Maart 2008

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

F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren

Tel.: 0344 – 571896

P.L.A. Winkel
Gandhi 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

Penningmeester/
ledenadministratie
e

2 Voorzitter:

e

2 secretaris

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
Omslag blauwfazantjes
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

Uitnodiging Ledeninformatieavond op 25 maart
Op dinsdag 25 maart (3e paasdag) is er een ledeninformatie avond in het
Rode Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10 in Culemborg
De advond valt uiteen in twee delen:
Voor de pauze een dialezing over het houden en kweken van vruchten- en
insecteneters.
Na de pauze bestuurstechnische zaken, waaronder terugkoppeling van de
gewestelijke voorjaarsvergadering.
De zaal is open om 19.30 uur en de lezing begint stipt om 20.00 uur.
In de pauze zal er een kleine verloting worden gehouden.
Entstof kanariepokken
Graag willen we in een vroeg stadium weten of u weer gebruik wilt maken
van de mogelijkheid op entstof tegen kanariepokken te bestellen.
Wilt u hiervan gebruik maken meldt het dan op de ledenbijeenkomst, geef
Henk Rens (518326) even een belletje of stuur een mailtje aan info@eckev.nl
Over de prijs en leverdatum krijgt u dan nader bericht.
Uitnodiging bezoek Avifauna op 22 april
We willen de ledenbijeenkomst van 22 april gebruiken voor een bezoek aan
het vogelpark Avifauna. We krijgen daar na sluitingstijd van het park een
eigen rondleiding. Tijdens de rondleiding van ongeveer 1 à 1,5 uur vertellen
zij de leukste wetenswaardigheden over de vogels en neemt u een kijkje in de
dierentuinkeuken. De kosten van de rondleiding en het vervoer zijn voor
Rekening van de vereniging. De intreekosten (€ 12 voor een volwassene) zijn
voor uw rekening. Ook huisgenoten zijn van harte uitgenodigd.
We moeten een behoorlijke groep hebben om het door te laten gaan.
Aanmelden kan tot 1 april via onderstaande strook of via een e-mail aan
info@eckev.nl U hoort uiterlijk 14 dagen van te voren of het bezoek doorgaat.
Ondergetekende _______________________ meldt zich met ____ personen
aan voor een avondbezoek aan het vogelpark Avifauna op 22 april.
Deze strook uiterlijk 1 april inleveren bij één van de bestuursleden.

Nieuwe advertenties
Indit blad zijnw eer twee nieuwe advertenties opgenomen en daarom is het
blad dikker dan normaal. Maar u weet: advertenties en copy heeft een redactie
nooit te veel!
Contributie 2008
Inmidels heeft bijna iedereen zijn contributie voor het nieuwe jaar betaald.
Als u nog niet betaald heeft doet u dat dan snel?
Extra kaarten
Op veler verzoek was er zaterdag 8 maart weer een kaartavond.
Het verslag en het verslag van de jaarvergadering vindt u in dit blad.
Ook een uitgebreid artikel over de blauwfazantjes en wat wetenswaardigheden. Mooi leesvoer voor tijdens de vroege Paasdagen!
Nieuws van het gewest en het bondsbestuur
Tijdens de ledeninformatie-avond van 25 maart zal het bestuur verslag doen
van de gewestelijke voorjaarsvergadering met mogelijk ook nieuws over de
verkiezing van het bondsbestuur in mei 2008

Verslag van de jaarvergadering op 26 februari 2008 in het gebouw van het
Rode Kruis Korps
Aanwezig: 21 personen

Uitslagen Kaartavond 8 maart 2008
Deze kaartavond was door vakanties en andere verhindeirngen wat minder
druk als we gewend waren. Wel was het heel gezellig, al begon de avond wat
later bij gebrek aan speelkaarten.

De voorzitter opent de vergadering
om 20.10 uur met iedereen te
verwelkomen en geeft aan dat er
voor hem 2 attributen liggen die bij
de jaarvergadering horen n.l.
• De statuten en reglementen
• De voorzittershamer van de
vereniging
In de jaarvergadering, die de belangrijkste van het jaar is moet het bestuur
verantwoording afleggen van zijn daden en plannen van het afgelopen en
komende jaar en waar besluiten worden genomen over b.v.:
• Bestuursbenoemingen
• Contributie verhogingen
• En aanverwante zaken
Het bestuur doet zijn werk met en voor u, Hobbyisten die de vogelsport een
warm hart toedragen.
Met de wens, dat dit warme hart de leidraad mag zijn voor deze vergadering
verklaart hij hierbij de vergadering voor geopend.

