Juli 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

J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg

Tel.:06-23697060

Penningmeester/
ledenadministratie
e

2 Voorzitter:

F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren Tel.: 0344 – 571896

2e secretaris

P.L.A. Winkel
Ghandi 61
4102 HG Culemborg

Tel.: 06-46076368

M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg

Tel.: 0345 – 517450

M.H.G. Hommelberg
Tulpstraat 59
4101 GK Culemborg

Tel.: 0345-519371

e

2 Penningmeester:

Materiaalbeheer:

Ringencommissaris:

Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg Tel.: 0345 516997

Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.
Redactie clubblad: H. Rens, (e-mail redactie@eckev.nl ) en J. Pieters
Foto Omslag Monique van Nieuw-Amerongen
Website: www.eckev.nl (nieuw!) Informatie: info@eckev.nl
Contributie bedraagt € 27,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari 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

Deze ziekte wordt veroorzaakt door het paramyxovirus type 1 (PMV 1) dat
problemen veroorzaakt bij oa. duiven (waar men overigens van paramyxo
spreekt) en kippen.
Problemen ten gevolgde van het paramyxovirus bij papegaaiachtigen worden
veroorzaakt door PMV type 3, maar deze vogels kunnen wel het PMV type 1
symptoomloos bij zich dragen. De controle op het PMV 1 vindt plaat omdat
het virus enorme schade in de pluimveesector kan veroorzaken. Het gaat
daarbij om directe schade zoals uitval, groeivertraging en daling van de
eiproduktie. De indirecte schade door exportbelemmeringen is nauwelijks te
overzien.
Bij pluimvee veroorzaakt het virus
respiratoire, (dit is ademhalings-)
neurotrope (dit is zenuw-) en viscerale (dit
is spier-) verschijnselen. Duiven vertonen
met uitzondering van respiratoire symptomen dezelfde verschijnselen.( In gewoon
Nederlands; de vogels hebben problemen
met hun coördinatie van zenuwen en
spieren, bewegen vreemd, draaien met hun
hoofd, vooral achterover en komen erg
onzeker over. Kippen hebben daarbij
moeilijkheden met hun ademhaling)
Het aantonen van het virus kan geschieden m.b.v. viruskweek of middels de
immuunfluorescentietest. (IFT).
In een later stadium moet men serologische technieken gebruiken zoals de
haemagglutinatieremmingstest (HAR) en de serumneutralisatietest (SN-test).
Controle op PMV 1 is via wettelijke voorschriften verplicht en is daarmee de
enige ziekte waarvoor dit geldt. Voor de overige ziekten laat men de controle
afhangen van het feit of men de dieren verdenkt van een bepaalde ziekte
Lit: E.Gratzl en H.Köhler, Spezielle Pathologie und Therapie de
Geflügelkrankheiten. (1968).
Bron: Ad van Beek, medewerker Archeopteryx, lezing op het symposium
"Import Export en Transport van Vogels" gehouden te Utrecht 24 maart 1992.

Op de omslag drie vogels van verschillende pluimage: een jonge welsummer,
een jonge Lady Amherstfazant en een jonge Lakenvelder. Uitgebroed in
Kesteren maar ooit als ei begonnen in Culemborg. Zo’n mooie foto verdiend
in de komkommertijd tussen broedseizoen en tentoonstellingen een ere
plaatsje.
In dit blad de uitnodiging voor twee speciaalclubwedstrijden: van de kleurkanaries in Bennekom en van de Exoten en Parkieten in Heeswijk.
Als u voor deze wedstrijden inschrijft kan het collectief vervoer worden
geregeld.
Op 16 september vindt in het Rode Kruisgebouw de 2e internationale valkparkietendag plaats. Onze vereniging treedt op als gastheer en dus is ook u
van harte welkom. Wel svp van je voren je aanmelden bij Henk Rens.
Het volledige programma vindt u in dit blad.

Noteert u alvast even in uw agenda?

