juiste waarde wist te schatten. Deze erfelijkheidsleer
is sinds die tijd verplichte stof in elke keurmeestersopleiding en biologielessen.

jaarverslag goedgekeurd. Verder geen vragen van de leden werd het
financieel jaarverslag goed gekeurd met dank aan de penningmeester.
Daar vorig jaar Harry Hommelberg is toegetreden tot het bestuur en als lid
van het bestuur kan men niet in een kascontrole commissie zitten zijn er 2
nieuwe leden benoemd en nu moet er dus een nieuw lid gekozen worden
anders zouden we volgend jaar weer met 2 nieuwe leden in de commissie
zitten en dat is niet de bedoeling. Spontaan melde Erwin van ’t Lam zich aan
en is dan ook als nieuw lid aangenomen.
• Bestuursverkiezing.
2 leden van het bestuur, de penningmeester en de 2e voorzitter waren statutair
aftredend en de algemeen adjunct had aangegeven dat gezien zijn drukke
werkzaamheden hij geen kans zag de functie langer uit te oefenen.
Zowel de 2e voorzitter als de penningmeester waren herkiesbaar en aangezien
er geen tegen kandidaten waren werden zij met algemene stemmen voor een
volgende periode aangesteld.
De functie van algemeen adjunct was de 8ste persoon in het bestuur waardoor
er een mogelijkheid zou kunnen ontstaan van een staking van stemmen op
voorstel van het bestuur gaan we proberen hoe het zich ontwikkeld zonder de
functie van algemeen adjunct, mocht volgend jaar blijken dat het wel
problemen geeft zal het bestuur zich beraden en met een voorstel komen.
Op instigatie van de voorzitter wordt er geopperd om Hr Buurman als dank
voor bewezen diensten een bloemetje te geven, maar de vergadering geeft aan
dat het in het verleden nooit gedaan is en waarom dan nu ineens wel gaan
doen. Na enige discussie wordt gesteld dat een ieder die een bestuursfunctie
bekleedt in de toekomst bij het aftreden een bloemetje of een fles drank o.i.d.
krijgt voor bewezen diensten.
• Jubileum
In 2007 bestaat de ECEKV 60 jaar en het voorstel van het bestuur is om dit
wat uitgebreid te vieren en dan alle voormalige bestuursleden speciaal uit te
nodigen.
Ook is het de bedoeling om een feestcommissie in het leven te roepen die
gevormd zou moeten worden door de leden en waar in ieder geval de
penningmeester deel van uit moet maken (om de financiën te bewaken).
Een uitgebreide discussie ontstaat over de kosten die gemaakt zouden mogen
worden en waar en hoe dit gevierd zou moeten worden.

Verslag jaarvergadering 28-02-2006
Aantal leden aanwezig: 20
• Om 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering
Dit jaar is de jaarvergadering aan de late kant, de reden is dat we er rekening
mee hadden gehouden dat einde januari de C.O.M.Wedstrijden in Zutphen
gehouden zouden worden maar die is helaas niet doorgegaan vanwege de
vogelgriep.
De voorzitter memoreerde nog even dat de vogelgriep zo snel om zich heen
greep dat zelfs de DONALD DUCK niet meer bezorgd werd en dat was nota
bene zijn eerste vogelblad, zo kunt u begrijpen hoe dat erin hakt.
Maar zonder gekheid alle dierziektes van de laatste jaren doet onze vogelsport
geen goed, m.n. duiven en hobbykip houders worden erg gedupeerd.
Verder werden 2 nieuwe leden voorgesteld en de hoop uitgesproken dat zij
zich spoedig thuis zullen voelen in onze vereniging.
Met de mededeling dat ons ERE lid De Heer Hendriksen ziek is en niet op de
vergadering kon komen slot de voorzitter zijn openingswoord af.
• Ingekomen stukken:
Er is een brief binnen gekomen van Mevr.Tonny Kersten met een dankwoord
dat zij heeft mogen bijzitten bij de afgelopen TT en deelde verder mee dat zij
samen met 2 collegae geslaagd was als exoten keurmeester
Verder is er van de firma Viprotec een aanbieding binnen gekomen voor een
basispakket vogelgriep bestrijden met een kostenplaatje van € 169,-- dit wordt
voor kennisgeving aangenomen.
• Jaarverslag 2005.
Het verslag van de vorige jaarvergadering is afgedrukt in ons clubblad en het
jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen, en waren verder geen
vragen en met dank aan de secretaris werd het verslag goedgekeurd
• Financieel jaarverslag 2005:
De penningmeester deelt een kopie van het financieel overzicht uit en verteld
dat we het jaar met een positief saldo is afgesloten.
• Verslag van de kascontrole commissie:
De kascontrole is gedaan door de heren van Velden en Hagenaars, de
resultaten gaven geen aanleiding tot vragen en zodoende werd het financieel

