Augustus 2008

Agri-shop
Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
E-mail:
deheus.beusichem@versatel.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

Zaterdag

08.00 - 16.00 uur

Nieuw:
•

PAVO en Havens Paardenvoeders

•
•

Cavalor paardenvoeders
Paardenverzorgingsartikelen
o.a. Oster kammen en borstels
Carocroc:
Honden- en Kattenvoeders

•

Uitnodiging Kaartavond 6 september
Op veler verzoek beginnen we zaterdag 6 september het seizoen met een
kaartavond. Inschrijven kan tot 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open.
We vragen van elke deelnemer een bijdrage van € 2,50 en zorgen voor
leuke prijzen en lekkere hapjes.

De TV-programma’s in de zomer kenmerken zich vaak door herhalingen.
In het artikel over de halsbandparkieten van ons juli-nummer zat een
(gedeeltelijke) herhaling van het artikel uit ons april-nummer, aangevuld met
recente informatie. Ook in Culemborg komen trouwens parkieten in het wild
voor. Op de volkstuinen langs de Otto van Reesweg bivakeren al de hele zomer
een Rosella, een Agapronis en een Valkparkiet. Aan hun uiterlijk te oordelen
kunnen ze prima voor zich zelf zorgen.
Op 6 september begint het seizoen met een kaartavond in het Rode
Kruisgebouw. We hopen op een goede opkomst.
De eerste ledenbijeenkomst is traditioneel op de derde dinsdag van september.
Dan besteden we aandacht aan de kleurkanaries.

We gaan – bij voldoende belangstelling – zowel klaverjassen als jokeren
met prijzen voor beide groepen. We hopen op een leuke opkomst.
Het bestuur

Wijziging Regeling
Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
heeft donderdag 17 juli 2008 bekend gemaakt dat zij het verbod op deelname
van gevogelte uit het buitenland aan tentoonstellingen opheft. Het gaat dan
bijvoorbeeld over postduiven en pluimvee van buiten Nederland. In opdracht
van de minister heeft het Bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren
Autoriteit een risicoanalyse gedaan van dit verbod. Daaruit bleek dat het
risico op insleep van vogelgriep - in 2005 de reden voor het instellen van het
verbod - laag tot zeer laag is. Het verbod is per 18 juli 2008 opgeheven
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De Minister heeft van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de Regeling
tijdelijke maatregelen dierziekten op twee punten te verduidelijken.
Allereerst is om de duidelijkheid te bevorderen in de regeling bepaald
dat postduiven die deelnemen aan wedvluchten, vergezeld moeten gaan van
een op de desbetreffende postduif betrekking hebbende verklaring dat deze
tegen Newcastle Disease is gevaccineerd. Voor de goede orde wordt
opgemerkt dat deze verplichting ook van toepassing is op de zogenaamde
éénhoksraces. Verder is in de regeling ten aanzien van deze wedvluchten tot
uitdrukking gebracht dat jaarlijks een overzicht van deze voorgenomen
activiteiten aan de VWA dient te worden verstrekt. Anders dan voor
tentoonstellingen en keuringen geldt, hoeft dus niet iedere afzonderlijke
wedvlucht 8 dagen voordien bij de VWA te worden aangekondigd. Een
en ander is overigens conform de huidige gang van zaken op het gebied van
wedvluchten voor postduiven.
Het tijdelijk verzamelen van gevogelte afkomstig uit het buitenland alsmede
de vaccinatieverklaring Newcastle Disease bij wedvluchten met postduiven
zijn als onderdelen opgenomen in de Wijziging Regeling tijdelijke
maatregelen dierziekten in verband met bluetongue, Newcastle Disease en
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2 secretaris
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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
secretaris@eckev.nl, omslagfoto Fazantduif Ronald Versteegh
Website: www.eckev.nl Informatie: info@eckev.nl
Contributie in 2008 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

