Juni 2009

Dit is het laatste exemplaar van het clubblad dat ik hier in Culemborg maak.
Per 1 juli verkassen de computers, printer, kopieermachine en alle andere
bendigdheden zoals stickers, nietjes en dergelijke naar Burgerbrug (NH)
Het juli nummer zal daarom komen te vervallen, vanaf 1 augustus zenden we
weer uit vanaf de nieuwe locatie aan de Grote Sloot 101. Tot die tijd ben ik
druk met het bouwen van 80 viekante meter voliere, 36 broedkooien, een
aantal kippenrennen en wat losse vluchtjes. Ook de grote voliere bij het spoor
gaat mee. Die komt over een vijvertje te staan en zal siereendjes gaan
bevatten. En uiteraard moet e rook in en om het huis wel wat gebeuren.
Omdat ik weet dat klusprogramma’s en programma’s als terug naar de natuur
over stadters die oude boerderijtjes op gaan knappen tot de best bekeken TV
programma’s behoren zal ik via het clubblad en de website verslag doen van
de bevindingen. Binnen het bestuur gaan stemmen op om in het voorjaar van
2010 een excusie die kant op te organiseren. Ik zie u wel komen. U is van
harte welkom. SVP wel overall, laarzen en handschoenen meenemen.
Uiteraard ben ik nog wel op de ledenbijeenkomsten in Culemborg.
H. Rens

Ledenmutaties
Van de ledenaministratie ontvingen we bericht dat de onderstaande leden per
1 juli 2009 zijn uitgeschreven.
R. van Baaijen, Culemborg, L. Toor, Culemborg, J. Willemsen, Geldermalsen,

Nieuw ringenbestelformulier
Omdat het in het april nummer van Vogelvreugd afgedrukte bestelformulier
een fout bevat vond u ons meinummer het goede exemplaar aan voor de
bestelling van de ringen voor het kweekjaar 2010.
Voor de kwekers van Europese Cultuurvogels wijs ik u nogmaals op de
gewijzigde regelgeving en op het aparte formulier (bij Jan te verkrijgen)
waarop u deze ringen moet bestellen.
Let op: bij het aanvragen van de ringen verklaart u nadrukkelijk deze ringen
niet over te zullen dragen aan een ander!
Als u het toch doet om uw collega-kweker te matsen: meldt het dan even
onder vermelding van ringmaat en ringnummers aan Jan Middelkoop.
De vogels kunnen dan binnen onze show toch nog als EK mee doen.

De overige activiteiten in 2009
Soort Vergadering

Datum

Waar/bij Wie

Clubblad
9 augustus
8 sept.

Ledenbijeenkomst
Met dierenarts
Kaartavond
TT Commissie
Ledenvergadering
inschrijven TT

Dinsdag 15 september
Zaterdag 19 september
dinsdag 7 oktober

Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw

dinsdag 13 oktober

Rode Kruis Gebouw

TT Commissie

dinsdag 20 oktober

Henk Rens

TT opbouwen

donderdag 5 november

Rode Kruisgebouw

Tentoonstelling

6-7-en 8 november

Rode Kruisgebouw

7 oktober

27 oktober

24 nov.
kaartavond

zaterdag 28 november

Rode Kruisgebouw
15 dec.

Feestelijke
prijsuitreiking

zaterdag 19 december

Rode Kruisgebouw

Suggesties voor de ledenavonden graag tijdig bij de secretaris.
In dit blad uitgebreid aandacht aan de Neophema’s. Indien u ook een keer
uw vogelsoort uitgebreid beschreven wil zien, neem dan even contact op
met de redactie. We hebben er dan wel graag uw persoonlijke ervaringen
bij. Copy voor het clubblad graag een week van te voren bij de redactie.

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:

H. Rens
Grote Sloot 101
1754 JC Burgerbrug Tel: 06-33788007 (nieuw)

Secretaris:

J.F.A.Pieters
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Tel.: 0345 – 520664

J.M. van Driel
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4105 AS Culemborg
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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
2e Voorzitter:

2e secretaris

2e Penningmeester:

Materiaalbeheer:

Ringencommissaris:

Jan Middelkoop
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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 Splendidparkiet en turquisineparkiet
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

