Februari 2009

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

Agenda jaarvergadering 24 februari 2009
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor het bijwonen van de
algemene ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 24
februari 2009 in het Rode Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10
te Culemborg. Aanvang: 20 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Verslag van de jaarvergadering op 26 februari 2008
4. Jaarverslag van de secretaris 2008

In het vorige nummer hebben wij aandacht besteed aan de uitzendingvan
Radar over het NOP. Vlak na het verschijnen van ons nummer besteedde ook
de Telegraaf in een uitgebreid artikel aandacht aan dit vogelpark.
Onze keurmeester Albert de Bruijn is in Pacenza, Italië, maar liefst 3 maal
wereldkampioen geworden en heeft daarnaast zilver gewonnen. Ook keurmeester Tiny Blokx zat in de prijzen: hij won 2x zilver en 2 x Brons.
Rinus Hagenaars deed zelf niet mee, maar hij weet wel aan wie hij zijn duifjes
verkoopt: minstens 3 van zijn klanten zijn nu wereldkampioen!

5. Jaarverslag van de penningmeester 2008
6. Verslag van de kascontrole commissie
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar de heer F.W. Stap en J.M. van Driel.
Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden.
9. Begroting 2009
Om de begroting sluitend te krijgen wordt een contributieverhoging voorgesteld
10. Activiteiten en beleid 2009
11. Terugblik show 2008
12. Rondvraag
Komt allen.

In dit blad een artikel over de veelkleurenparkiet. Eén van de redacteuren is in
het bezit van twee koppels van deze mooie Australische parkieten
Ook een artikel over de agapornis cana, waarvan nu ook een paar koppels in
de vereniging zijn. Deze informatie en nog heel veel meer is ook te vinden op
onze website.

Jaarvergadering op 24 februari 2009
De belangrijkste vergadering in een vereniging is de jaarvergadering.
Daar besluiten de leden over de hoofdlijnen van het beleid op zowel financieel
als algemeen terrein. De rest van het jaar zal het bestuur binnen die lijnen zo
goed mogelijk proberen de vastgestelde doelen te verwezenlijken.
De jaarvergadering is niet alleen een verplicht nummer, maar ook een moment
om terug te kijken naar het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de komende
jaren.
Want er staan ingrijpende zaken op de rol:
- Hoe lang kunnen we nog gebruik maken
van het Rode Kruisgebouw?
- Hoe lang kunen we nog terecht in onze
huidige materiaal opslag?
- Hoe stemmen we straks op de Bondsraad
over de nieuwe bestuursstructuur?
- Hoe vertalen we de contributie verhoging
van de bond?
- Wie worden ons bondsbestuur?

Maar ook gewoon leuke zaken, zoals: welke sprekers vragen we?
Gaan we extra kaartavonden organiseren, en zo ja wanneer?
komen aan de orde.
Oh ja, er moet ook nog op termijn een nieuwe voorzitter komen.
Kom dus allen naar het Rode Kruisgebouw op dinsdag 24 februari!
Het bestuur

Gezien de grote belangstelling vorig jaar gaan we ook in het nieuwe jaar weer
starten met onze kaartavonden. Er is zelfs afgesproken op 14 februari nog een
keer extra te spelen.
We gaan die avond in ieder geval jokeren en klaverjassen. We vragen een kleine
bijdrage voor de prijzen en de lekkere hapjes uit de frituur van Jaap en Harry.
Willen ook kennissen van u meedoen neem dan vooraf even kontact op met het
bestuur.
WINTERKONING
Tjonge jonge wat
een drukte,
dat krassen in
mijn tuin
een paar
kruimels en wat
appels,
bakkeleien om
een fortuin
Neen dan daar,
die oude vogel
hangt allerrustig te keuren
de jeneverbessen uit mijn struik
Ach allerlicht gevederte
laat alles maar lief gebeuren,
brieft mijn adem op de ruit

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.
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:
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.