Ekster herkent zijn eigen spiegelbeeld
Rotterdam, 18 aug. Eksters herkennen zichzelf in de spiegel. Dat was tot nog
toe alleen bij mensapen, olifanten en dolfijnen gezien. Volgens onderzoekers
is dit een „cruciale stap voor de ontwikkeling van zelfbewustzijn” van eksters.
Het experiment verschijnt vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift PLoS
Biology.
De spiegeltest laat zien dat een dier zijn
spiegelbeeld niet interpreteert als een soortgenoot,
maar als zichzelf. Het is de belangrijkste test in de
gedragsbiologie om zelfbewustzijn bij dieren aan
te tonen. In het huidige experiment, uitgevoerd
door Duitse universiteiten, kregen eksters een gekleurde sticker opgeplakt.
Die zat onder de snavel, en konden zij dus alleen in de spiegel zien. Drie
eksters, voorzien van een rode of gele stip, bekeken zich in de spiegel en
klauwden of pikten naar de sticker. Twee van de drie haalden de sticker zelfs
keer op keer weg, en besteedden er daarna geen aandacht meer aan. Twee
andere eksters slaagden niet voor de test. Zij zagen hun spiegel-beeld enkel
als een soortgenoot, die ze aanvielen of juist het hof maakten.
Primatologen hebben eerder betoogd dat het vermogen tot zelfbeschouwing
dat de spiegeltest meet de basis vormt voor ingewikkelde sociale
verhoudingen. Dat zou verklaren waarom alleen intelligente en sociale dieren
voor de spiegeltest slagen. De klassieke proef met de spiegel is in 1970
uitgevonden door psycholoog Gordon Gallup. Hij smeerde bij vier
chimpansees rode verf op hun oor en wenkbrauw. De apen inspecteerden
zichzelf daarop in de spiegel en voelden aan hun vlekken. Evenals eksters
vertonen niet alle chimpansees zulk gedrag.
Vogels uit de kraaienfamilie kennen gecompliceerd groepsgedrag, dat is de
laatste tien jaar steeds duidelijker geworden. Zo houden kauwen er vriendschappen op na die zij bekrachtigen door eten te delen. Eksters en gaaien
houden in de gaten of soortgenoten toekijken wanneer ze ergens eten verstoppen, en roeken werken samen in tweetallen om eten te pakken te krijgen.
Kraaien baarden bovendien al eerder opzien vanwege intelligent gedrag.
Een kraai boog een paar jaar geleden zelf van ijzerdraad een haakje om een
emmertje eten op te hijsen. In een ander experiment combineerden kraaien
gereedschappen.

Aviaire Influenza. Deze regeling is op 16 juli 2008 met de toelichting in de
Staatscourant gepubliceerd.
Meer informatie:
www.overheid.nl of www.minlnv.nl

Bartlett Dolksteekduif

Gallicolumba criniger
Deze mooi gekleurde duif behoort tot het genus Gallicolumba en heeft de
wetenschappelijke naam Gallicolumba criniger. In het Duits is de naam
Bartlett- Dolchstichtaube, in het Frans La Colombe de Bartlett, in het Engels
Bartlett’s Bleeding-heart of Mindanao Bleeding-heart en in het Spaans
Paloma apunalada de Mindanao.
Er zijn 2 ondersoorten en ze komen voor op de zuidelijke Filippijnen en dan
vooral Mindanao en de eilanden Leyte, Samar, Bohol, Dinagat en Basilan.
Ze verschillen alleen in grootte, kleur, aftekening van de vleugelbanden en de
kleur en de grootte van de borstvlek.
G.c. criniger (Pucheran 1853) de nominaatvorm komt voor op het eiland
Mindanao en Dinagat. De vleugellengte van de doffer is 158-171 mm.
G.c. leytensis (Hartert 1918) komt voor op de eilanden Leyte, Bohol en
Samar. Bij deze duif is de groene veerglans veel minder intensief.
De borstvlek is kleiner en donkerder, de vleugelbanden smaller en
grijs van kleur. Ze vertonen ook meer wit rond de borstvlek.
De vleugellengte is 153 mm.
G.c. basilanica (Hartert) of G.c. bartletti (Sclater 1863) vinden we op het
eiland Basilan. Deze is kleiner dan de nominaatvorm en heeft een fijnere

snavel. De grijze strepen-vlekken op de vleugeldekveren zijn smaller
waardoor er twee vleugelbanden ontstaan en een schoudervlek. De borstvlek
is lichter van kleur. De vleugellengte is 144-152 mm. De populatie (Listed as
Endangered (als bedreigde soort opgenomen) in 2001) is in gevaar.
Algemeen voorkomen:
wat krachtiger dan de gewone dolksteekduif en in de grondkleur wat
donkerder. De geslachten zijn nauwelijks te onderscheiden.