Juni/juli

Bezoek vogelpark

16 september 2e internationale valkparkietendag
18 september Lezing over het vogelpark Avifauna
16 oktober

Inleveren inschrijfformulieren jubileumshow

8 november
9 november
10 november
11 november

Opbouw en inbrengen vogels
Keuring en opening om 20.00 uur
TT open van 10.00 tot 18.00 uur
TT open van 10.00 tot 16.00 uur
met demonstraties zangvogels

15 december Feestelijke prijsuitreiking en afsluiting jubileumjaar

ontwikkelen. De waterhouders dus net zo vaak reinigen als het water wordt
ververst. Er zijn verschillende middelen die, toegevoegd aan het drinkwater
de in het water aanwezige Colli-/Staphylococcen/Salmonella- organismen
vernietigen. De laboratoriumproeven hebben een positief resultaat
opgeleverd. Vogelliefhebbers kunnen er hun voordeel mee doen.
3. Om te voorkomen dat via de (kooi) bodem herbesmetting plaatsvindt, is
het noodzakelijk om naast het schoonmaken ook veel te ontsmetten met een
geëigend produkt. Stokken/roesten mogen niet vergeten worden.
4. Veel zieke vogels, zouden niet ziek zijn geworden als aan de punten 1, 2
en 3 aandacht was geschonken. Kanariepokken kan niet worden voorkomen
door alleen strenge hygiëne. Tegen deze dodelijke ziekte helpt alleen maar
een tijdige en goed uitgevoerde enting.
Tenslotte nog dit: verwacht van lucht-ionisatoren geen wonderen!
Bewezen mag geacht worden dat deze apparaatjes in staat zijn schimmels te
vernietigen, hetgeen een belangrijk pluspunt is.
Ook de samenstelling van de in het vogelverblijf aanwezige lucht wordt
evenwichtiger en dus zuiverder, het gaat echter te ver om te veronderstellen
dat de ionisator ziekten zou verhinderen. Als dat inderdaad het geval zou zijn,
zouden ziekenhuizen afgebroken kunnen worden, was diergeneeskunde een
overbodige faculteit; lucht-ionisatoren zijn nuttig doch verrichten geen
wonderen!
Henk Jansen mei 1980.

NEW CASTLE DISEASE.
Bron; Winkler Prins blz 109 deel 14, 7e druk. (vaak afgekort als NCD),
internationale naam voor een over de gehele wereld verspreid voorkomende
virusziekte van vogels, vooral van de kip. De oudste naam voor deze ziekte,
pseudovogelpest, geraakt in onbruik. De ziekte kan grote economische schade
veroorzaken (sterfte, daling van de leg) Volgens een beschikking gebaseerd
op de *Vogelziektewet, moeten gevallen van New Castle disease aangegeven
worden. Infekties van de mens komen voor (leidend tot conjunctivitus). Men
kan met succes tegen de ziekte enten.
Voor TT-vogels uit de groep grondvogels is een preventieve enting verplicht