Bezoek aan de vogelshow in Apeldoorn
Op zaterdag 17 januari 2009 zijn we met
9 personen in een bus naar Vogel 2009 in
Apeldoorn gegaan. Vanuit Schalkwijk, de
standplaats van de bus pikten we
achtereenvolgens mensen in Beusichem, Buren
en Tiel op en kwamen vlak na 10 uur bij de
Amerika-hal waar ruim 15.000 vogels stonden opgesteld.
Maar een paar uit Culemborg ditmaal.
Daarnaast waren er natuurlijk nog duizenden andere vogels, die allen het
bekijken meer dan waard waren en waarvan de bestudering meerdere uren in
beslag neemt. De verkoopklasse was al behoorlijk uitgedund, zodat er geen
vogels werde aangeschaft.
In de hal troffen we allerlei andere vogelliefhebbers uide regio, zodat er niet
alleen gekeken maar ook flink bijgepraat werd.
Maar om half drie hadden we het meeste gezien, boodschappen gedaan zodat
om drie uur gepakt en gezakt weer terugkeerden, waarbij iedereen bij zijn
auto of zijn huisdeur werd afgezet.
Contributie
Bij het clubblad van januari zat bij een aantal leden de accept giro voor de
contributie. Mocht die per ongeluk bij het oud papier zijn beland, betaal dan
svp zelf even het verschuldigde bedrag. Bonds-Leden betalen 33 euro en alle
andere leden en donateurs € 20,--, mits de ledenvergadering het goed keurt.

RINGEN BESTELFORMULIER voor verenigingsleden

Broer doet zus de das om…

Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders
…Culemborg, zaterdag 17 januari 2009.

Naam:

Ver.nr:

Adres:

Zoals alle kaartavonden van de E.C.K.E.V. werd ook de avond op
zaterdag 17 januari goed bezocht. Vele leden en hun huisgenoten
hebben weer volop genoten van de ontspanning maar ook de
spanning die dat vaak met zich mee brengt. Onder het genot van een
hapje en een drankje werden er verschillende boompjes geklaverjast
maar de spanning was bij het jokeren zeker niet minder. Ja…zelfs te
snijden op het laatste moment.
Toen de klaverjassers klaar waren met hun boompjes, gaf Peter aan
hoe spannend het was met het jokeren. Zijn zus Els, die heel goed is
in het jokeren, stond op de eerste plaats. Iets wat we al eerder
meegemaakt hebben op de gezellige kaartavondjes. In zijn
enthousiasme stelde Peter voor nog één potje te doen omdat de
verschillen van de 1e, 2e. 3e en 4e plaats zo gering waren. Zelf was hij,
net als de meeste kaartavondjes, al verzekerd van de poedelprijs. De
kaarten werden voor de laatste keer geschud en er werd met veel
rumoer nog een laatste potje joker gespeeld. Dit had grote gevolgen
voor de eindstand. Was eerst Els 1e, en Gerda 3e, nu werden de rollen
zomaar omgekeerd en werd Gerda 1e en Els 3e.
Gerd Janni Stefa Els
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Kweeknr:

Woonplaats:
Tel:
Datum: …………………………..
KWEEKSEIZOEN
DENK OM DE LEVERTIJD VAN MINIMAAL 8 WEKEN !
ringmaat

aantallen

prijs/stuk

totaal

Pete
r
637
5e
14
651
5e

De super vleesschotel van slagerij Knobbout uit Buren ging dus De
Lek over zodat Gerda en haar man er heerlijk van hebben kunnen
smullen.

Totaal te betalen aan ringencommissaris vereniging

€

Dit formulier is alleen voor gebruik binnen de vereniging.

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.

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

Mocht u nog nooit op een kaaravond van de E.C.K.E.V. geweest zijn,
u ziet nu hoe gezellig en spannend het er soms aan toe kan gaan.
Komt u dus de volgende keer ook, en neemt u vooral uw huisgenoten
mee.
Oh ja…broer en zus gaan nog steeds lief met elkaar om hoor!!!

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

De uitslag van het klaverjassen was:
Klaverjassen Totaal
Henk Rens
5293
Richard
5021
Jan Middelkoop
4818
Peter Meijer
4784
Jan den Braber
4674
Frans Stap
4609
Jos Spithoven
4605
Puck Verlangen
4397
Jan Aantjes
4368
Greet Verlangen
4347
Jan Pieters
4328
Hans Kool
4323
Trudie Meijer
4318
Tonie Pieters
4296
Jack vd Heuvel
4079
3916
Willy Middelkoop

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 :

De grijskopagapornis,
De grijskopagapornis Agapornis Cana cana, werd in 1788 voor het eerst
wetenschappelijk beschreven en is de enige op Madagascar voorkomende
soort. Hij leeft in het kreupelhout van de bossen.
De ondersoort Agapornis cana ablectanea werd in 1918 ontdekt en
beschreven. De man van de Agapornis cana ablectanea is aan kop; nek en
borst dieper grijs met een violetachtig tintje.
De algemene lichaamskleur meer
blauwachtig donkergroen met duidelijk
waarneembaar minder geel. De pop is
qua algemene lichaamskleur als de
man. Hun woongebied is het
zuidwestelijk gebied van Madagascar.
Beide soorten worden in ons land bij
de liefhebbers aangetroffen. Met zijn
13 cm is de cana een van de kleinere
agaporniden. Het model van de cana
wijkt aanmerkelijk af van de andere
agaporniden-soorten, zodat ze veel
kleiner lijken dan ze in werkelijkheid

Henk Rens voorzitter
Puck Verlangen 2e penningmeester
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.