Vervolg van de concept-standaardeisen Neophema’s
In mei heb ik u de soorten beschreven en de verschillende mutaties.
In dit nummer zal ik deze kleurmutaties stuk voor stuk nader toelichten,
aangeven bij welke soorten deze mutatie al voorkomt en waaraan je deze
mutatie kan herkennen. Omdat er naar wordtgestreefd over alle soorten voor
dezelfde mutatie dezelfde naam te hanteren is dit voor alle mutatiekwekers
interessant!
De volgorde waarin de mutaties in een mutatiecombinatie worden vermeld is
dominant – geslachtsgebonden - recessief. Bij gelijke vererven noemen we
het meest in het oogspringende element als eerste.
Niet alle genoemde mutaties zijn bij alle soorten ontstaan, maar het is te
verwachten dat ze vroeg of laat wel ontstaan. Achter elke factor is
aangegeven waar ze al ontstaan zijn.
ROODBUIK
Symbool: RB
Vererving: intermediair dominant
De Roodbuik is ontstaan bij de Turquoisine- en Splendidparkiet.
Deze kleurslag is door selectieve kweek bereikt. Gebruik makend van een
aanwezige kleine hoeveelheid rood is door selectie een vogel ontstaan met
een geheel rode buik. Bij erg goede exemplaren loopt het vanaf het masker tot
aan de onderstaart.
De vererving is opmerkelijk, dit is intermediair dominant. Dit wil zeggen
wanneer je een roodbuik x een niet roodbuik paart, dat alle jongen hieruit ook
rood zullen tonen maar in mindere mate dan de ouder roodbuik. Dit betekent
dat wanneer de roodbuikfactor aanwezig is die er zeer moeilijk uit is te
kweken vanwege het intermediaire karakter.
Er wordt nog maar 1 type gevraagd en dat is maximaal rood van onderstaart
dek bevedering dus incl. aarsbevedering tot aan het masker.
GRIJSFACTOR
Symbool: G.
Vererving: autosomaal dominant
Mutatie van de vederstructuur.
De Grijs factor is al ontstaan bij de Turquoisine- , Splendid- en Elegantparkiet. De grijsmutatie berust op een reorganisatie van de inwendige
structuur van de baarden waarbij de sponszone en de medulla niet als zodanig
meer herkenbaar zijn. Er vindt daardoor geen verstrooiing (interferentie) van
blauw licht plaats.

In de wildkleur, aqua, turquoise, en blauwserie wordt de kleurslag resp.
Grijsgroen, Grijs aqua, Grijs turquoise en Grijs genoemd.
DOMINANT BONT
Symbool: Pi
Vererving: autosomaal dominant
Dominant bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en
albinisme is de oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij
albinisme is het oog pigmentloos en daardoor rood van kleur.
De dominant bonte is ontstaan bij de Turquoisine- , Splendid- en Elegantparkiet. De dominant bonte zorgt voor een plaatselijk totaal ontbreken van
eumelanine, met een min of meer vast patroon.
In tegenstelling van de recessief bonte is er bij de dominant bonte wel
geslachtsverschil waarneembaar.
DONKERFACTOR
Symbool: D en DD
Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant)
Symbool: D voor een enkelfactor en DD voor een dubbelfactor (Double Dark)
Mutatie van de vederstructuur.
Is al ontstaan bij de Turquoisineparkiet.
Donkerfactor: door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en
minder diepe bewolkte zone vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor
de totaalkleur donkerder groen wordt. Bij een vogel met een dubbele donker
factor DD zal de totaalkleur nog donkerder worden.
De diameter van de baarden wordt kleiner, hierdoor wordt de bevedering wat
dunner en ogen de vogels wat smaller.
Uit de paring donkerfactor x donkerfactor komen jongen met een dubbele
donkerfactor (DD), deze werden tot nu toe olijfgroen genoemd in de groen
serie en DD blauw (mauve) in de blauw serie.
Het verschil tussen enkelfactorig en dubbelfactorig is zeer goed te zien.
VIOLETFACTOR
Symbool: V
Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant)
Mutatie van de vederstructuur.
Violet factorigen zijn al ontstaan bij de Bourke- , Turquoisine- en
Splendidparkiet.