Vervuild voedsel, water en bodem, al dan niet in combinatie, vormen een
degelijke basis voor het optreden van verschillende ziekten. Door simpelweg
voldoende aandacht te besteden aan genoemde drie punten vermindert de kans
op ziekte. Ook het volgende verdient aandacht:
* Het verstrekken van nieuw voer bovenop nog niet opgenomen voer heeft
tot gevolg dat onder in de voerbak (voerautomaat) bacteriën en schimmels
steeds weliger gaan tieren. Daardoor ontstaat de kans op ziekte.
* Bij het stijgen van de buitentemperatuur en
evenzeer door het kunstmatig opvoeren van de binnenverblijftemperatuur
neemt de bacteriedruk op het drinkwater sterk toe. Als dat drinkwater
bovendien nog met ontlasting wordt vervuild, ontstaat een gevaarlijke situatie.
Het is dan ook wenselijk de waterverversing te koppelen aan de temperatuur.
Hoe hoger de temperatuur, hoe vaker het drinkwater te verversen.
* Een sterk vervuilde kooibodem is niet alleen lelijk, het is ook een ideale
voedingsbodem voor ongewenste gasten. Via ondermeer de ontlasting worden
eitjes van verschillende ziekte-veroorzakers en parasieten (wormen!) op deze
voedingsbodem gedeponeerd, waar ze tot ontwikkeling komen en zodoende
voor herbesmetting zorgen. Er ontstaat vaak een vicieuze cirkel: met
antibiotica (hopelijk de juiste!) bestrijdt men de ziekte, de kuur wordt volgens
het recept voltooid.
Vervolgens besmet de vogel zich opnieuw met de in de kooi tot ontwikkeling
gekomen organismen, weer wordt antibiotica gegrepen en opnieuw........!
DUS:
1. Bij het vullen van voerbakken en voerautomaten het nog aanwezige
restant voer weggooien dan wel nauwkeurig reinigen met behulp van een kafblazer. Zachtvoer is op die manier niet te reinigen, daarom het restant altijd
weggooien. Om te voorkomen dat veel voer op die manier verloren gaat een
aangepaste dosering geven.
2. Drinkwatervervuiling ontstaat niet alleen door de vogels zelf, maar ook
door een hoge temperatuur. In vervuild drinkwater kunnen zich ziektekiemen

De geschiedenis van de kanarie .
Stelt men iemand de vraag : hoe komt de kanarie aan zijn naam”?, dan volgt
stellig het antwoord ,,omdat hij afkomstig is van de Canarische Eilanden
“.Vraagt men een ander: ,,Hoe komen de Canarische Eilanden aan hun
naam,,?. Dan is in negen van de tien gevallen het antwoord ,,Omdat de
kanarie s er vandaan komen”. Zoo blijft het in een kringetje rondgaan en de
laatste beantwoording is niet juist .
Wanneer wij af mogen gaan op de juistheid van oude geschriften en wij
hebben geen reden om daaraan te twijfelen , dan zijn de woorden Kanarie en
Canarische Eilanden afkomstig Van het woord ,,Canis” , Dat hond beteekent
. Inderdaad een theorie, die wellicht velen wenkbrauwen vragend zal doen
optrekken . Wij zullen het nader toelichten.
Wat toch is het geval . De Canarische Eilanden , die gelegen zijn in den
Atlantischen Oceaan aan de westkust van Afrika en waarvan de voornaamste
zij Tenerifa en Gran-Canaria, waren reeds bij de oude Cultuur volken bekend
onder de naam van INSULAE FORTUNATAE n.l.
Gelukkige Eilanden . De Romeinsche geleerde , Plinius de Oude ,die
ongeveer 80 jaar na Chr: stierf , geeft de betr. eilanden echter den naam van
INSULEA CANARIA en wel hierom , Omdat destijds op het eiland , dat nog
betrekkelijk woest was , wilde honden (CANIS ) in groote Troepen
rondzwierven . Canis is in de loop van de tijden vervormt tot Canaria , terwijl
de Spanjaarden, die in het jaar 1473 de Canarische eilanden veroverden , het
weer veranderde in Canario.
Vermoed wordt , dat de eerste kanarievogel naar Europa gebracht is door de
Franschen zeevaarder Jean Seigneur de Bêthencourt, die in opdracht van
Koning Henri de Derde van Castilie in het jaar 1402 naar de Canarische
eilanden voer, teneinde een Leenheerschap of iets dergelijks te verkrijgen met
de bewoners dier eilanden. Zeker is echter, dat de Spanjaarden na hun
verovering het eerst een aanvang maakten met den handel in kanarie s en hen
naar Europa brachten als een geregeld en zeer gewild handelsartikel . En
inderdaad, de Canrio werd een zeer gevraagd vogeltje, door zijn aangename
zang , zijn sierlijke lichaamsbouw en door zijn vertrouwelijkheid in den
omvang met zijn verzorger (ster) werd hij al spoedig de lieveling der Dames ,
en….kwam in de mode .
Zin bijnaam werd ,,suikervogeltje” En elke vooraanstaande Spaansche
schoone wilde in het bezit zijn van zulk een lieftalligen zanger .Het werd
gewoonten , dat een Spaansche Dame , wanneer zij bezoek ontving , haar

