November 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

•

November staat in het teken van onze jaarlijkse vogelshow.
Er zijn meer dan 250 vogels ingeschreven, voor het overgrote deel tropische
vogels en parkieten. U komt toch ook kijken?
Als lid hebben u en uw huisgenoten vrije toegang.

Eerste Culemborgse Kanarie- en Exoten- vereniging

Het sexen van vogels op 2 oktober was een groot succes.
Bij voldoende belangstelling doen we het volgend jaar september weer. Kunt u
niet zo lang wachten? Hedwig van der Horst komt op de Kerstshow van
Vogelhandel Geldoff in Waalwijk.
In dit blad veel informatie over het houden van vogels. We leggen nl extra
exemplaren van dit clubblad op de show neer om reclame te maken voor onze
vereniging. U kunt dit blad ook aan kopers van uw vogels mee geven, bij de
redactie krijgt u dan een nieuw exemplaar
We hebben ook nog extra raamberichten bijgevoegd. Hang ze svp op een
opvallende plek.

Grote Vogelshow in
het Rode Kruisgebouw
Otto van Reesweg 10
Culemborg
Openingstijden:
Vrijdag 7 november van 20.00-22.00 uur
Zaterdag 8 november van 10.00-18.00 uur en
Zondag 9 november van 10.00 tot 16.00 uur

NOTULEN

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

LEDENVERGADERING
DINSDAG 14 OKTOBER 2008
RODE KRUISGEBOUW – CULEMBORG

Penningmeester/
ledenadministratie

14 personen aanwezig.
Afwezig met kennisgeving: Jan Pieters
Dhr. Verlangen
Mw. Niekerk
Mw. Aantjes
Bernard van Schaijk

20.20 uur
opent de voorzitter de vergadering en noemt het de
welbekende “Bonte Dinsdagavond”.
Hij meldt dat er op de TT in Heeswijk Dinther goede resultaten zijn
behaald door enkele van onze leden. O.a door Leon van Meegdenburg en
Rinus Hagenaars. Beiden hebben de regerend wereldkampioenen van tafel
gespeeld. Er waren in totaal 460 vogels op de show aanwezig (100 minder
dan vorig jaar).
Voor aanvang van de vergadering zijn de meeste vogels al ingeschreven
bij de voorzitter Henk Rens. Enkele leden hadden dat eerder die dag al bij
hem thuis gedaan.
De voorzitter, tevens wedstrijdsecretaris, geeft een opsomming van de op
dit moment ingeschreven vogels:
2
Europesche Cultuurvogels
18
Kleurkanarie’s
31
Postuurkanaries
53
Tropen
16
Grasparkieten
37
Agaporniden
45
Grote parkieten
8
Duiven en kwartels

2e Voorzitter:

2e secretaris

2e 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

Henk Rens zal nog enkele leden telefonisch benaderen met de vraag of
ook zij in willen schrijven voor de TT.

Noteert u alvast even in uw agenda?

Soort Vergadering

Datum

Waar/bij Wie

Clubblad
1 nov

donderdag 6
TT opbouwen

november

Rode Kruisgebouw

Tentoonstelling

7-8-en 9 november

Rode Kruisgebouw
5 dec

kaartavond

zaterdag 29 november

Rode Kruisgebouw

Feestelijke prijsuitreiking

zaterdag 13 december

Rode Kruisgebouw
24 dec

Ook volgend jaar zijn onze ledenbijeenkomsten weer op dinsdagavond
in het Rode Kruisgebouw.
Suggesties voor de ledenavonden van 2009 graag tijdig bij de
secretaris.
Uitnodiging Kaartavond 29 november
Op veler verzoek is er ook op zaterdag 6 september 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.
We gaan – bij voldoende belangstelling – zowel klaverjassen als
jokeren met prijzen voor beide groepen.
We hopen op een leuke opkomst.
Het bestuur