Noteert u alvast even in uw agenda?
Soort Vergadering

Datum

Waar/bij Wie

Kaartavond

Zaterdag 6 september

Rode Kruisgebouw

Clubblad

10-sep
Ledenvergadering vogels
voorbereiden op de TT

dinsdag 16 september

Rode Kruisgebouw

TT Commissie

dinsdag 7 oktober

Rode Kruisgebouw

dinsdag 14 oktober

Rode Kruis Gebouw

Commissie

dinsdag 21 oktober

Henk Rens

TT opbouwen

donderdag 6 november

Rode Kruisgebouw

Tentoonstelling

7-8-en 9 november

Rode Kruisgebouw

4-okt

Raskenmerken:
De Bartlett dolksteekduif is een prachtduif die toch wel veel zorg nodig heeft
en bovendien niet winterslecht in de iris-oogkleur kan men bij de dolksteken
en klein verschil zien. De snavel is donkergrijs, de iris blauw-violet, oogrand
grijs en de poten zijn rood.De Bartlett dolksteekduif lijkt veel op de gewone
Dolksteekduif, maar is wat groter en zwaarder (gewicht 181-204 g. en 271300 mm. lang) dan de
gewone Dolksteekduif. Ze heeft een donkergrijs voorhoofd met een mooi
groenglanzende bovenkop, wangen, oorveertjes, halszijden en mantel.
De rug is roodbruin met een paarse gloed en de kin, keel en bovenborst zijn
witachtig met een zeer grote dieprode kropvlek, die goed aansluit bij de
geelwit-bruine onderzijde. De schouders, stuit en de bovenstaartdekveren
vertonen een lilakleurige omzoming. De middelste staartpennen zijn
kastanjebruin en de buitenste grijs met een brede zwarte subterminale band.
De kleine vleugeldekveren zijn grijs en bronsgroen gezoomd en de overige
kastanjebruin en breed eindgezoomd. De slagpennen zijn kastanjebruin, dijen
roestbruin, onderstaartdekveren roestkleurig tot oranje, onderstaart zwartachtig met grijze terminale band. De ondervleugeldekveren zijn kastanjebruin
met zwarte eindpunten. De snavel is lichtgrijs en word donkerder naar de punt
toe, de oogiris is lila tot bruin, de oogrand blauw en de poten karmijnrood.
De jonge vogels zien er langs boven meer bruin uit met drie brede lichte
geelachtige vleugelbanden. De dijen zijn geelbruin. Ze verblijven meestal op
zeeniveau in dichte bebossing met veel laag struikgewas.
Maar soms ook op heuvelflanken (tot 750 meter hoogte) en in kleine valleien.
Ontbossing en de jacht zorgen er voor dat de populaties in de vrije natuur
langzaam verminderen.
Op grond van bepaalde lichamelijke eigenschappen wordt deze duif soms
door enkele wetenschappers en kenners tot een aparte soort gerekend.
Anderen gaan van de gedachte uit dat de Bartlett wel degelijk uit dezelfde
stamvorm is ontstaan, maar zich al een stuk verder heeft ontwikkeld dan de

Ledenvergadering/ inschrijven
TT

Bestuursvergadering/ TT

25-okt

22-nov
kaartavond

zaterdag 29 november
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Feestelijke prijsuitreiking

zaterdag 13 december

Rode Kruisgebouw
24 dec

Suggesties voor de ledenavonden graag tijdig bij de
secretaris.

Welkom bij Firma Heesakkers
JH Fronten - JH kunststofkweekkooien
O.a.: voer- en drinkbakjes, nestmaterialen, nestkasten, tropen- en kanarienesten.
Voorfronten in 130 standaard maten en in afwijkende maten tot 200 cm x 100 cm.
Voor parkietachtigen ook in zware uitvoering.

Alle vogelbenodigdheden voor de gespecialiseerde kweker

OP ZATERDAG 30 AUGUSTUS EN ZONDAG 31 AUGUSTUS
HOUDEN WIJ OPEN DAG VAN
10.00 UUR TOT 17.00 UUR
GRATIS CONSUMPTIE

andere vormen. De karakteristieke tekening op de witte borst is hier nog roder
en nog groter. De rode of oranje borsttekening van de dolksteekduiven ziet er
opmerkelijk donzig uit doordat de veren door het ontbreken van de haakjes
geen gesloten vlaggen hebben. Door dat donzige karakter komen die borstvlekken nog meer tot hun recht. In de vrije natuur leeft deze duif veel
in bossen met een dichte begroeiing en is meestal op de grond te zien. Het is
een grondduif.
Voeding
Het voedsel dat bestaat uit bessen, zaden en kleine insecten, zoeken ze dan
ook op de grond en soms in het lage struikgewas. Hun volièrevoeding kan
bestaan uit een tortelmengeling, gemalen pinda’s, coniferenzaden,
zonnebloempitten, hennepzaad en millet –en gierstzaad. Tijdens de opfok kan
men ook wat witbrood geweekt in melk, regenwormen, eivoer en groenvoer
geven en als insecten niet-harige rupsen en meelwormen. Het nest wordt op
de grond of iets erboven gebouwd en de duivin legt 1 crèmekleurig ei. Hun
nest maken ze ook hier op de grond of op laag aangebrachte open kistjes of in
dicht struikgewas zoals brem en kruipsparren. De bouw ervan is het
bekijken meer dan waard, omdat ze volgens een afgelijnd patroon werken.