Door een veranderde, veel fijnere structuur van de sponszone wordt door
middel van interferentie violet licht in plaats van blauw licht teruggekaatst.
De werking van deze mutatie komt het best tot uiting in combinatie met één
donkerfactor, in de blauw of turquoise serie. Bij een DD blauw (mauve) is er
nagenoeg geen effect, de violetfactor is dan moeilijk zichtbaar.
Bij vergelijking is de kleur een nuance donkerder dan zonder violetfactor
factor erbij.
De violetfactor zal bij een intensieve blauwe Splendidparkiet met een DF
violet goed zichtbaar zijn, dit kunnen mooie diep blauwe vogels zijn.
Vaak worden deze vogels aangezien voor kobalt maar zijn dat niet.
Bij de wildkleur Splendidparkiet worden vaak de violetfactorige vogels voor
donkergroen aangezien.
MISTY
Symbool: Mt.
Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant)
Kwantitatieve reductie van het eumelanine met 20%.
De Misty is ontstaan bij de Blauwvleugel- , Splendid- en Turquoisineparkiet.
Ook de blauwstructuur wordt gereduceerd.
DOMINANT GEZOOMD
Symbool: Sp
Vererving: autosomaal onvolledig dominant(of incompleet dominant)
Kwantitatieve reductie van het eumelanine met 40-70%
Waarbij het ideaal een reductie van 50% is de variatiebreedte is echter groot.
De kleur van de pennen is typisch voor een pastelmutatie: licht bij de schacht,
donkerder wordend naar de rand toe.
Vooral in de grote dekveren zien we de omzoming het best.
Deze is recent ontstaan bij de Splendidparkiet, maar er zijn nu nog te weinig
gegevens over bekend om hem nu al in deze standaard te doen opnemen.
MOTTLE
Symbool: mo
Vererving: Multifactorieell (dwz gekoppeld aan meerdere genen)
De preciese werking is nog niet geheel duidelijk. Voor zover we nu weten zijn
er meerdere factoren verantwoordelijk voor deze mutatie. Het vastleggen
daarvan is niet eenvoudig.

Mottle mutatie is al ontstaan bij de Splendid- en Turquoisineparkiet.
De vogels worden normaal gekleurd geboren en worden na verloop van tijd
steeds bonter dit kan variëren van 5% tot 98% bont.
OPALINE
Symbool: Zop
Vererving: geslachtsgebonden recessief.

Mutatie die de distributie van eumelanine en psittacine wijzigt. De opaline
factor is ontstaan bij de Bourke- , Splendid- en Turquoisine-parkiet.
Typisch kenmerk is de blanke vleugelspiegel bij Australische parkieten.
Een typisch kenmerk is dat de oorspronkelijke plaats van het geel en rood
psittacine verandert. Dat komt nu op andere plekken te voorschijn of
verdwijnt. Bij de opaline Turquoisineparkiet zien we dat de rode vleugelbalk
bij de man verdwijnt bij overjarige vogels en dat bij de pop nu wel een rode
vleugelbalk verschijnt. In combinatie met de roodbuik en opaline factor
krijgen de mannen weer rood op het rug/vleugeldek.

SL INO
Symbool: Zino
Vererving: geslachtsgebonden recessief.
Kwantitatieve reductie van 95-99% eumelanine, ook in de ogen en de poten.
Is alleen ontstaan bij de Bourke, Splendid- en Turquoisineparkiet. Een bijna
totale reductie van eumelanine in de gehele bevedering.
Het psittacine (rood en geel) wordt niet beïnvloed.
Deze SL ino vormt met de pallid en platinum een meervoudige mutatie-reeks
(MM-reeks).
PLATINUM
Symbool: Zinopl
Vererving: geslachtsgebonden recessief
Kwantitatieve reductie van 70-80% eumelanine, ook in de ogen en de poten,
multiple allele met SL ino.
De platinum mutatie is tot nu toe alleen bij de Splendidparkiet ontstaan, deze
werden tot nu toe ino-bruin en/of bruin-overgoten genoemd door de kwekers.
De platinum is een nieuwe mutatie bij de kromsnavels.
Men dacht eerst dat het om een combinatiekleur ging. Kweekuitkomsten
hebben echter bewezen dat het om een primaire mutatie gaat.
De platinum veroorzaakt een kwantitatieve eumelanine reductie en is een
meervoudige mutatiereeks van zowel de pallid als SL ino. (De PlatinumIno is
geen gevraagde kleurslag.)
PALLID
Symbool: Zinopd
Vererving: geslachtsgebonden recessief
Kwalitatieve reductie van 40-50% eumelanine, ook in de ogen en de poten,
multiple allele met SL ino en platinum.
Is al ontstaan bij de Splendid- en Bourkeparkiet. Deze mutatie veroorzaakt
een kwantitatieve eumelanine reductie van 40-50%. De lichaamskleur wordt
hierdoor een nuance lichter. De reductie vindt ook plaats in de ogen en de
ondersnavel en poten. De kop is bij voorkeur zo licht mogelijk van kleur,
zodat een zo groot mogelijk contrast ontstaat.
Opvallend is dat de pennen bij de schacht het donkerst zijn en naar de rand
toe lichter worden. Deze mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met de
SL ino en platinum.