Het laatste clubblad is onlangs wat eerder verschenen i.v.m. de
mogelijkheid tot het laten seksen van vogels. De opkomst hierbij was
groot (40 vogels).
Ook was er de nodige TT-info in vermeld zoals het programma voor de
show van de E.C.K.E.V. Eén en ander wordt in vogelvlucht door de
voorzitter met de aanwezigen leden doorgenomen.
Te weten;
 De Generaal Kampioen krijgt vanaf dit jaar de “Hans Hendriksen
Bokaal”. Deze beker komt in de plaats van de beker die voorheen door
Hans Hendriksen beschikbaar werd gesteld. Als eerbetoon aan de
overleden oud-voorzitter en erelid wordt deze beker vanaf heden, ieder
jaar opnieuw beschikbaar gesteld. Het is een blijvende herinnering en
dus geen wisselbeker.
 Iedere inzender mag van al zijn ingeschreven vogels, één vogel
aanwijzen die kans maakt op de “Derby-prijs”.
 Iedere inzender van TT-vogels, mag ook vogels inzenden voor de
verkoopklasse. Graag maximaal met twee vogels in een kooitje en
indien bekend, aangeven of het mannen of poppen betreft.
Bij inzending, zijn de verkoopklasse-formulieren, in de zaal aanwezig
en kunnen meteen worden ingevuld.
 Inbrengen van de TT-vogels zal op donderdagavond geschieden tussen
19.00 en 20.00 uur bij de achteringang van het Rode Kruisgebouw.
Vogels afleveren…Jaap zorgt voor een kopje koffie…weer naar huis.
Onder geen beding worden er personen in de TT-zaal toegelaten die
geen deel uit maken van de TT-commissie.
Harry van der Heijden vraagt welke drinkflesjes we gaan gebruiken.
Als advies wordt gegeven dat de welbekende flesjes zullen worden
gebruikt; bij de parkietachtigen mogen de flesjes met de zogenaamde
papegaaienbekjes worden gebruikt.
 Alle vogels dienen in de voorgeschreven universeel-kooien te worden
aangeboden.
Hierin is standaard een zijstokje aangebracht, maar indien wenselijk,
mag dit stokje worden verwijderd.

 Er zullen voor de TT 4 (inmiddels 5) keurmeesters en 1 aspirant
keurmeester aanwezig zijn.
 Tot op heden zijn er zes advertentiepagina’s gevuld voor de catalogus.
Peter Winkel heeft van ieder al 130 stuks klaar liggen.
 1 Lotenboekje is nog beschikbaar voor verkoop.
 Prijsuitreiking is voor alle duidelijkheid op zaterdag 13 december
2008.
 Na afloop van de TT, gaan de spullen pas de volgende dag terug naar
transportbedrijf Ton van Ewijk aan de Anth. Van Diemenstraat.

Ringmaten (voor vogels niet behorende tot beschermde soorten)
De ringen zijn verkrijgbaar in de maten:
2 – 2,3 – 2,5 – 2,7 – 2,9 – 3,2 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,4 – 6 – 7 – 8 – 10
11 – 12 en 14 mm.
Ringmaten voor beschermde soorten
Deze ringen zijn verkrijgbaar in de maten, zoals genoemd in de
betreffende regeling afgifte en kenmerken naadloos gesloten pootringen
t.b.v. beschermde inheemse en uitheemse vogels.
Ringenprijzen ingaande 1-2-2008.

Op 21 oktober 2008 is het “Knippen plakken” bij Henk Rens thuis.
Enkele leden van de TT-commissie zullen aanwezig zijn om de
enveloppen met inschrijfformulieren en stickers in orde te maken en te
verspreiden.
Die avond zal ook bekend zijn hoeveel rozetten er besteld moeten
worden, waar Frans Stap dan weer zorg voor zal dragen.
Er zullen nog enkele bedrijven worden aangesproken met de vraag of ze
willen adverteren in onze catalogus. Indien mogelijk worden de
advertenties digitaal bij Peter Winkel aangeleverd.
Rondvraag:
Frans Stap vraagt of er nog iemand contact heeft gehad met Rob van
Hazendonk i.v.m. de advertentie voor de catalogus.
Jacob Versteegh vraagt welke bodembedekking er in de TT-kooien dient
te worden gebruikt. Wit schelpenzand en bij alle vogels het voer in een
bakje en niet los op de grond.

Voor normale aluminium ringen:
2 t/m 3,5 mm
2 t/m 3,5 mm, minder dan 25 stuks
4 t/m 6 mm
4, 4,2 en 4,5 mm, minder dan 25 stuks
7 en 8 mm
10, 11 en 12 mm
14 mm

€ 0,26 per stuk;
€ 0,30 per stuk;
€ 0,28 per stuk;
€ 0,35 per stuk;
€ 0,38 per stuk;
€ 0,43 per stuk;
€ 0,61 per stuk.

Blank geanodiseerde ringen, Kleur geanodiseerde ringen en Kleurringen
voor Beschermde Vogels:
2 t/m 6 mm
2 t/m 3,5, minder dan 25 stuks
7 en 8 mm
10 mm

€ 0,37 per stuk;
€ 0,46 per stuk;
€ 0,55 per stuk;
€ 0,57 per stuk.