De doffer brengt het bouwmateriaal aan in de vorm van takjes, bladeren en
twijgen, terwijl de duivin deze materie wat rangschikt om tot een simpel
bouwsel te komen. Het blijft hoe dan ook een slordig en wankel kunstwerk.
Er zijn toch wel wat interessante verschillen op te merken bij deze soort,
tegenover de gewone dolksteekduif. In de eerst plaats de leg van het ene witte
ei per broedsel, tegenover de twee eieren van de gewone Dolksteekduif. Na
het uitkomen blijft het jong nog meer dan twee weken in het nest. Het
vleugelspreiden is hier een onderdeel van het lokritueel geworden, waarmee
de duiver probeert om de duivin naar het nest te lokken. Het is een nestlok,
het geven van een teken om naar het nest te komen. Tijd om de wacht of
broed af te lossen. Als onderdeel van hun balts komt dit vleugelspreiden
echter niet voor. Raar, maar waar! Dit kan in verband staan met het feit dat
deze soort wat verder van de eigenlijke stamvorm is verwijderd.
Pucheran liet al in 1853 de duivenwereld weten dat deze soort bestond. In
1863 werd deze soort voor het eerst in Europa aan het grote publiek getoond
in de Londense dierentuin. Het volgende jaar was er in een twee meter hoog
geplaatste nestkast al een gelukte nafok. Later volgden nog vele importen en
gelukte broedsels. In de jaren ‘80 was er in België en Nederland een flinke
invoer van deze duiven, die een goede impuls gaf aan de kweek. In ons
beschermd milieu zijn de Bartlett’s al ingeburgerd bij onze liefhebbers en zijn
er ondanks de weinige huidige importen van wildvang al enkele goede
fokstammen opgebouwd.
De duivin legt 1 ei dat ongeveer 17 dagen wordt bebroed door de beide
ouders. Het jong is bij de geboorte voorzien van een lichtgeel dons.
Pas er wel voor op dat de kweekkoppels zeker anderhalf jaar oud zijn, voordat
men ze laat kweken. Te jonge dieren volgen de broedcyclus toch niet volledig
en zijn dikwijls verloren voor de verdere fokjaren. Er zijn ook koppels die niet
of heel slecht broeden, wat dan soms door de huisvesting of onrust in de
volière kan komen. . Geslachtgescheiden overwintering in een verwarmd
binnenhok (12°C.) dringt zich dan ook op, wil men in de zomer jongen
kunnen kweken.
Pas vooral ‘s nachts op voor katten of uilen op uw volière, want ze kunnen
verstoring en verschrikking doen ontstaan. Het resultaat is meestal verlaten
eieren of jongen en gekwetste of dode ouderduiven Wil men broedresultaat
met deze mooie duif, dan mag men ze eigenlijk niet met andere soorten
samen houden. Tijdens het kweekseizoen kunnen ze agressief worden
tegenover andere koppels of andere soorten. Soms valt de doffer al na enkele
dagen broeden zijn duivin weer lastig om te treden, waardoor het nest wordt
verlaten. In dit geval kan het ei dan weer naar voedsterduiven verhuizen,

Twee eieren eten als ontbijt lijkt goed te helpen bij een dieet. Dat blijkt
uit een publicatie in het International Journey of
Obesity.
De onderzoekers vergeleken twee groepen volwassenen
die aan de lijn deden. Beide groepen volgden een dieet
met weinig calorieën. De ene groep at een bagel als
ontbijt, de andere groep twee eieren. Door het eten van
twee eitjes als ontbijt verloren ze meer gewicht dan
degene die als ontbijt een bagel aten. De bagel bevatte hetzelfde aantal
calorieën als de twee eieren bij elkaar. Opmerkelijk is dat de groep die de
eieren at 65 procent meer afviel dan de groep die een bagel nam als ontbijt.
Ook voelde de ei-groep zich fitter en had meer energie dan de bagel-groep.
De onderzoekers controleerden ook het cholesterol. Dat werd bij de groep
met het ei-ontbijt niet hoger.