Mededelingen en ingekomen stukken:
Er is een bericht binnen gekomen van het gewestelijke bestuur over de
voorjaarsvergadering die gehouden zal worden op 14 maart in Soest

De uitslagen waren
Klaverjassen
Hans Kool
Jos Spithoven
Henk Rens
Jack Vermeulen
Jan den Braber
Peter Meijer
Richard
Jan Middelkoop

5458
5192
4813
4572
4548
4186
3704
3324

Jokeren
Willy Middelkoop
Trudy Meijer
Frans Stap
Els Vermeulen
Peter Winkel

435
567
679
711
1071

Voor alle deelnemers en voor het barpersoneel was er na afloop een leuke
prijs in de vorm van paasprodukten.
De volgende kaartavond is op zaterdag 6 september.

Noteert u alvast even in uw agenda?
Het volledige programma wordt in de jaarvergadering vastgesteld
Soort Vergadering
Kaartavond

Datum
Zaterdag 8 maart

Waar/bij Wie
Rode Kruisgebouw

Ledenvergadering

dinsdag 25 maart

Rode Kruisgebouw

Clubblad
15-mrt
12-apr

Ledenvergadering

dinsdag 22 april

Rode Kruis gebouw
16-mei
15-jun
15-jul
15-aug

Kaartavond

Zaterdag 6 september

Rode Kruisgebouw

Ledenvergadering

dinsdag 16 september

Rode Kruisgebouw

Op de vraag wie van de aanwezigen daar heen zou willen gaan geeft de Heer
J.G.van’t Velt aan dat hij dit graag wil verder wordt de vereniging
vertegenwoordigd door
Henk Rens Voorzitter
Jan Pieters secretaris
Daar er geen stukken voor deze vergadering zijn binnen gekomen zullen wij
geen formele besluiten kunnen bekrachtigen namens de vereniging daar deze
niet besproken konden worden in een ledenvergadering van de vereniging.

Verslag van de secretaris:
Het verslag van de secretaris is afgedrukt in het laatste clubblad en daarin
wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar.
Deze worden door de vergadering goedgekeurd.

10-sep
4-okt

Verslag van de penningmeester:

TT Commissie

dinsdag 7 oktober

Rode Kruisgebouw

De penningmeester heeft een financieel overzicht rondgedeeld en de
voorzitter vraagt de kas controle commissie naar hun bevindingen.

Ledenvergadering/
inschrijven TT

dinsdag 14 oktober

Rode Kruis Gebouw

Verslag van de kascontrole commissie:

Bestuursvergadering/
TT Commissie
dinsdag 21 oktober

Henk Rens
25-okt

TT opbouwen

donderdag 6 november Rode Kruisgebouw

Tentoonstelling

7-8-en 9 november

Rode Kruisgebouw

kaartavond

zaterdag 29 november

Rode Kruisgebouw

Feestelijke
prijsuitreiking

zaterdag 13 december

Rode Kruisgebouw

22-nov

Bij monde van de Heer Hagenaars wordt medegedeeld dat de stukken
gecontroleerd zijn en er geen onrechtmatigheden geconstateerd waren en
feliciteert de vereniging met een zo accurate penningmeester.
Wel had hij een aanvulling/voorstel om de contributie te verhogen daar het
verschil tussen inkomsten en uitgaven naar hun mening erg krap was. (hier
wordt later in de vergadering op terug gekomen).
De kascontrolecommissie bestond uit de heren Hagenaars en van ’t Lam
De Heer van ’t Lam is aftreden en hiervoor komt in de plaats de Heer H.Kool
Als reserve wordt aangesteld de Heer H v.d.Heijden.

Na beschouwing TT:

24 dec

•

Er wordt een opmerking gemaakt over de nieuwe waterbakjes deze
zouden te ver doorgedrukt kunnen worden waardoor de vogels wel water
zien maar er niet bij kunnen komen er wordt extra aandacht voor deze
waterbakjes gevraagd

•

Verder is er een opmerking over het water geven tijdens de TT.