Harde aluminium ringen:
De heer Verwaaij vraagt of we bij De Heus Diervoeders geen korting
kunnen krijgen als leden van de E.C.K.E.V.
De voorzitter geeft aan dat de korting pas ingaat bij aankoop van 1000
KG. Echter, bestellingen kunnen wel thuis bezorgd worden. Ook schenkt
De Heus al het voer wat nodig is tijdens de TT en ook draagt De Heus de
kosten voor het drukken van de loten voor de loterij.

Deze kwaliteit evenaart bijna de hardheid van staal, maar is een stuk
lichter in gewicht.
Verkrijgbaar in de maten: 3,2 – 3,5 – 4 – 4,2 – 4,5 – 5 – 5,4 – 6 – 7 – 8
9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 27 en 32 mm.
Alle maten € 0,60 per stuk.
Per ringmaat minimaal te bestellen 10 stuks, oplopend met 5 stuks.

RINGEN BESTELFORMULIER voor verenigingsleden

Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders
Naam:

Ver.nr:

Adres:
Woonplaats:

Kweeknr:

Tel:
Datum: …………………………..

KWEEKSEIZOEN

DENK OM DE LEVERTIJD VAN MINIMAAL 8 WEKEN !

ringmaat

aantallen

prijs/stuk

totaal

Ringmaten
(voor
tot beschermde
Henk
Rens zal
zorgvogels
dragenniet
voorbehorende
“eigendomsbewijzen”
voorsoorten)
diegene die
parkieten in zullen zenden en willen verkopen. Deze worden in de envelop
met het inschrijfformulier en de kooinummers meegezonden of voor de
De ringen zijn verkrijgbaar in de maten:
vogels in de vrije verkoop overhandigd..
2 – 2,3 – 2,5 – 2,7 – 2,9 – 3,2 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,4 – 6 – 7 – 8 – 10
11 Om
– 1221.10
en 14uur
mm.sluit de voorzitter de vergadering.
In verband met afwezigheid van de 1e secretaris Jan Pieters, zijn deze
voorPeter
beschermde
soorten
notulen doorRingmaten
de 2e secretais
Winkel genotuleerd.
Deze ringen zijn verkrijgbaar in de maten, zoals genoemd in de
betreffende regeling afgifte en kenmerken naadloos gesloten pootringen
Vogels
t.b.v. beschermde inheemse en uitheemse
vogels.
Ringenprijzen ingaande 1-2-2008.
Voor normale aluminium ringen:
2 t/m 3,5 mm

€ 0,26 per stuk;

2 t/m 3,5 mm, minder dan 25 stuks
4 t/m 6 mm
4, 4,2 en 4,5 mm, minder dan 25 stuks
7 en
8 mm
Wist
u dat:

€ 0,30 per stuk;
€ 0,28 per stuk;
€ 0,35 per stuk;
€ 0,38 per stuk;

10, Kanaries
11 en 12 mm
€ 0,43 per stuk;
vroeger werden gehouden en meegenomen
in de mijnschachten
14 om
mmzo te ontdekken of er giftige gassen aanwezig
€ 0,61 per
stuk.
waren?
Een struisvogel wel zestig jaar kan worden?
Blank
Kleur
geanodiseerde
en Kleurringen
Eengeanodiseerde
papegaai voorringen,
veel (druk
bezette)
gezinnen ringen
niet geschikt
is als huisvoor
Beschermde
Vogels:
dier
omdat de vogel
veel aandacht nodig heeft als hij geen maatje heeft?

Totaal te betalen aan ringencommissaris vereniging

Dit formulier is alleen voor gebruik binnen de vereniging.

€

2 t/m 6 mm
€ 0,37 per stuk;
Algemeen
2 t/m
3,5, minder
stuks kleurrijk. Als
€ 0,46
per stuk;om een vogel als
Vogels
zingen,dan
zijn25
levendig,
u overweegt
huisdier
vanper
tevoren
7 en
8 mm te kopen, is het belangrijk dat u zich
€ 0,55
stuk; goed laat
Deze informatie helpt u daarbij.
10 informeren.
mm
€ 0,57 per stuk.
Voor het op een verantwoorde manier houden van een vogel is soms
specifieke ervaring nodig. Bent u een beginner, kies dan voor gemakkelijk