Uit de paring SL ino x pallid of andersom worden de mannen als PallidIno
geboren. Poppen kunnen nooit PallidIno zijn, uit nakweek van een PallidIno
man komen wel zowel pallid als SL ino poppen. Deze mannen zijn te
herkennen aan de duidelijk meer gele kleur. Bij de zuivere pallid is altijd een
lichte groene waas aanwezig. (De PallidIno is geen gevraagde kleurslag.)
Bij de Splendidparkiet is de pallidfactor een uitzondering, qua werking en
verschijning, bij de Splendidparkiet, worden er uit pallid x SL ino, geen
PallidIno mannen geboren, maar pallid mannen, welke split zijn voor SL ino,
maar niet te onderscheiden zijn van een gewone pallid.
CINNAMON
Symbool: Zcin
Vererving: geslachtsgebonden recessief.
Kwalitatieve reductie van het eumelanine, dit is bruin in plaats van zwart van
kleur. De cinnamon is al ontstaan bij de Bourke- , Splendid- en Turquoisineparkiet. Door een onvolledige oxidatie van het eumelanine wordt dit niet
zwart maar bruin van kleur. De kleur die vervolgens ontstaat, is in grote mate
afhankelijk van de concentratie eumelanine. De lichaamskleur wordt een
nuance lichter van kleur en is bruin bewaasd.
Op plaatsen waar een hoge concentratie eumelanine aanwezig is, wordt de
kleur donkerbruin tot zwartbruin. De vogels worden geboren met rode ogen,
welke na enkele dagen donkerder worden.

BLAUW
Symbool: bl
Vererving: autosomaal recessief.
Volledige reductie psittacine.
De blauwmutatie is tot nu opgetreden bij de Splendid- , Turquoisine- en
Blauwvleugelparkiet. De blauwmutatie veroorzaakt een totale psittacine
reductie in de cortex, zowel rood als geel.
Bij de Bourkeparkiet worden wel eens blauwe aangeboden, het betreft hier
niet de blauwmutatie, maar een selectievorm, door uitbreiding van de
blauwstructuur. Al deze z.g. blauwe tonen nog steeds wat rood in de
bevedering en bij een echte blauwe moet dit geheel verdwenen zijn. Een echte
blauwe Bourkeparkiet zal grijsachtig wit van borst en buik moeten zijn.
Blauw, turquoise (pastelblauw) en aqua (zeegroen) zitten op het zelfde gen en
zijn allelen van elkaar, ze vormen een meervoudige mutatiereeks (MM-reeks).
De volgorde van dominantie in de verdeling is aqua – turquoise – blauw.
TURQUOISE
Symbool: bltq
Vererving: autosomaal recessief.
Kwantitatieve reductie psittacine tot 75%, multiple allele van de blauwfactor
De turquoise mutatie is tot nu opgetreden bij de Splendid- en Turquoisineparkiet. Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie. Ideaal is
wanneer deze reductie ongeveer minimaal 75 % is.
In de praktijk blijkt dat de voorzijde van de vogel sterker reduceert, ongeveer
80%, dan het rug en vleugeldek ongeveer 60%, dit geeft een grote variatie in
kleur. De mutatie vormt een meervoudige mutatiereeks met blauw, waarbij
het psittacine bezit codominant is.
De volgorde van dominantie in de vererving is dus: aqua - turquoise - blauw.
AQUA
Symbool: blaq
Vererving: autosomaal recessief
Kwantitatieve reductie psittacine tot 50% multiple allele van de blauwfactor.
De aqua is ontstaan bij de Splendidparkiet, zie ook turquoise. De aqua factor
zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie van ongeveer 50%..
De aqua vererft co–dominant over turquoise en blauw en vormt met die
factoren een meervoudige mutatiereeks.
Uit de paring aqua x turquoise of turquoise x blauw krijgt men de
tussenkleuren wat niet gewenst is. De AquaTurquoise en TurquoiseBlauw zijn
beide geen gevraagde kleurslagen)