Suggesties voor de ledenavonden graag tijdig bij de secretaris.
Copy voor het clubblad graag een week van te voren bij de redactie.

Nu wordt er met een emmer water op een kar langs de stellingen gereden
en de flesjes omgespoeld in allen het zelfde water wat de kans op
besmetting zeker vergroot
•

•
•

•

•

•

De vraag is of dat op een andere manier kan.
Diverse manieren worden besproken en het bestuur zal in een bestuursvergadering een voorstel maken en daar voor de volgende TT op terug
komen. Het meeste kans maakt, het kopen van een soort jerry-can met een
aftap kraantje zodat ieder flesje apart gevuld kan worden
Ook wordt er aandacht gevraagd voor het voer in de TT kooien
Er wordt (soms bij de andere bond verplicht) op de grond gevoerd i.p.v. in
een bakje, dit wordt als erg onhygiënisch ervaren. In het vraagprogramma
voor de TT zal opgenomen worden dat er niet op de grond gevoerd mag
worden.
Tijdens de laatste TT zouden er mensen zonder toezicht in het TT lokaal
zijn geweest en deze zouden kooien uit de stellingen genomen hebben om
de vogels beter te bekijken, dit moet niet mogen. Er wordt naar gekeken
dat er meer controle op komt en alleen leden van de TT commissie mogen
aan de kooien komen.
Er wordt gevraagd waarom een lid welke vogels ingezonden heeft wel een
catalogus moet kopen en een lid die geen vogels ingezonden en komt
kijken heeft dit niet hoeft te doen? Er volgt een aardige discussie waar
geen besluit en geen antwoord op komt anders dan dat het in de
reglementen van de TT staat dat een lid die inschrijft tevens betaalt voor
de catalogus.
Inbrengen van de vogels zou vroeger moet kunnen is ook een
vraag/opmerking die gesteld wordt. Men vindt dat het toch wel erg laat
wordt als er pas tussen 21.00 en 22.00 uur vogels ingebracht kunnen
worden (dit i.v.m. lichttijd). De muziek vereniging heeft het recht op de
ruimte die wij gebruiken tot 21.00 uur vandaar dat wij in feite pas om
21.00 uur kunnen beginnen. Het bestuur zal een besluit nemen of we in de
toekomst achterom kunnen inbrengen en dan tussen 19.00 en 20.30 uur
hier wordt voor de TT op terug gekomen

Bestuur verkiezing:
Dit jaar aftredend :

Henk Rens voorzitter
Puck Verlangen 2e penningmeester

onsmakelijk! Monarchvlinders zijn bv ook bijzonder opvallen gekleurd. Toch
worden ze door vogels als voedsel gemeden. Mooi van buiten,maar … niet te
vreten! In zijn artikel in Onze Vogels uit 1987 met de intrigerende titel “Zijn
Blauwfazantjes te eten” geeft John van Eerd al aan dat de heldere blauwe
kleuren en het grijs bruine rugdek van de Blauwfazant soorten een goede
camouflage bieden als ze op de bodem fourageren, maar ook als ze in de
bomen zitten en zo weinig of steken tegen de helder blauwe Afrikaanse lucht.
Als het u in het bezit bent van deze prachtige vogeltjes, probeer er dan mee te
kweken om ze ook voor de toekomst te behouden.
Veel succes gewenst en … breng ze mee naar de volgende tentoonstelling!
Bronnen. Remi De Turcq BNEC
A. Rutgers
Frans Robiller
Onze Vogels en Vogelvreugd
Henk Rens