De Timor Rijstvogel
De bruine rijstvogel, de Timor Rijstvogel,
Padda fuscata (Vieillot 1807) is een aparte
ondersoort van de rijstvogel en dus geen
fokproduct.
De Timor rijstvogel komt alleen maar voor op
de Indonesische eilanden Timor, Semau en
Rote. Vandaar ook de naam. Over deze soort
bestaat veel onduidelijkheid. Jarenlang hebben
zowel ornithologen als vogelliefhebbers aan
het bestaan ervan getwijfeld.
Doordat sommige ornithologen het geslacht Padda niet erkennen, bestaat
over deze weinig bekende soort nogal wat onzekerheid in de literatuur.
Men noemde Lonchura fuscata (Bruin bronzemannetje) en Padda fuscata
(Bruine rijst vogel) naast elkaar. Hoewel het hier dezelfde soort betreft
gaat Rutgers zover om deze vogel onder beide namen, als twee geslachten
in zijn encyclopedie op te nemen. Tegenwoordig gaat men er van uit dat
het geslacht Padda, nauw verwant is aan de Lonchura’s, maar zich al in
een vroeg stadium hiervan heeft afgesplitst. De verwarring wordt nog
groter, doordat er een mutatie van de Rijstvogel is opgetreden, die als
kaneelbruin wordt beschreven en bruine rijstvogel werd genoemd.
Deze mutatie noemen we nu de isabel en is in de standaard beschreven..
De gewoonten van de uit Timor afkomstige soort zijn precies hetzelfde,
en ook de bevedering is alleen in kleur verschillend, namelijk bruin in
plaats van grijs.
Mannetje en wijfje hebben op kop en nek bruin-zwarte veren. Op de rug
gaat deze kleur over in chocoladebruin. Ook de vleugeldekveren en de
armpennen zijn donkerbruin.
De handpennen zijn zwartbruin met een vaag bruine buitenvlag. Kin en
bovenkeel zijn zwart. De kopzijden vertonen dezelfde scherp begrensde
wangvlek als bij de Rijstvogel. Op de onderkeel begint een mat
donkerbruin, dat zich voortzet op halszijden en borst; de tint is hier wat
lichter dan op de rug.

De Timor Zebravink
De zebravinken die wij in onze kooien hebben en waar we mee kweken zijn
afstammelingen van de Australische vorm "Taeniopygia guttata castanotis".
Deze vogels zijn een ondersoort van de nominaatvorm "Taeniopygia guttata
guttata", beter bekend als de Timor-zebravink.
Jan Wigmore was de eerste
die Timor-zebravinken naar
Nederland bracht. Hij kreeg
3 koppels uit een grote groep
vogels die gebruikt waren
voor gedragsonderzoek aan
de Universiteit van Bielefeld
(Prof Dr. Klaus Immelmann).
De thuishaven van onze
gedomesticeerde zebravink is
dus het verre Australië.
Zebravinken zijn vooral in
het binnenland aanwezig. Hier bestrijken zij een enorm gebied van ongeveer
7.700.000 km² met uiteenlopende biotopen.
De noordelijke regionen hebben een tropisch klimaat, de zuidelijke een
Alpenklimaat. Het Australische continent is wat reliëf en hydrografie betreft
het meest vlakke en ook het meest droge. Zowat éénderde van hun
verspreidingsgebied bestaat uit woestijnachtige vlakten. De biotopen waarin
onze zebravinken leven zijn dus enorm afwisselend. Ze variëren van
grasvlakten met een redelijke regenval tot dorre woestijnachtige gebieden met
een geringe regenval. Het water is hier zelden proper; soms wordt er zelfs met
smaak gedronken aan verse en warme koeienurine. De zebravinken in de
natuur zijn veel socialer dan deze in onze broedkooien. Wilde zebravinken
helpen elkaar terwijl gedomesticeerde zebravinken hun territorium
verdedigen.
De wilde zebravink is verre van een standvogel. In periodes van grote droogte
is hij zelfs een zwerfvogel. Tijdens die zwerftochten, op zoek naar water en
eten, vermengen kleine groepjes zich, waardoor kleine verschillen als het
ware oplossen in de grote massa.