Ringen Nieuws
Vanaf 1 juni 2008 kunnen er weer ringen besteld worden voor
kweekjaar 2009.
Ringen die in juni en juli besteld zijn komen eind oktober binnen.
Kleurringen 2009 zijn violetkleur.
Er kunnen ringen besteld worden tot 1 mei 2009.
Houdt u rekening met de aangepaste ringen prijzen.
Zie vogelvreugd april 2008 of elders in dit clubblad.
Overzicht van de ringen bestellingen bij ons in de vereniging 2008
2007
2008
Gemiddeld aantal leden 67

Gemiddeld aantal leden 63.

Bestellende leden

37

Bestellende leden

34.

Aantal bestellingen

43

Aantal bestellingen

41.

Kleurringen
Gewone ringen
Harde ringen
Geanodiseerd
Beschermde soort
Totaal

1010
635
10
120

Kleurringen
1020.
Gewone ringen
370.
Harde ringen
90
Geanodiseerd ringen 75

280
----------2055

Beschermde soort
225
-----------Totaal
1780

meestal lachduiven. Nestcontrole verdragen ze niet goed en dit maakt het
ringen van het jong (6 mm) soms moeilijk.
Voorbehoedend kan men ze wel tammer maken, door ze te verwennen met
wat meelwormen en wat pinda’s. Pas na een ongeveer zes weken krijgt
het jong de rode borstvlek en de groene glans op de bovenkant.
Gevederte:
Voorhoofd, kop en nek blauw-violet, groenglanzend.Onderhals, rug en
bovenstaartdek roodbruin, purper glanzend, middenste en kleine
vleugeldekken lichtblauw. Grootste vleugelband bruinachtig, tweede
vleugelband bijna zwart en er is ook een aanzet van een derde zwarte
vleugelband.
De slagpennen langs binnen zwart en langs buiten bruin. Keel en bovenborst
reinwit met een dieprode, ovale vlek, die iets groter is dan bij de
Dolksteekduif. Vanaf de helft van de borstvlek begint de geel-bruine
veerkleur die verder loopt tot op de onderbuik.
Opmerkingen:
Bartlett-dolksteekduiven zijn glad in het gevederte en tonen veel glans.
Als grondduif moet vooral op de
goede poot- en teenstand gelet
worden,
In schoonheid en kleur overtreffen
zij zeker de prachtige Dolksteekduif.
Het zijn duifjes die we soms wel
eens zien op een tentoonstelling en
dus is er voor de liefhebbers wel een
standaardbeschrijving (Duitse visie
en versie) nodig.
Omdat het grijpen van de duiven een
groot probleem is (ze laten
gemakkelijk hun veren los) eist
Aviavornis op een tentoonstelling
geen dolksteekduiven met een
kompleet gevederte en moet enige
tolerantie getoond worden.
Kruisingen met de dolksteekduif komen voor mar zullen tijdens een TT als
ongevraagde kruising geen punten krijgen.

Aanpassing ringenprijzen
I.v.m. een stijging in de ringenprijzen zijn wij genoodzaakt om conform de
regelgeving de prijzen van de ringen te wijzigen per 1-2-2008.
In onderstaande tabel treft u de nieuwe prijzen voor de ringen aan.
Ringenprijzen voor normale ringen:
2 t/m 3,5 mm

€ 0,26 p.stuk;

2 t/m 3,5 mm, minder dan 25 stuks

€ 0,30 p.stuk;

4 t/m 6 mm

€ 0,28 p.stuk;

4, 4,2 en 4,5 mm, minder dan 25 stuks

€ 0,35 p.stuk;

7 en 8 mm

€ 0,38 p.stuk;

10, 11 en 12 mm

€ 0,43 p.stuk;

14 mm

€ 0,61 p.stuk.

Blank geanodeseerde ringen, Kleur geanodiseerde ringen en Kleurringen voor
Beschermde Vogels:
2 t/m 6 mm

€ 0,37 p.stuk;

2 t/m 3,5 mm, minder dan 25 stuks

€ 0,46 p.stuk;

7 en 8 mm

€ 0,55 p.stuk;

10 mm

€ 0,57 p.stuk.

Harde ringen . Alle maten € 0,60 per stuk.
Harde ringen Beschermde € 0,65 per stuk

Ringen ruilen
De volgende ringen zijn van kweker verwisseld.
J van de Biezen kweeknr 4877 naar B van den Biezen kweeknr 9307.
Volgnr 10 , 11, 12 13 en 16
J Pieters kweeknr 2777 naar P van Emmerik kweeknr 963 Volgnr 53 en 55
H Rens kweeknr. 1706 naar J Bronk kweeknr 9298 Volgnr 13 14 en 15
Bovengenoemde kweeknummers kunnen alleen mee doen aan de onderlinge
tentoonstelling van de ECKEV.
Jan Middelkoop.

Lombary,