eiwitten bevatten.Er wordt het best geen nestcontrole gedaan want ze laten
dikwijls hun kroost in de steek. Er mogen ook geen andere blauwfazantjes in
de volière rondvliegen want dan wordt er zeker en vast ruzie gemaakt.
Ze worden officieel geringd met ringen ø 2 mm. Als er geringd wordt is het
aanbevolen om de ringen zwart te maken zodat ze niet opvallen. Persoonlijk
ring ik blauwfazantjes pas als ze de vleugelpennen al volledig zichtbaar zijn
en ook een maatje groter ø 2,3 mm ringen overtrokken met ventielslang. Dit
vermindert heel sterk het risico dat de jongen in de steek worden gelaten en of
uit het nest worden gegooid.
We geven blauwfazantjes een goede zaadmengeling aangevuld met trosgierst
en de onkruidzaden van het seizoen. Als er jongen zijn verlangen ze ook
levend voer en eivoer met diepvries pinky’s en buffalowormpjes. Na een 18tal dagen verlaten de jongen het nest. Na een 8-tal weken begint de jeugdrui
en vrij vlug zien we de rode puntjes op de wangen van de mannetjes van het
“gewone” blauwfazantje verschijnen. Als ze nog bij de ouders verblijven,
moeten ze dan uitgevangen worden want de man ervaart ze als zijn
concurrenten.
Mutaties
Er zijn ook al mutaties gekweekt waaronder isabel (?) zowel bij het gewone
als bij het blauwkop blauwfazantje. In het boek “Geïllustreerde volièrevogels”
van Esther Verhoef- Verhallen staat er ook een foto van een “Oranjewang”.
De bekende fotograaf Cees Scholtz trof ooit bij een handelaar in een partij
wildvang vogels een helder wit blauwfazantje aan. Volgens de foto in het
oktobernummer 1989 van Onze Vogels had dat exemplaar nog wel de rode
wangvlek en liet hij ook de normale bruine oogkleur met oranjegele rand zien.
Deze mutaties zijn zeer zeldzaam en de vraag is of ze op lange termijn wel
behouden kunnen blijven.
Daarbij speelt bovendien een rol dat blauwfazantjes heel monogaam en trouw
aan hun partner zijn. Een paar koppels verparen om zo te proberen een mutatie vast te leggen betekent vrijwel zeker dat het eerste jaar beide koppels
alleen maar achter elkaar aan jagen (pop achter de man!) en er van
(bevruchte) eieren en de kweek helemaal niets terecht komt.
Bij een goede verzorging kunnen blauwfazantjes meer dan tien jaar oud
worden. Dat geldt voor zowel wildvang als eigen kweek vogels.
Het zou schijnen dat blauwfazantjes giftig zijn moest u overwegen om ze op
te eten, hun kleur heeft een signaalfunctie om te zeggen: pas op ik ben

Daar er geen tegen kandidaten zijn en beide herkiesbaar worden zij onder en
applaus dankzegging benoemd voor de komende 3 jaar

Eventuele contributie verhoging:
Op de vraag uit de kascontrole commissie (was bij het bestuur reeds bekend)
heeft het bestuur in een vergadering uitgebreid bij stil gestaan en om de
volgende reden een besluit genomen.
Gezien het huidige vermogen van de vereniging en het financiële overzicht
van 2007 die een overschot laat zien ondanks dat we een groot jubileum feest
hebben gehad en de verwachting die gebaseerd is op de begroting 2008 acht
het bestuur het niet noodzakelijk om een contributie verhoging door te voeren.

Voorstel Harrie Hommelenberg:
Harrie komt met het voorstel om de bokaal voor de algemeen kampioen
voortaan de “Hans Hendriksen”bokaal te noemen.
Harrie is tot dit voorstel gekomen doordat:
• De heer Hendriksen als oud voorzitter de bokaal voor de algemeen
kampioen sponsorde
• Hij ERE lid van de vereniging was
• Hij ons helaas vorig jaar is ontvallen.
Omdat ook deze vraag bij het bestuur al bekend was heeft deze contact gehad
met de familie van Hans en deze waren zeer vereerd met dit voorstel vandaar
dat het nu in de jaarvergadering werd voorgelegd. Met algemene stemmen
aangenomen heet de bokaal dus voortaan de Hans Hendriksen bokaal.
Op de vraag hoelang dit zo zal zijn is het antwoord: zodra niemand meer weet
wie Hans Hendriksen was, dan wordt het tijd een nieuwe naam te bedenken
De Keurcontracten voor de komen de TT zij als weer getekend en dus hebben
we weer keurmeesters om de hopelijk vele vogels te kunnen keuren.