houdbare soorten als de kanarie, zebravink, dwergpapegaai (agapornis) of
grasparkiet. Stel u op de hoogte van de kenmerkende eigenschappen van de
soort voordat u besluit om een vogel deel te laten uitmaken van uw gezin.
Kijk goed naar uw eigen thuissituatie en overweeg wat u de vogel kunt
bieden, onder andere qua tijd, activiteiten en huisvesting. Bedenk welke
eigenschappen in een vogel u aanspreken. Er bestaan honderden soorten en
kleuren. Van kanarie en parkiet tot kip en eend. Voor elk is er wat wils. Het
is maar net wat u verlangt. De een houdt vogels vanwege de kleuren, de
ander is geboeid door het gedrag. Weer anderen kopen een vogel om ermee
te fokken.
De aanschafkosten van een vogel variëren nogal. Van tien euro voor een
zebravink tot vele duizenden euro’s voor een dure papegaai. Ook de
levensduur van een vogel is zeer verschillend. Een struisvogel kan wel
zestig jaar worden, en een Molukken kaketoe meer dan veertig jaar. Veel
vogels worden echter minder oud. Een kanarie gemiddeld zeven tot acht
jaar, een zebravink vijf jaar en een dwergpapegaai tien jaar. Vogels zijn er
uiteraard ook in verschillende groottes. Een struisvogel is tussen de tweeen-een-halve en drie meter. Veel vogels zijn echter kleiner van stuk. Een
kanarie is gemiddeld tien tot vijftien cm, een zebravink tien tot dertien cm
en een dwergpapegaai vijftien cm.
Lichamelijke kenmerken
Er zijn bijna 10.000 soorten vogels bekend. Grofweg zijn ze in te delen in
de volgende soorten: duiven, hoenderachtigen, kraanvogelachtigen,
papegaaiachtigen, roofvogels, struisvogelachtigen, uilen, vruchten- en
insecteneters, watervogels, zangvogels.
Vogels kunnen sterk van elkaar verschillen, bijvoorbeeld in hoe groot ze
zijn, hoe ze er qua lichaamsbouw uitzien, in zang en in kleur. Maar
allemaal worden ze geboren met vleugels en dons en maakt het dons, als ze
wat ouder worden, plaats voor veren. Dankzij de vleugels kunnen de
meeste vogels vliegen. Vliegen is een zeer arbeidsintensieve bezigheid. Het
hart en de longen van vogels zijn dan ook buitengewoon goed ontwikkeld.
Veren bieden isolatie. Tussen de veren wordt een laagje lucht
vastgehouden dat wordt opgewarmd door het lichaam. Daardoor gaat er
weinig lichaamswarmte verloren. Bovendien zorgen de veren samen met
vet voor een ideale isolatie tegen water. Alle in het water levende vogels
maken hier gebruik van. Net als haren gaan veren niet een volledig
vogelleven mee. Daarom moeten vogels ruien. Vaak gebeurt dat in de

Lombary,

Bondsschild voor Leo van Meegdenburg
Succes voor ECKEV op Speciaalclub
wedstrijd 2008
De speciaalclub Exoten en Parkieten
organiseerde een open wedstrijd van 9 t.m. 12
oktober 2008 in het Cultureel Centrum “Servaes”
Raadhuisplein 24 te Dinther.

Hieraan nam een dertigtal vogels uit onze vereniging succes vol deel.
Rinus Hagenaars wist net als vorig jaar met zijn blauwe grondduif
Hoofdgroepskampioen in groep O (tropische duiven) te worden.
Ook zijn chinese groenlingen vielen in de prijzen.
Henk Rens had (als enige) twee wildvorm grasparkieten in gestuurd.
Het is het streven van de vogelbonden om deze oorspronkelijke
stamouders van onze grote standaard vogels weer voor de hobby te
behouden.
Hij viel met zijn stel grijsgroene grasparkieten net in de prijzen.
Leo van de Meegdenbrug heeft een plaatje van een oranjemasker
Agapronis Rosseicollis. Die won goed in zijn groep, werd
hoofdgroepkampioen in groep J (Agaporniden) en werd tenslotte
uitgeroepen tot mooiste parkiet met het bijbehorende bondsschild. Ook
enkele van zijn andere collis vielen in de prijzen. Op deze wedstrijd
golden voor het eerst de nieuwe puntenlimiten van de bond om voor
prijzen in aanmerking te komen.
Deze zijn: 366 punten voor een stam, 183 punten voor een stel en 91
punten voor een enkeling. Zie verder Vogelvreugd. Proefexemplaren van
het speciaalclubblad zijn bij H. Rens gratis aan te vragen.