suikervogeltje op den wijsvinger der linkerhand of op den schouder had
zitten . Zooals tegenwoordig een liefhebber zich laat fotografeeren bij zijn
volière of met een vingertam parkietje op den hand ,zoo lieten destijds de
Spaansche-en Andalusiesche Dames uit de voornaamste stand zich
levensgroot uitschilderen ,zittende in een gebeeldhouwde leuningstoel met
haar Canario op haar vinger of schouder . Heden ten dagen vindt men in
Spaansche Musea nog van die eeuwenoude schilderstukken van beroemde
Meesters . Het laat zich verstaan , dat door die mode de kanarie zeer in vraag
kwam en dientengevolge ontzettend duur werd . De handige Spanjaarden
zorgden er voor dat aanbod gering bleef , de Regeering maakte voorschriften
betreffende den import van de Canariesche Eilanden En met dat al werd de
interesse voor het siukervogeltje steeds grooter
Door Jan van ’t Veld voor ons gelezen in Vogelvreugd Maart 1932

Hygiëne Van alle dag
Tussen de door ons gehouden vogels en de in het wild levende soortgenoten
bestaat een wereld van verschil. Het is wat al te eenvoudig om dat verschil
gewoon af te doen met het wel of niet aanwezig zijn van tralies en/of gaas.
Gaas en tralies beperken de vrijheid van onze vogels, daarover bestaat geen
misverstand. Aan één aspect van de vrijheidsbeperking wordt vaak
onvoldoende aandacht geschonken, met als onvermijdelijk resultaat het
optreden van nadelige gevolgen.
Beperkingen van de vrijheid houdt automatisch in, de vergroting van kans op
ziekte. Die verhoogde ziektekans ontstaat door de (drastische) inperking van
het biotoop van de betrokken vogels. Vrij vliegende vogels eten en drinken en
ontlasten zich daarna. De kans dat wordt gegeten en gedronken naast de wc is
praktisch nihil. Inde broedkooi van kanaries, van zebravinken en van
grasparkieten b.v., maar ook in de vlucht waarin grotere kromsnavels worden
vermeerderd, ontstaat vrij snel een situatie die in de vrije natuur nauwelijks
voorkomt. Voer water en uitwerpselen samen op een klein(soms erg klein)
oppervlak, leiden tot het ontstaan van een hoge bacterie druk op dat
oppervlak. Deze toestand is alleen beheersbaar door het handhaven van een
redelijke hygiëne. Die broodnodige hygiëne mag niet van de vogels zelf
worden verwacht, die moet komen van de eigenaar/fokker!
Een vogelverblijf dat zo schoon is, dat van een "steriel" verblijf mag worden
gesproken, is ongewenst. Maar tussen steriel en sterk vervuild bestaat een
groot verschil. Sterk vervuilde hokken zijn helaas niet zeldzaam, steriele
hokken gelukkig wel. Een schoonmaakfrequentie is niet in een tijdsfactor aan
te geven; dat hangt namelijk zeer sterk af van de bevolking (soms over-bevolking) en ook van de klimatologische condities van dat verblijf.
Zo zal een vochtig verblijf vaker moeten worden schoongemaakt, dan een
droog verblijf. Een vlucht met weinig vogels zal minder frequent gereinigd
behoeven te worden, dan een vlucht waarin veel vogels aanwezig zijn.
Vogelliefhebbers hanteren bij het schoonmaken veelvuldig een insekticide,
enerzijds voor de bestrijding van rode mijt (bloedluis), anderzijds "om schoon
te houden". Het is een ernstige fout de werking van een insectenverdelger
gelijk te stellen aan de werking van een ontsmettingsmiddel. Men zou vaker
moeten ontsmetten en minder insecticiden moeten gebruiken.