Rondvraag:
Temperatuur regeling van het gebouw, Jaap heeft tegenwoordig een sleutel
van het kastje welke de verwarming stuurt dus indien het te warm of te koud
wordt kan er wat aan gedaan worden
Vraag van Frans Stap:

moeten we niet naar de notaris omdat op de verenigings papieren ander
namens staan van onze bestuursleden? Nee dat hoeft niet alleen de kamer van
koophandel moet de beschikking hebben over de juiste namen van
bestuursleden
Vraag Joop de Rooy:
Zou het niet mogelijk zijn om de bekers die voor de prijswinnende vogels om
te zetten in meer bruikbare prijzen. We hebben tegenwoordig de mogelijkheid
om te kiezen tussen een beker of een tegoed bon bij de vereningszaadleverancier De firma de Heus in Beusichem.
Vraag van Bernard van Schaik:
Zou het mogelijk zijn een keer een dierenarts uit te nodigen die dan ook de
vogels kan seksen
Nagegaan zal worden of dit een mogelijkheid is mede gezien de eventuele
kosten.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur
Secretaris
Jan Pieters
breekwerk

Tientallen koppels papegaaien gestolen
Inbrekers hebben vrijdagavond 29 februari tientallen koppels
grijze roodstaartpapegaaien gestolen bij een kweker aan de
Diegterbaan in Weert. De waarde van de dieren is volgens de
politie vele tienduizenden euro's.
Volgens de politie gaat het om meerdere dieven, die vrijdagavond
tussen 18.00 en 20.00 uur inbraken in de volière en de vogels
meenamen. De 66 papegaaien (33 koppels) zijn volgens de politie in
een bus meegenomen.

LAATSTE NIEUWS CITES-BUREAU
Als organisatie hebben we de laatste tijd regelmatig meldingen gekregen dat er intensief
wordt gecontroleerd op de naleving van de CITES verordening, en vooral het bijhouden van
de registratie. Met de A.I.D. en Bureau LASER is hierover gesproken, en in de volgende
Nieuwsbrief wordt een en ander nog eens duidelijk uiteengezet.

Naast de hierboven beschreven nominaatvorm U.c.cyanocephalus kennen we
ook de ondersoort U.c. muelleri Zeld.Deze ondersoort is minder blauw. De
lengte bedraagt circa 13
cm en heeft zijn
verspreidingsgebied in
Zuid Somalië en Noord
Kenia.
.
Huisvesting en
verzorging
Het gewone
blauwfazantje en de
ondersoorten komen
allemaal uit de streek
rond de evenaar en ze
zijn dus in ons koude
landje zeer
temperatuurgevoelig na de aankoop en vooral plotse temperatuursverschillen
verdragen ze zeer slecht. De in Nederland gekweekte vogels zijn overigens
inmiddels al het een en ander gewend: mijn eigen vogels zitten ook bij zes
graden vorst met zijn allen buiten in de stralen van de eerste ochtend zon hun
veren te poetsen en kiezen liever een slaapnest in de volière als in het
vorstvrije binnenhok.
Wel haal ik bij temperaturen onder de vijf graden het badwater weg.
De kweek
Uit de literatuur blijkt dat men eind 50- begin 60-er jaren van de vorige eeuw
doorkreeg dat de kleine “zaadetertjes”voor hun jongen levend voer nodig
hadden en kwamen de eerste kweekverslagen.
De blauwfazantjes nestelen in een halfopen nestkastje of gesloten met rond
invlieggat. In de volière bouwen ze soms ook een vrijstaand nest met hooi,
kokosvezels en sharpi voor de afwerking. Het popje legt tot vijf witte eitjes
die afwisselend door haar en de man bebroed worden. Na 13 dagen kippen de
eitjes en liggen er donzige donkere jongen in het nest. Blauwfazantjes hebben
papillen en vlekjes in de mondholte die verschillend zijn van alle andere
soorten. Het opfokvoer moet vooral de eerste dagen voldoende dierlijke