geplaatst. Om aankoeken te voorkomen, de naalden af en toe door een stuk
schoon papier steken.
De groeven in de naalden moeten altijd schoon zijn. Na afloop van de enting
de hele vaccinatieset vernietigen, ook de overgebleven entstof. Na de enting
handen wassen. Na zeven dagen moeten op de plaats van enting twee kleine
entpokjes te zien zijn. Nog een week later is de vogel ongeveer een jaar lang
tegen kanariepokken beschermd. Is na een week nog geen entreactie te zien,
dan moet de enting opnieuw worden uitgevoerd.
Ent bij voorkeur eind juni / begin juni als uw jongste vogels vier weken oud
zijn. Bij deze dus een dringend beroep aan alle wildzang en kanariekwekers
om toch vooral elk jaar tijdig te enten.
Belangstellenden dienen voor een bestelling
van entstof onderstaande strook volledig
ingevuld zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
tijdens de jaarvergadering in te leveren bij
Henk Rens tegen vooruitbetaling van het
verschuldigde bedrag.
Alleen leden van de Speciaalclub kleur kunnen
eventueel ook zelf rechtstreeks bij de
speciaalclub bestellen. Zij hebben hierover al
bericht ontvangen.
De uiterste inleverdatum is echter 27
februari 2007 a.s.
Is er op die datum geen formulier en/of geen
geld, dan ook geen entstof.

=======================================================
LLLLLLLLLLL
Naam en voorletters :………………………………lid ECKEV Culemborg
Adres : …………………………………………………..
Postcode + Woonplaats : …………………………………………………..
Telefoonnummer : …………………………………………………..
Gewenst aantal flacons : ……………… (à € 33,00)
Totaal bedrag : €………………………………………………..
Handtekening : …………………………………………………..
Totaalbedrag bij vooruitbetaling te voldoen

Kanariepokken
Ook in het jaar 2007, evenals het voorafgaande jaar, kunt u weer entstof
bestellen ter bestrijding van de zo gevreesde hapziekte of kanariepokken.
Dit jaar in nauwe samenwerking met de Speciaalclub Kleur van de ANBvV.
Deze ziekte is niet te genezen, maar voorkomen kan door tijdig en juist al uw
jonge en oude vogels te enten. Kanariepokken is een van de ernstigste ziekten
die kanaries, wildzang en kruisingen van kanaries en wildzang bedreigen. De
ziekte wordt veroorzaakt door een virus, dat wordt overgebracht door
stekende insecten, zoals muggen en bloedluizen. Kanariepokken is heel
gevaarlijk: de sterfte kan wel oplopen tot 90 à 100 procent.
Globaal zijn er twee vormen van kanariepokken te onderscheiden:
1. De uitwendige vorm: er ontstaan kleine zwellingen (pokken) van 1-3 mm
groot op oogleden, poten en bevederde huid.
2. De inwendige vorm: bij deze vorm, ook wel hapziekte genoemd, worden de
luchtwegen ernstig aangetast.
Voorkomen door te enten is dus het beste wat u kunt doen. Uw Speciaalclub
Kleur zorgt voor het bestellen van de benodigde entstof. Een vaccinatieset
inclusief oplosmiddel en een dubbele entnaald, is voldoende voor circa 50
vogels en gaat u € 33,00 per flacon kosten. Een bedrag, waarmee u als vogelliefhebber veel leed onder uw vogels kunt voorkomen, afgezien van het feit
dat deze kosten wellicht veel lager zijn dan de waarde van uw vogelbestand.
De vaccinatieset bestaat uit een flesje gevriesdroogd vaccin, een flesje
oplosvloeistof, een spuitje en een entvorkje. Onaangebroken vaccin moet in
de koelkast worden bewaard: opgelost vaccin moet binnen twee uur worden
gebruikt. Alleen gezonde vogels enten en de gebruiksaanwijzing moet u
daarbij heel precies volgen. Het entvorkje eerst door een spiritusvlam halen,
afkoelen in koud, gekookt water en dan afslaan, zodat de groeven in
de naalden leeg zijn. Deze handelingen moeten voor iedere toediening
herhaald worden. Het entvorkje in de vaccinatieoplossing dopen, een paar
keer ronddraaien en de rugzijde langs het flesje afstrijken. De enting kunt u
het best met z’n tweeën uitvoeren. De een houdt de vogel vast en spreidt een
van de vleugels. De ander blaast de veertjes opzij en prikt de naalden door de
wingweb, dat is her dunne vlies tussen de spierbundels. Gewrichten of spieren
vooral niet raken. De eerste week na de enting mag u geen badwater
verstrekken. Geënte en niet-geënte vogels mogen niet bij elkaar worden