Leden gratis inschrijving
Alle vogelliefhebbers welkom op de
jubileumshow van de Speciaalclub 2007

De speciaalclub Exoten en Parkieten van de Algemene Nederlandse Bond van
Vogelhouders organiseert in verband met haar 30-jarig bestaan een open
wedstrijd, die wordt gehouden van 5 t.m. 7 oktober 2007 in het Abdijhuis aan
de Abdijstraat 47 te Heeswijk. Iedere vogelliefhebber kan hieraan meedoen,
leden zelfs gratis. Het lidmaatschap bedraagt slechts 8 euro per jaar!
Gevraagd worden stammen, stellen en enkelingen in de
hoofdgroepen Exoten, Grasparkieten, Agaporniden, Grote
Parkieten, Papagaaien, Duiven en Grondvogels.
Op deze wedstrijd is het Tentoonstellingsreglement van de
ANBvV en het nieuwe vraagprogramma van toepassing.
De inschrijfformulieren kunnen worden aangevraagd en tot 24 september
2007 worden ingezonden aan H. Rens, Otto van Reesweg 45, 4105 AB
Culemborg .
Het inschrijfgeld per vogel voor niet-leden bedraagt € 0,75.
De verplichte catalogus kost € 1,25.
Het inbrengen van de vogels moet geschieden op donderdag 4 oktober van
18.00 – 20.00 uur. Voor onze vereniging is collectief inbrengen mogelijk.
De keuring van de vogels is op vrijdag 5 oktober 2007.
De officiële opening van de show is op zaterdag 6 oktober om 15.00 uur. De
show is zaterdag geopend tot 22.00 uur
De show is zondag 8 oktober open van 10.00-16.00 uur.
De prijsuitreiking is zondag om 15.00 uur.
Voor elke klasse is er een 1e, 2e en 3e prijs.
Per hoofdgroep zal er een kampioen worden aangewezen.
Voor meer informatie bij Henk Rens telefoonnummer: 0345-518326 of via
info@speciaalclub.nl.

Derde ronde vaccinatie pluimvee start
Houders van hobbypluimvee en buitenuitloopkippen mogen vanaf 1
augustus 2007 tot 1 augustus 2009 hun dieren weer laten vaccineren
tegen vogelgriep. Door dieren te vaccineren vallen deze niet onder een
mogelijke afschermplicht tijdens de trekperiode van wilde vogels. De
Europese Lidstaten zijn akkoord met een verlenging het Nederlandse
vaccinatieprogramma tegen vogelgriep met enkele belangrijke
aanpassingen.
Tijdens de vorige vaccinatieperiodes bleken diverse knelpunten reden voor
commerciële houders en hobbydierhouders om hun dieren niet te vaccineren. De
meeste knelpunten zijn nu weggenomen. Zo is Nederland niet langer verplicht aan
andere lidstaten vooraf te melden wanneer vlees van gevaccineerde dieren wordt
geëxporteerd. Ook een apart handelsdocument is niet langer vereist. Daarnaast is het
vanaf 1 augustus 2007 mogelijk om uitgelegde legkippen rechtstreekse naar een
slachterij in een andere lidstaat te verplaatsen. Hetzelfde geldt voor gevaccineerde
hobbydieren naar andere lidstaten (bijv. voor tentoonstellingen) als de ontvangende
lidstaat hiermee instemt. In de nieuwe campagne wordt gebruik gemaakt van een
nieuw Europees geregistreerd vaccin. Het bloedonderzoek (monitoring) bij hobbydierhouders vindt voortaan gericht (steekproefsgewijs en centraal aangestuurd)
plaats.