herfst, maar sommige vogels ruien ook nog een keer in het voorjaar.
De snavel van een vogel vertelt veel over de leefwijze. Zo hebben
zaadeters een kegelvormige snavel en roofvogels een haakvormige snavel.
Eenden hebben een zeefsnavel om het voedsel uit het water te kunnen
filteren.
Net als de snavel vertellen ook de poten veel over een vogel. Eenden,
bijvoorbeeld, hebben echte zwempoten met brede zwemvliezen, terwijl
vogels die veel op stokken zitten poten hebben waarvan de tenen om de
stok heen krullen.
Veel vogels "zingen". Ze maken geen geluid met het strottenhoofd zoals
mensen, maar met behulp van trillende lippen en membranen in de syrinx,
het vocale orgaan dat uniek is voor vogels.
Aanschaf en verantwoordelijkheid
Als u een vogel aanschaft, bedenk dan dat dit dier elke dag verzorging
nodig heeft. Goede verzorging kost tijd en geld en vraagt om
betrokkenheid van de houder. Gaat u op vakantie, dan moet u van tevoren
iets voor uw dier regelen.
Kiest u een vogel, ga dan niet over één nacht ijs. Ga na wat u in een vogel
zoekt. Zoekt u bijvoorbeeld een vogel die mooi kan zingen? Wilt u hem in
huis houden of bent u van plan hem in een volière in de tuin te huisvesten?
Vindt u het vervelend als de vogel oud kan worden en u daardoor lang
gebonden bent aan de vogel? Door uzelf kritisch vragen te stellen, kunt u
bepalen welke soort uw voorkeur geniet. De keuze is namelijk enorm. Bent
u een beginner, kies dan voor gemakkelijk houdbare soorten als de kanarie,
zebravink, dwergpapegaai of grasparkiet. Ze zijn er in allerlei kleuren en
variëteiten. Ze stellen geen al te hoge eisen aan verzorging en huisvesting
en gaan snel over tot broeden.
Als u van plan bent uw vogels in een volière te gaan houden, ga dan
voordat u één of meerdere vogels aanschaft, na of de soort ook in de winter
buiten kan blijven, mits zijn leefruimte is voorzien van bescherming tegen
wind en regen. Sommige vogels kunnen in de winter wel buiten blijven,
maar hebben een verwarmde slaapplaats nodig. Voor andere soorten is een
vorstvrije ruimte, waarin sprake is van een bepaalde minimum temperatuur,
nodig. Er zijn ook vogels die hoe dan ook ’s avonds naar een binnenhok
gaan. U kunt een vogel kopen bij de dieren- of vogelspeciaalzaak. Vaak
bieden leden van een vogelvereniging ook vogels te koop aan. Dit biedt de
mogelijkheid om te zien hoe de huisvesting en de verzorging bij de kweker
is. Sommige vogels zijn te koop tijdens shows van de vogelvereniging.

De aanschafkosten van een vogel variëren van tien euro voor een zebravink
tot vele duizenden euro’s voor een dure papegaai.
Als u een vogel koopt, moet u op het volgende letten: De vogels moeten
een levendige indruk maken. Koop geen vogels die in een hoekje zitten of
als een bolletje op de stok. Gezonde vogels maken geen krakende of
piepende geluiden en zijn niet mager. Ze hebben schone veren. Vraag de
verkoper welk soort zaad en krachtvoer de vogels krijgen. Koop geen vogel
die u niet aanstaat.
Wat heeft u nodig voor het houden van een vogel? U hebt u in ieder geval
het volgende nodig: een kooi of volière met een water- en voerbakje,
vogelvoer (speciaal voor de soort en krachtvoer), vogelgrit en maagkiezel,
vogelbadje, ronde zitstokken en vogelzand/kattenbakvulling.
Kinderen en vogels
Hoewel vogels zich niet zo makkelijk laten knuffelen als kleine
zoogdieren, zoals konijn en rat, vinden veel kinderen het leuk om naar
vogels te kijken. Vogels kunnen handtam worden en uit je hand eten. Maar
hoe lief uw kinderen ook voor de vogels zijn, laat jonge kinderen nooit
alleen met huisdieren.
Van jong tot volwassen dier
Kweken met vogels
In de lente en zomer worden veel vogels ‘broeds’. Het mannetje wil een
vrouwtje (‘pop’) veroveren door indruk op haar te maken met bijvoorbeeld
zang of ‘dans’. Vrouwtjes die niet gediend zijn van het haantjesgedrag van
de mannetjes, moeten zich kunnen verschuilen. Planten en struiken helpen
daarbij. Wilt u met uw vogels kweken, plaats dan het vrouwtje een paar
dagen eerder dan het mannetje in de volière. Zo kan zij alvast de volière
verkennen. Zorg er bovendien voor dat er niet meer dan één koppel van een
bepaalde soort in de volière zit. Dit beperkt het aantal vechtpartijen. Laat
de vogels tijdens het leggen en broeden zoveel mogelijk met rust. Als u
met uw vogels wilt kweken, moet u hier bij de keuze van het voer rekening
mee houden. In plaats van krachtvoer geeft u uw vogels opfokvoer.
Badwater en vers drinkwater, sepia, grit en maagkiezel moet u altijd
aanbieden. Uiteraard moet er ook nestmateriaal en nestgelegenheid
aanwezig zijn. Beide zijn te koop in de winkel. Elke vogel stelt daaraan
specifieke eisen.
Als de jongen uit het ei komen, kunt u ze eventueel ringen. Informeer
hiernaar bij uw vereniging. Desgewenst kunnen zij u doorverwijzen. Zodra