Zebravinken zijn uitgesproken gezelligheidsdieren: ze verblijven in kleine
groepjes, slapen samen in kleine holtes of verlaten nesten. Alleen tijdens de
kweek verandert hun gedrag, dan blijft een paartje monogaam. Meestal
blijven ze gedurende lange tijd een paar, maar als er één sterft of ten prooi
valt van roofdieren wordt er uitgekeken naar een andere partner.
De broedperiode in Australië hangt sterk samen met de regenval. In streken
met veel en zelfs hevige regenval wordt er praktisch het ganse jaar gekweekt.
In dorre streken wordt de komst van een regenseizoen afgewacht.
Instinctmatig weet een zebravink dan dat er tijden van overvloedig eten
aankomen en raken ze in broedstemming.
In de natuur geven relatief weinig nesten een
positief resultaat. Prooidieren, te hevige
regenval of een onderbroken regenval
zorgen voor mislukte legsels. Verblijven in
de natuur is geen lachertje voor Australische
prachtvinken. Onderzoekers zoals Prof.
Zahn hebben vastgesteld dat in sommige
groepen de gemiddelde leeftijd slechts 84
dagen was. Ja, u leest het goed, 84 dagen, dit
komt doordat vele vogels sterven op zeer
jeugdige leeftijd.
In dit licht moet wellicht ook de recente informatie over de ontwikkeling van
de gouldamadine in het wild worden gezien. Ondanks het in 1960, door de
Australische regering, afgekondigde vang- en uitvoerverbod is de leefsituatie
voor de Gouldamadine in het land van herkomst nog steeds uitermate
bedreigend.
Helaas komt de Gouldamadine in het wild niet meer zo veel voor als in de
vorige eeuw. Gelukkig zijn er instanties die er toch alles aan doen om hier
verandering in te brengen. Volgens de recentste publicaties zouden nu, aan
het begin van de 21e eeuw, er nog zo'n 2.500 volwassen Gouldamadines zijn.
Dat het aantal nog zo laag is, is te wijten aan de afgebrande graslanden,
overbegrazing en uitsterven door parasieten (met name de luchtpijpmijt).
Een reden te meer om extra zuinig te zijn op deze prachtige wildkleur vogels
in onze collecties.

Prins Walter II en Prins Marnix II

Deze stadsprins heeft een deel van het vak binnen onze vogelvereniging
geleerd. Onder zijn burgerlijke naam Walter van Schaik heeft hij een aantal
jaren leiding gegeven aan onze activiteitencommissie en daarbij een aantal
leuke dagen en avonden georganiseerd. De kaartavonden en het gezamenlijk
bezoek aan de vogelshows is hier nog een blijvende herinnering aan.
De ECKV “De Blauwlappen” is opgericht op 29 oktober 1967 door een clubje
mannen. Deze mannen zaten onder het genot van een pilsje in “de Werkman”
toen ze op het idee kwamen om een carnavals vereniging op te richten.
Berhalve een bijna gelijkluidende naam hadden ze toen ook de zelfde
thuisbasis als onze vereniging.
De groep mannen bestond onder andere uit de volgende personen: Theo
Zwanen, Herman Verdoorn, Gerard van Doorn, Jo Jägers, Jan Laurensen, Co
Jansen, Wim Michies.
Het eerste jaar waren er 50 leden die d.m.v. een advertentie in de krant lid
waren geworden. Het eerste jaar was het maar een dag carnaval, maar al snel
werden het 5 dagen carnaval. Tegenwoordig zijn het vier dagen.
De naam “Blauwlap” komt van vroeger toen de visvrouwen nog blauwe
schorten droegen. De naam “Blauwlap” is een scheldwoord voor de stad
Culemborg.
De redactie wenst alle carnavalsvierders weer een viertal fijne dagen toe.
Vergeet in al het feestgedruis niet dat ook uw vogels op
tijd eten en drinken willen hebben.

Papklokkendam onder leiding van een oud vogelaar
Met carnaval verandert de naam Culemborg in Papklokken-dam. Vroeger
werd er om 22.00 de klok geluid dit i.v.m. het sluiten van de poort. Iedereen
moest dan binnen zijn en dan werd er pap gegeten. De Papklok luidt nog
steeds elke avond om 22.00 uur.
De burgemeester van Culemborg draagt de zaterdag voor de carnaval de
stads-sleutels over aan Prins Carnaval.
Dit jaar is de stadsprins Walter II van de Blauwlappen.