Het oog is roodbruin, de snavel roodachtig grijs met een zwarte punt.
De poten zijn bruin.
De lengte bedraagt 12
cm.
Volledigheidshalve
de vier ondersoorten:
U.a.angelensis de
hierboven beschreven
nominaatvorm
U.a. cyanopleurus
Wolters uit Zuid
Rodhesie en Zuid
Mozambique: de
bovendelen zijn
bruiner en de flanken
van de pop zijn
blauw.
U.a. natalensis Zedl uit Natal en Oost Transvaal heeft diep blauwe
veerpartijen en de bovendelen zijn bruin zonder enige spoor grijs.
U.a. niassensis Reichw lijkt op de vorige ondersoort maar de buik is vooral in
het midden veel lichter van kleur. Evenals bij de vorige ondersoort hebben de
popjes blauwe zijden. De ondersoort komt voor in Zuid Rhodesie, Centraal en
Noord Mozambique, Oost Zambia, Malawi en het zuidoosten van Tanzania.
BLAUWKOP-BLAUWFAZANTJE Uraeginthus Cyanocephalus
Het land van herkomst is: Tanganjika, Kenia en Oost-Afrika. Deze vogels
hebben hun naam te danken aan hun fellere kleur. De kenmerken zijn:
Gehele kop, keel en lichaamszijden van het mannetje zijn helder lichtblauw.
De bovendelen zijn geelachtig bruin, de staart is donkerblauw. De onderdelen
zijn lichtbruin, de onderstaartdekveren geelachtig bruin. Het oog is rood,
evenals de snavel en de poten zijn bruin. De lengte bedraagt circa 14 cm.

Regeling Administratie
Omdat nog niet iedereen bekend is met de Regeling Administratie geven wij hier een
korte uitleg. Voor levende dieren die tot een beschermde diersoort horen, moet u in
bepaalde gevallen een registratie bijhouden. Dit is bepaald in de ‘Regeling
Administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantsoorten’ van de Floraen faunawet.
Voor welke dieren moet u een registratie bijhouden?
U moet een registratie bijhouden voor de volgende levende, in gevangenschap
gefokt en geboren
dieren:
• Vogels, opgenomen in Bijlage A
• Gewervelde dieren (geen vogels), opgenomen in Bijlage A
• Vogels en andere uitheemse gewervelde dieren, opgenomen in Bijlage B. Er geldt
een uitzondering voor vogels die zijn voorzien van een naadloos gesloten pootring
(als bedoeld in de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere
merktekens) en voor vogels die zijn opgenomen in Bijlage I van de Regeling
Administratie.
• Dieren, opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG).
Meer informatie?
Kijk voor de volledige ‘Regeling Administratie bezit en handel in beschermde dier- en
plantensoorten’ op onze website: www.minlnv.nl/loket. Klik op ‘Vergunning en
ontheffing’, ‘CITES’, ‘Wet- en regelgeving’ en klik op ‘Nationaal’. Heeft u nog vragen
dan kunt u contact opnemen met het CITES-bureau.
Op de website van UNEP-WCMC kunt u met de Latijnse naam van uw dier of
plantsoort nagaan onder welke CITES-Bijlage de soort valt. Klik op 'Animals' (dieren)
of 'Plants' (planten). Vink vervolgens 'Soorten’ aan en klik op ‘Zoeken’.
Vul (een deel van) de Latijnse naam in bij 'Genus' en klik op ‘Display Details’.
Tenslotte ziet u onder het tabblad ‘Legal’ welke Bijlage van toepassing is.
Neem bij twijfel altijd contact op met het CITES-bureau.

Contactinformatie
U kunt het CITES-bureau bereiken op de volgende manieren:
Voor algemene vragen kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur gratis bellen
met Het LNVLoket: 0800-22 333 22. Vanuit het buitenland: +31 592 332958. Voor
specifieke vragen belt u tussen 14.00 en 16.00 uur. U wordt dan doorverbonden met
een medewerker van het CITESbureau. Post (ook voor het toesturen van
aanvraagformulieren)
Dienst Regelingen / CITES-bureau
Postbus 19530
2500 CM Den Haag Link: www.unep-wcmc.org/eu/Taxonomy/index.cfm
U kunt uw fax voor het CITES-bureau faxen naar: 070-37 86 139.
Vermeld duidelijk op de fax dat deze bestemd is voor het CITES-bureau.
Het CITES-bureau is ook per e-mail bereikbaar: cites@minlnv.nl.