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

Verslag van de kascontrole commissie:
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.

zijn. De cana is veel minder gedrongen en ook de kop is betrekkelijk klein en
puntig. Ook de snavel en de snavelzetting wijken af; de snavel is smaller en
veel kleiner dan van de andere agapornidensoorten, bovendien steekt hij
enigszins uit zodat de snavelpunt de befbevedering niet raakt.
De soort Agapornis Cana cana behoort tot de 3 soorten met dimorfismische
verschillen. Man en pop hebben een ander uiterlijk. Kop, nek en borst van de
man zijn parelgrijs. De algemene lichaamskleur is groen; onderborst, buik en
flanken meer geelachtig groen. Vleugeldek en mantel donkergrijsachtig
groen; stuit donkergroen. De vleugeldekveertjes doen ietwat gehamerd aan.
Grote vleugelpennen donkergrijs.

Na beschouwing TT:
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.
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.

De ondervleugeldekveren zijn zwart. De grote staartveren, die bijna geheel
door de boven- en onderstaartdekveren worden bedekt, tonen gerekend vanaf
de basis een geel-en-zwarte dwarstekening gevolgd door donkergroene
uiteinden. Bovenstaartdekveren groen; onderstaartdekveren meer geelachtig
groen.De bovensnavel is beige; ondersnavel grijs. Ogen donkerbruin. De
poten zijn lichtgrijs; nagels donkergrijs. .
Kop, nek en borst van de pop zijn grasgroen. Ondervleugeldekveren groen.
Voor het overige is de pop geheel gelijk aan de man.

De jonge cana's lijken veel op de ouders. Het grijs op de kop is spoedig
zichtbaar. Sommige mannen blijven langer groen. Mannen hebben echter
zwarte ondervleugel-dekveren terwijl die. van de pop groen zijn. De
bovensnavels zijn meer geelachtig met een zwarte vlek.
De Grijskopagapornis is een bijzonder schuw en nerveus dier. Hij schrikt snel
en trekt zich dan terug in een hoekje of in een nestkastje.
Deze eigenschappen bemoeilijken de voortplanting in gevangenschap en is
daarom minder geschikt voor de beginnende kweker. In de voliere kan men
de cana wat meer privacy geven door er struikgewas of andere planten
omheen te zetten, zodat ze minder snel worden opgeschrikt.
De Grijskopagapornis is in het wild geen koloniebroeder. Het verdient
daarom aan-beveling de paartjes apart te huisvesten. In een buitenverblijf
kunnen ze niet zonder een verwarmd onderkomen.
Hun nestkastje hoeft niet groter te zijn dan die van de grasparkiet, hoewel het
best ruimer mag zijn. Hun nesten zijn vrij eenvoudige bouwsels.
De pop steekt allerlei nestmateriaal tussen haar lichaamsbevedering en neemt
dat zo mee. Ze bedekt uitsluitend de bodem van de broedkast.
De kweker zorgt voor een ondergrond van mos of rottend hout. Tijdens de
broedperiode kan men de vogels het beste zo veel mogelijk alleen laten.
Bij slechts enkele kwekers is een ruime voorraad 'eigen kweek' voorhanden
Het spreekt vanzelf dat we met: cana's die in gevangenschap geboren zijn
eerder kweekresultaten bereiken dan met wildvang. Het nadeel van wildvang
is bovendien dat als het vogels betreft die volledig op kleur zijn, we niet
kunnen zien hoe oud ze zijn. Ook zijn in gevangenschap gekweekte vogels
veel minder schuw. Eigen-kweekvogels zijn echter schaars en meestal ook
duurder,doch het laatste zal voor de echte liefhebber stellig geen bezwaar zijn.
Standaardeisen
Van de vogels die al langdurig in Nederland en Belgie worden gekweekt
hebben de vogelbonden eerst ieder voor zich, maar de laatste jaren steeds
meer gezamenlijk, standaardeisen opgesteld.
Via de technische commissies is onze speciaalclub daar bij betrokken.
U kunt de standaardeisen downloaden van het internet.
HIeruit blijkt dat nog geen kleurmutaties zijn beschreven
De bestanden zijn in het bekende pdf formaat en afkomstig van de website
van de ANBvV