Hobbydierhouders die hun dieren willen laten vaccineren moeten contact opnemen
met hun dierenarts. Bij het eerste dierenartsbezoek wordt gevaccineerd en geregistreerd. Bij het tweede bezoek na drie tot vier weken volgt een tweede vaccinatie.
Een week na de tweede vaccinatie mogen de gevaccineerde dieren weer naar buiten.
Vaccinatie is vrijwillig. De bescherming door het vaccin duurt maximaal één jaar.
De kosten van de vaccinatieprocedure zijn voor rekening van de pluimveehouder.
De kosten van het bloedonderzoek neemt het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) ook dit jaar voor zijn rekening.
Commerciële pluimveehouders mogen alleen buitenuitloop kippen (leghennen met
uitloop) laten vaccineren.
Vaccinatie is een alternatief voor afschermen en één van de manieren om het risico
op besmetting met en verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Pluimveehouders
die afzien van vaccinatie moeten hun dieren afgeschermd houden zolang de
afschermregeling geldt.

Vorig jaar zijn er ook al diverse knelpunten opgelost. Zo gold de nieuwe
vaccinatie niet alleen voor kippen, kalkoenen, ganzen en eenden. Ook vele
andere hobbydieren mochten gevaccineerd worden, onder andere zwanen,
pauwen, kwartels en patrijzen. De dieren mochten onder voorwaarden naar de
dierenarts gebracht worden om ze daar te vaccineren. Zo kunnen de kosten
lager uitvallen dan wanneer de dierenarts naar elke hobbydierhouder moet.
Is uw valkparkiet tentoonstellingsrijp? Welke mutaties heeft hij?
Ontdek het op de 2e Internationale Valkparkietendag op 16/09.
Op zondag 16 september 2007 organiseert de Internationale werkgroep
Valkparkieten Benelux in het Rode Kruisgebouw in Culemborg de tweede
internationale valkparkieten dag. Nadat op 2 juli 2006 in Roosendaal de
nieuwe standaard is gepresenteerd zijn al veel nationale vogelbonden er toe
overgegaan deze standaardeisen over te nemen. Een groot succes!
Om dit succes verder vorm te geven wil de Internationale wergkroep
Valkparkieten Benelux op de 2e internationale valkparkietendag in
samenwerking met de Speciaalclub Exoten en Parkieten en de Culemborgse
Kanarie en Exotenvereniging een gevarieerd programma aanbieden.

Breng uw eigen valkparkieten mee want:
Er is een tafelkeuring waarbij u van internationale keurmeesters informatie
krijgt over hoe geschikt uw vogels zijn om mee te doen aan wedstrijden.
Uw eigen vogels worden er vergeleken met topvogels en de andere aanwezige
vogels.
Daarnaast is er ook een informatiepanel waarin een team van gevordered
mutatiekwekers u vertelt welke mutatie(s) uw valkparkiet nu precies heeft en
wat u er het best aan koppelt.
Of misschien wilt u gewoon te weten komen wat het geslacht van uw vogel is
?
Verder zullen een aantal zeer zeldzame mutaties aanwezig zijn zodat u ze zelf
in levende lijve kan bekijken en vergelijken.
Er zal een presentatie worden gehouden over de valkparkiet met speciale
aandacht voor de nieuw in de standaard opgenomen kleurslagen en hun
specifieke kenmerken.
Het nieuwe boek “A guide to Cockatiels and their Mutations as Pet and
Aviary birds” van Dr Terry Martin BVSc en Dianan Andersen zal aanwezig
zijn. Dit boek bevat 200 pagina’s en 375 foto’s van alle bekende mutaties
wereldwijd.
Uiteraard zal ook het forum Valkparkieten-Benelux aanwezig zijn en is het
dus mogelijk om sommige forum discussies “live”te vervolgen.
Programma (onder voorbehoud)
09.00 uur
Opening zaal en inbreng vogels tafelkeuring
09.00-10.00 uur Mutatie tafelbespreking
10.00-12.00 uur Beoordeling vogels
12.00-12.45 uur Mutatie bespreking, waarbij de kenmerken en de verschillen
tussen diverse mutaties wordt besproken zoals tussen: lutino-geelwang en
lutino-bleekmasker
12.45-13.00 uur Bespreking van de voorlopige resultaten van de getekende
valkparkieten en de resultaten die behaald zijn mbt de standaard
Let op: Na 9u30 mogen er geen vogels meer binnen.
Zieke of gebrekkige vogels worden niet toegelaten