Het is niet grappig om.......:
Je dochter, die op 1 april geboren is, Joke te noemen!
Een bank die geen rekening met je houdt!
Een huilende neger een snicker noemen.
Een impotente man met een slaapzak!
Een schot voor open doel missen!
Een citroendealer afpersen!
Een Antrax-brief dicht likken!
Een leeg restaurant gast-vrij noemen!
Een heroine hoer die voor een prikje sex aanbiedt!
Als je auto op een rechte weg afslaat!
Een terrorist op een type cursus met 200
aanslagen per minuut!
Een abortuskliniek met een wachttijd van 9 maanden!
Een buizen fabrikant bellen en vragen of je de afdeling pijpen mag !
Een foto rolletje naar een ontwikkelingsland sturen!
Een scherpschutter die tegen zijn vrouw zegt: Ik heb je gemist!
Een kind uit Tsjernobyl met een stralende glimlach!
Als het aantal deelnemers van de wandel vierdaagse achteruit loopt!
Albert Heijn medewerkers die buiten met je afrekenen!
Uitvallers van de vierdaagse een lopend buffet aan bieden!
Een snelle internet verbinding ADHDSL noemen!
Een begrafenisondernemer die het stervens druk heeft!
Een brandweerman die in 2007 recht heeft op een rook vrije werkplek!
Iemand die voor de trein wil springen op het goede spoor helpen!
Een Pool vragen of ie uit Noord of uit Zuid komt!
Mabel die in de boot wordt genomen!
Een taxichauffeur een afzetter noemen!
Niet wakker liggen van het feit dat je slecht slaapt!
Met alle geweld een vredes missie op willen starten!
Een spook dat geestig probeert te zijn!
Dood neervallen bij een belastingaanslag
Je schouders ophalen bij de gevonden voorwerpen!
Een DJ die doordraait bij een psychiatrische inrichting!
Je neus ophalen bij een plastisch chirurg!
Een suïcidale boom die er mee wil kappen!
Aan een slotenmaker vragen of hij ook vijvers maakt!
Een chirurg die aan zijn patient gehecht is!
Tegen een hart patient roepen dat er iets niet klopt!

vertoond. Vooral de staart van het Schoa-blauwfazantje is wat langer, maar
het beste onderscheid is de diep geelbruine kleur van de rug. Kopzijden, keel
borst en flanken zijn helder blauw, bij de Schoa wat uitgebreider en wat
dieper van tint dan bij de nominaatvorm.
Bijna net zo van kleur is het mannetje van de U .bengalus ugandae Zedl. Het
popje onderscheid zich echter door een over de halszijden verlopende bruine
baardstreep en een bruinachtig blauwe keel. Deze ondersoort komt voor in
Oost en Zuid-Oeganda.
Door Wolters en Steinbacher zijn nog 5 andere soorten erkend, die slechts
zeer weinig van elkaar verschillen en gelet op de importstop vermoedelijk ook
niet meer naar Europa komen. Volledigheidshalve noem ik ze toch:
U.b. perpallides Neum met een verspreidingsgebied van Noordoostelijk
Nigeria tot West Eritrea onderscheidt zich door geelachtig bruingrijze boven
delen.
De mannetjes van U.b. brunneigularis hebben dezelfde kleur als de Schoa,
maar de popjes hebben een afwijkende kleur: bruine wangen en een bruine,
veelal blauw overtogen keel. Deze ondersoort leeft in het hoogland van Kenia
Bij U.b. littoralis van Som zijn alle veerpartijen lichter van kleur dan bij de
andere rassen; de oorvlek is kleiner, de keel en kopzijden van het popje zijn
blauwachtig van kleur. Deze ondersoort komt voor langs de kusten van Kenia
en Noord Oost Tanzania.
De U.b. ugogoensis Reichw uit Centraal Oost Afrika kenmerkt zich door een
meer geelgrijze bovenzijde; bij de wijfjes zijn de wangen, flanken en keel
blauw met een smalle bruine baardstreep.
Bij de U.b. katangae Vinc zijn de bovendelen nog grijzer en donkerder van
kleur; een dieprode oorvlek contrasteert sterk met de helderblauwe
lichaamsdelen, terwijl het wijfje erg veel lijkt op een Angola Blauwfazantje.
Het verschil blijft zichtbaar aan de kleur van de snavel en ogen.
ANGOLA-BLAUWFAZANTJE - Uraeginthus Angolensis Linnaeus 1758
Het land van herkomst is Angola, Zuidwest Afrika, San Thom.
Deze soort wordt door de moeizame acclimatisatie maar heel beperkt door de
liefhebbers in West Europa gehouden. Het zijn ook geen vogels voor binnen
in een kleine ruimte ze moeten in een volière goed uit kunnen vliegen.
De kenmerken zijn: Rondom de ogen, zijkanten kop, keel, borst en buik, de
stuit en bovenstaartdekveren zijn helder lichtblauw. De staart is blauw-zwart.
De bovendelen zijn reebruin-grijs. De onderdelen zijn lichtgrijs. Het wijfje
heeft lichtbruine onderdelen en het blauw is minder uitgebreid en matter.
Ze is moeilijk te onderscheiden van het wijfje van het Blauwfazantje.