Vakantie
De vakantie: leuk voor u, maar ook leuk voor uw vogel? Heeft u al een
logeeradres geregeld? Ook dát hoort bij een goede voorbereiding van uw
vakantie. Op de website van de Week van het Huisdier vindt u meer
informatie over huisdieren en vakantie.
Chippen
Uw huisdier is, als het goed is, veilig bij u thuis. Maar er bestaat altijd de
mogelijkheid dat het dier ooit ontsnapt en wegvliegt. De kans dat het dan
gevonden wordt én bij u teruggebracht wordt, is groter als u het dier laat
chippen. Daarnaast moet u het dan ook laten registreren bij een databank.
Uw dierenarts kan u hierbij helpen. Meer informatie over chippen en
registreren vindt u elders. Tijdens de Chipmaand, die jaarlijks in juni
georganiseerd wordt, is er extra aandacht voor het belang van chippen. Bij
dierenspeciaalzaken, dierenpensions, dierenartsen en dierenasielen kunt u
dan een flyer ophalen met informatie over chippen. Een overzicht van
dierenartsenpraktijken en dierenasielen die tijdens de Chipmaand korting
geven op het chippen vindt u tijdens de Chipmaand op de website
www.chipjedier.nl.
Wetgeving
Op de positieflijsten van de Raad voor Dierenaangelegenheden staan de
vogels die u als huisdier kunt houden. In deze positieflijsten is geen
rekening gehouden met de afspraken die in het kader van CITES gemaakt
zijn. CITES regelt de internationale handel in bedreigde dieren en planten.
Als u twijfelt of een vogelsoort in het CITES-verdrag is opgenomen, kijk
dan op de website van CITES. Ook met andere wet- en regelgeving is bij
het opstellen van de positieflijsten geen rekening gehouden. Op dit moment
werkt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan lijsten
waarin hiermee wel rekening is gehouden.

gezouten vet, spek e.d. Drinkwater moet er altijd zijn. Als u wat suiker,
honing of nectar door het water doet, krijgt de vogel extra calorieën binnen
en gaat het vriespunt van het water naar beneden. Er zijn kleine elektrische
verwarmingselementen te koop die u in het drinkwater kunt leggen om
bevriezing te voorkomen. Ook een bad nemen moet mogelijk blijven, maar
dan wel gedurende een uurtje in de vroege middag. Dan hebben de vogels
daarna de tijd om te drogen en gaan ze niet nat slapen. Welke maatregelen
u verder moet nemen, hangt af van de soorten die u in de volière hebt zitten
en het seizoen.
Gezondheids- en welzijnsproblemen
Een gezonde vogel maakt een levendige indruk, heeft heldere ogen, een
regelmatige ademhaling met een gesloten snavel, een glad verenpak zonder
kale plekken, niet te lange nagels en een droog achterwerk. Een zieke vogel
blijft vaker op de bodem van de kooi slapen of steekt de kop overdag vaker
tussen de veren. Een zieke vogel kan er ook uitzien als een bolletje.
Warmte kan dan veel goed doen omdat hij anders te veel afkoelt. Zorg voor
voldoende water en voer. Voor kleinere soorten is een dag zonder een
goede combinatie van warmte, water en voer meestal dodelijk, omdat een
vogel veel energie nodig heeft. Een vogel laat niet snel zien dat hij ziek is.
Dus als u iets afwijkends ziet, wacht dan niet te lang met contact opnemen
met een deskundige of dierenarts.
Pas op voor giftige gassen of dampen. Verf, schoonmaakmiddelen e.d.
kunnen dampen afscheiden die dodelijk zijn voor vogels. Vogels die
samengehouden worden, kunnen elkaar soms niet verdragen. Dit lijdt tot
stress en vechtpartijen. Vogels kunnen in paniek raken omdat ze schrikken.
Plaats een kooi niet bij een raam waar direct zonlicht binnenkomt of te
dicht bij de radiator. Tekort of overmaat aan vitaminen kan leiden tot
ernstige ziekte.
Allergie voor vogels
Heeft u last van een verstopte neus, niesbuien, of van uitslag? Dan kan het
zijn dat u last heeft van een allergie. We spreken van een allergie als een
bepaalde stof (het allergeen) een reactie teweegbrengt die leidt tot deze
typische klachten. Als u vermoedt of weet dat u allergisch bent voor dieren,
neem dan contact op met uw huisarts.
Sommige ziekten kunnen van vogels op mensen overgaan. Zo heerste vorig
jaar de papegaaienziekte. Hierop zijn niet altijd de huisartsen bedacht.