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

De veelkleurenparkiet (Psephotus varius)

Contributiebetaling
Als het goed is heeft u van de penningmeester inmiddels een accept giro
ontvangen voor de contributie voor 2009.
De bedragen zijn gebaseerd op het
bestuursvoorstel voor de jaarvergadering.
De verhoogde afdracht aan de bond moet
inmiddels al plaats vinden.
Mocht de ledenvergadering niet accoord
gaan met de verhoging, dan hebben wij
een probleem (want geen sluitende
begroting), maar krijgt u uiteraard het
teveel betaalde terug.
Wat dat betreft is uw geld veiliger bij de
penningmeester dan bij een IJslandse
Spaarbank!

Zoals de naam doet vermoeden hebben we met een zeer kleurrijke parkiet te
maken hebben. Dit is zeker van toepassing op de man die werkelijk
schitterende kleuren bezit. Bij de pop zijn de kleuren iets minder spectaculair
hetgeen direct duidelijk maakt dat beide seksen gemakkelijk van elkaar te
onderscheiden zijn.
De man heeft een groen gekleurde buik en borst. Boven de borst wordt het
groen steeds lichter van kleur om uiteindelijk op de kop over te gaan in
blauw. Verder bezit de man een opvallende gele voorhoofdsband en
schoudervlek. De meeste mannen laten in de gele schoudervlek een oranjerode streep zien. De groene stuit bezit twee horizontale banden.
De bovenste band is lichtgroen, terwijl de onderste band diep rood van kleur
is. De vleugelranden en de staart zijn blauw en de onderdekstaartveren geel
van kleur. De kleur van de snavel, ogen en poten zijn respectievelijk grijs,
donkerbruin en rose.
Opgemerkt dient te worden dat er bij de mannen, met name waar het het rood
betreft, vele kleurvariaties mogelijk zijn. Juist vanwege deze kleurvariaties
dacht men vroeger met verschillende rassen te doen te hebben.
De lichaamskleur van de pop is overwegend bruingroen.
De onderstaartdekveren zijn lichtgroen, terwijl de buik geelachtig groen van
kleur is. In veel gevallen bezit de pop rond de inplant van de poten rode
veertjes. Net als de mannen bezitten ook de poppen een schoudervlek. Bij de
poppen is deze schoudervlek helder rood van kleur. In tegenstelling met de
man bezit de pop nauwelijks een voorhoofdsband.
De grootte van de vogels varieert van ca. 26-28 cm.
De jongen laten reeds in het nestblok de kleur
van de oudervogels zien. Het zal dan ook
geen enkel probleem opleveren om de seksen
al in het nestblok te onderscheiden.
Veelkleurenparkieten komen in een groot
deel van Australië voor, waarbij hun
voorkeur uitgaat naar droge, dorre gebieden.
Zo vinden we ze van het zuidwesten van
Queensland tot in het midden van NieuwZuid-Wales, alsmede in het noordwesten van
Victoria, het midden van Zuid-Australië tot
diep in West-Australié.
Henk Rens

Bronnen Klaus Immelman en A. van Kooten
S.J. Houtenbos en J.P.A. Wilhelm Onze Vogels en Vogelvreugd
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Noteert u alvast even in uw nieuwe agenda van 2009 ?
Soort Vergadering
Jaarvergadering
Kaartavond
Ledenbijeenkomst
Ledenbijeenkomst
Ledenbijeenkomst
Kaartavond
TT Commissie
Ledenvergadering/
inschrijven TT

Datum
Dinsdag 24 februari
Zaterdag 21 maart
Dinsdag 24 maart
dinsdag 21 april
Dinsdag 15 september
Zaterdag 12 september
dinsdag 7 oktober

Waar/bij Wie
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw

dinsdag 13 oktober

Rode Kruis Gebouw

Clubblad
17 februari
17 maart
14 april
8 sept.
7 oktober

Penningmeester/
ledenadministratie
2e Voorzitter:

2e secretaris
TT Commissie

dinsdag 20 oktober

Henk Rens

TT opbouwen

donderdag 5 november Rode Kruisgebouw

Tentoonstelling

6-7-en 8 november

27 oktober

2e Penningmeester:

Rode Kruisgebouw
24 nov.

kaartavond

zaterdag 28 november

Materiaalbeheer:

Rode Kruisgebouw
15 dec.

Feestelijke
prijsuitreiking

zaterdag 19 december

Rode Kruisgebouw

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

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
Website: www.eckev.nl Informatie: info@eckev.nl
Contributie bedraagt € 33,00 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