wangen bij het mannetje, het blauwkop blauwfazantje zoals de naam het zegt
met een volledig blauw kopje en het Angola blauwfazantje zonder rode
wangen en met een grijsbruine schedel. Deze laatste soort die iets intensiever
blauw is, werd het minst ingevoerd. De popjes zijn minder goed te onderscheiden maar meestal wordt elke soort bij de handelaars afzonderlijk gehouden en meestal zien we aan de kleur van de bek over welke soort het gaat.
Van de drie soorten bestaan er ook enkele ondersoorten. Het is wel belangrijk
om de drie soorten zuiver te houden en ze niet onderling te kruisen.
BLAUWFAZANTJE - Uraeginthus bengalus Linnaeus 1766
De nominaatvorm U. bengalus bengalus komt voor van zuidelijk Mauretanie
en Senegal tot centraal Kameroen en het Noordoosten van Zaire, vaak in de
buurt van menselijke nederzettingen.

Kleurbeschrijving: Bovenzijde is reebruin; De kop, de gehele onderkant en de
bovenste staartveren zijn helder hemelsblauw. Aan beide kopzijden een ovale
rode vlek. Ogen bruin met smalle gele rand. De snavel is roodachtig.
Eigenaardig is het fladderend vliegen. Broedresultaten zijn meermalen
verkregen. De jonge vogels zijn blauwgrijs en hebben blauwwitte
snavelwratjes. Lengte: 12 cm;
De ondersoort U. bengalus schoanus, het Schoa-blauwfazantje is door zijn
grotere lengte gemakkelijk te onderscheiden van de nominaatvorm, hoewel ze
inkleur veel op elkaar lijken en ook de zang slechts geringe verschillen

Een zakkenroller op een naaktstrand!
Tegen je kerst konijn zeggen dat hij het haasje is!
Bij een asiel om een kat in de zak vragen!
Een bekeerde kanibaal die alleen nog maar vruchtvlees eet!
Michael Jack son een rol in married with children geven!
Een vuurwerk slachtoffer die zijn ongelukken niet meer op 1 hand kan tellen!
In de dierenwinkel vragen of ze ook vreemde vogels verkopen!
Een violist die met de eer gaat strijken
Voor u ter gelegenheid van 1 april verzameld door Jan Pieters

Blauwfazantjes
Blauwfazantjes zijn Afrikaanse astrildes die vroeger vrij veel ingevoerd werden, de ene soort al meer dan de andere. Met recht wordt het Blauwfazantje
tot de prachtvinken gerekend. De mooie blauwe kleur van de veren waartegen de rode oorvlekken mooi aftekenen, maken deze vogel tot een sieraad.
Ook het popje is ondanks de valere kleur en het missen der oorvlekken toch
sierlijk. Pas ingevoerd is het teer en heeft behoefte aan rust en warmte.
Eenmaal gewend is het sterker en kan met goede verzorging jarenlang in de
volière leven. Het is evenwel niet bestand tegen langdurige, strenge koude.
Precies 50 jaar geleden schreef W.H. Bouts in “Onze Vogels”: Bij welke
vogelhandel je ook binnenstapt, steeds zul je er het Blauwfazantje (Granatina
bengala) aantreffen. De invoer van het tiental rassen geschiedt op ruimte
schaal. Volgens de advertenties in het zelfde blad kostte een koppeltje toen
zes gulden! Nu de import verboden werd, zijn de prijzen pijlsnel de hoogte
ingeschoten. Het pluspunt is dat we meer en meer eigen kweek blauwfazantjes op de tentoonstellingen krijgen vooral van de blauwkop.

Blauwfazantjes zijn door hun kleur wel een opvallende verschijning.
We onderscheiden drie soorten het “gewone” blauwfazantje met de wijnrode