de vogels zelfstandig kunnen eten, moet u ze bij de ouders weghalen.
Anders bestaat de kans dat de vader eventuele zonen gaat zien als
concurrenten binnen zijn territorium. Daardoor kunnen gevechten ontstaan.
Socialisatie
Socialisatie kan worden vergeleken met het opvoeden van een kind.
Duidelijkheid en consequent zijn van u als houder is daarbij van belang. De
gemakkelijk houdbare vogelsoorten als de kanarie, zebravink, agapornis, of
grasparkiet stellen niet veel (extra) eisen aan socialisatie. Een (post)duif of
een roofvogel heeft meer aandacht van u nodig. Een papegaai is een zeer
sociaal ingesteld en intelligent dier en heeft heel veel aandacht nodig, u
moet er voldoende tijd aan kunnen besteden.
Inprenting
Inprenting is het leerproces waarbij de vogel alles wat het hoort en ziet,
onthoudt. Het prent zich deze geluiden en beelden in. Inprenting heeft grote
invloed op hoe het gedrag van de vogel zich ontwikkelt. Een voorbeeld is
dat als de vogel ziet uit wat voor nest het komt, hij zich dit inprent en dit
weer terugroept als hij zelf een nest gaat bouwen. Inprenting geeft de vogel
dus een referentiekader voor de keuzes die het later moet maken.
Bovendien leren vogels tijdens hun leven.
Hanteren
Veel vogels kunnen hand tam gemaakt worden. Door dit rustig aan op te
bouwen, kunt u in veel gevallen uw vogel zo tam krijgen dat hij uit uw
hand komt eten. Vogelsoorten, zoals grasparkieten, hebben er bovendien in
het algemeen weinig moeite mee om gezellig bij hun huisgenoten op de
schouders, de bril of het hoofd te gaan zitten.
Voeding en verzorging
Voeding
De hoeveelheid en de aard van de voeding voor een vogel is onder andere
afhankelijk van de grootte en het type vogel. Veel vogels, zoals de kanarie,
zebravink, dwergpapegaai en grasparkiet eten voornamelijk zaden. In de
dierenspeciaalzaak zijn standaardmengsels en speciaal voor de soort
samengestelde zaadmengsels te koop. Vraag de winkelier of degene van
wie u de vogel koopt naar het voer dat de vogel tot dan toe heeft gegeten.
Vogels ontdoppen het zaad en eten het binnenste op. De doppen ‘vliegen’
weg of blijven in het bakje liggen. Haal deze doppen weg, dit gaat het

makkelijkste door het voer om te schudden en er zachtjes tegen te blazen.
U kunt ook het zaad in uw hand nemen en voorzichtig in het voerbakje
laten vallen, terwijl u er rustig tegen blaast. Desgewenst kunt u het
voerbakje aanvullen met nieuw voer. Een zaadmengsel alleen is niet
genoeg. Geef de vogels elke dag een theelepeltje krachtvoer. Als ze jongen
hebben, moeten ze altijd over opfokvoer kunnen beschikken. Naast zaad en
krachtvoer moet in de kooi ook wat grit en maagkiezel aanwezig zijn. Dat
is onder andere nodig voor de botgroei en een goede werking van de maag.
Veel vogels vinden groenvoer (sla of vogelmuur) erg lekker. U kunt dit
eenmaal per week of twee weken geven.
Ook bijna alle kromsnavels (papegaaien) zijn zaadeters, uitzondering
hierop zijn de meeste lori’s. U kunt ze voeren met pellets en/of zaden
(40%), groenten en fruit (30%), gekiemde zaden en bonen (20%) en noten
(10%). U kunt ze het beste ‘s morgens eerst fruit en groente geven. Globaal
eet een papegaai tien procent van zijn lichaamsgewicht per dag op,
verdeeld over twee maaltijden per dag. Zorg ervoor dat u zich goed laat
informeren over de voeding die voor uw papegaai het beste is. Veel
problemen met de gezondheid, de veren en het gedrag van de papegaai
hangen nauw samen met het voedsel.
Alle vogels, ongeacht de soort, moeten elke dag vers water krijgen om te
drinken. Zet de voerbak en de waterbak goed zichtbaar neer voor nieuwe
vogels; op die manier kunnen ze deze gemakkelijk vinden. Zitten uw
vogels in een volière, laat dan nooit voedsel achter op de voedertafel. Dit
trekt muizen aan, die de vogels kunnen besmetten en in hun slaap kunnen
storen.
De meeste soorten vinden het fijn om in bad te gaan. Geef de vogel daarom
ook een badje, waarvan u het water dagelijks verschoont. Wilt u geen
waterbadje in de kooi, zorg er dan voor dat uw vogel minimaal twee keer
per week een bad kan nemen.
Huisvesting
Vogels worden gehuisvest in een kooi of in een volière.
Kooi:
Als u een kooi gaat kopen voor een vogel zoals de zebravink, kanarie of
parkiet, let er dan op dat de kooi zo groot is dat u er desgewenst een paartje
in kunt huisvesten. De kooi moet ten minste 40 x 40 cm zijn. Zet de kooi
op tochtvrije plek, niet in de volle zon. Vraag bij aanschaf advies aan de
winkelier. De bodembedekking in een kooi is afhankelijk van de soort

vogel en kan bestaan uit schelpenzand of scherp metselzand. U moet de
bodembedekking minimaal iedere twee weken verversen, dit is afhankelijk
van de kooigrootte en het aantal vogels. Verschoont u de kooi te weinig,
dan loopt u kans dat de vogels ziek worden, bijvoorbeeld door
darminfecties. Zorg voor voldoende zitgelegenheid: in een kooi moeten
minimaal twee ronde zitstokken zijn. De stokken moeten zo dik zijn dat de
teentjes de zitstok bijna kunnen omvatten. In een volière kunt u
verschillende dikke en dunne stokken, takken of twijgen aanbrengen.
Als een vogel redelijk tam is, kan hij eventueel vrij in de kamer
rondvliegen. Omdat dit niet zo veilig is voor de vogel zelf, is het beter hem
niet los te laten. Als u hem toch loslaat, zorg er dan voor dat de vogel veel
hoge plekken heeft om te landen en dat u de ruimte goed afsluit. Doe de
gordijnen dicht om te voorkomen dat de vogel tegen de ramen opvliegt. Als
u een open haard hebt, is het verstandig deze af te sluiten. Houd rekening
met eventuele giftige kamerplanten en met de aanwezigheid van andere
huisdieren, zoals katten. Laat de vogel tijdens het vliegen nooit alleen. Als
u de vogel moet vangen, kan dat het beste als alles verduisterd is. Veel
vogels zien in het donker niet veel.
Volière buiten:
Veel mensen houden vogels in een volière. Niet alleen soorten, zoals
kwartels, kunnen buiten gehouden worden. Ook kanaries, zebravinken en
grasparkieten kunt u uitstekend in een volière huisvesten, mits een tochtvrij
nachthok aanwezig is of er goed beschutte, tochtvrije hoeken zijn. Dit
mogen ook struiken en heesters zijn. De vogels moeten droog en uit de
wind kunnen slapen. U kunt in de volière meerdere dikke en dunne
stokken, takken of twijgen aanbrengen. U moet hem regelmatig
schoonmaken. Denk daarbij niet alleen aan de bodem, die u eens in de twee
tot drie weken schoonmaakt, maar ook aan bijvoorbeeld de stokken. Plaats
niet te veel vogels in een volière, zorg er voor dat u alleen soorten bij
elkaar zet die elkaar verdragen en creeer met bijvoorbeeld planten en
struiken vluchtplekjes voor de vrouwtjes. Dit voorkomt een hoop geruzie.
In de herfst, de winter en ook in het vroege voorjaar moet u verschillende
voorzorgsmaatregelen nemen om vogels in de buitenvolière verantwoord te
huisvesten en te verzorgen. Zo wordt, als het buiten vriest, het verschil
tussen lichaamstemperatuur en omgevingstemperatuur te groot. Om hun
lichaamstemperatuur toch op peil te kunnen houden, kunnen de meeste
vogels wel wat extra energie gebruiken. Geef vogels dan energierijke
voeding. Sommige vogels vinden mezenbollen lekker. Vermijd echter