ORANJEBORST
Symbool: ob
Vererving: autosomaal recessief
Kwalitatieve reductie van de rode psittacine.
De oranjeborst is tot nu toe alleen bij de Splendidparkiet ontstaan
Bij de oranjeborstfactor verandert alleen het rode psittacine, de mutatie wordt
ook wel bleekborst genoemd. De originele rode korrels veranderen/verkleinen
zich van vorm, zodat het niet meer tot rood, maar okergeel tot oranje uitkleurt.
Met het gele psittacine gebeurt er niets t.o.v. de wildkleur, theoretisch?.
Wel mag opgemerkt worden, dat het rugdek iets donkerder wordt.
Vaak wordt oranjeborst aangezien voor aqua de verschillen zijn ook erg klein,
echter de buik- en rugdekkleur geven houvast.

NSL INO
Symbool: a
Vererving: autosomaal recessief
Kwantitatieve reductie van bijna 100% van het eumelanine, ook in de ogen en
de poten. Deze factor is ontstaan bij de Elegantparkiet.
De werking is bijna gelijk aan de SL ino. Bij de SL ino is nog wat restpigment
aanwezig, bij de NSL ino is het eumelanine volledig verdwenen.
De NSL ino is een meervoudige mutatie reeks met de bronzefallow NSL ino
en bronzefallow zitten op het zelfde gen en zijn allelen van elkaar.
( De BronzefallowIno is geen gevraagde kleurslag.)

BRONZEFALLOW
Symbool: abz
Vererving: autosomaal recessief
Kwantatieve reductie van 30-40% eumelanine.
De bronzefallow mutatie is al ontstaan bij de Bourke- , Splendid- ,
Turquoisine- en Elegantparkiet. Het is het donkere type van fallow.
Vleeskleurige poten, ondersnavel donkerbruin, oogkleur rood met geelachtige
iris, multiple allele met NSL ino.
NB: als je een bronzefallow x een palefallow paart krijg je hieruit alleen
wildkleuren die voor beide factoren split zijn. Het is af te raden om deze
combinatie op te zetten.
De BronzefallowPalefallow is geen gevraagde kleurslag.
PALEFALLOW
Symbool: pf
Vererving: autosomaal recessief
Kwantatieve reductie van 75-80% eumelanine.
De palefallow mutatie is al ontstaan bij de Bourke- , Splendid- , Turquoisineen Elegantparkiet. Het lichte type van de fallow.
Licht vleeskleurige poten, ondersnavel licht bruin, oogkleur helder rood
zonder zichtbare iris. De mutatie werd vroeger geelpastel of geel genoemd.
DUN FALLOW
Symbool: df
Vererving: autosomaal recessief.
Kwantatieve reductie van 60% eumelanine.
De dun fallow mutatie is al ontstaan bij de Elegant- en Splendidparkiet
Het lichte type van de fallow.
Vleeskleurige poten, ondersnavel donker bruin, oogkleur rood zonder
zichtbare iris, maar met een grijzere lichaamskleur dan de palefallow.
FADED
Symbool: fd
Vereving: autosomaal recessief.
Kwantitatieve reductie van 15%-20 % eumelanine.
De faded is ontstaan bij de Turquoisine- , Splendid- en Elegantparkiet
Door de geringe reductie lijkt de faded op een te donkere pastel, het grote
verschil is dat de vleugelpennen egaal gereduceerd zijn t.o.v. de pastel
donkergrijs.

PASTEL
Symbool: apa
Vererving: autosomaal recessief
Kwalitatieve reductie van 40-50% eumelanine.
Is ontstaan bij de Elegantparkiet.
Het psittacine wordt niet aangetast door deze factor.
Kenmerken van deze factor zijn de opgebleekte vleugelpennen met een
donkere zoom aan de buitenzijde.
DILUTE (OVERGOTEN)
Symbool: dil
Vererving: autosomaal recessief
Kwantitatieve reductie van 70-80% eumelanine.
Het psittacine wordt niet aangetast door deze factor.
De vleugelpennen en de tekening egaal gereduceerd tot zeer bleek grijs
Tot nu toe alleen bij de Turquoisineparkiet ontstaan, welke foutief als pastel
omschreven werd en geel werd genoemd door de kwekers.
GRIJSVLEUGEL
Symbool: dilgw
Vererving: autosomaal recessief
Kwantitatieve reductie van het eumelanine.
De grijsvleugel mutatie is al ontstaan bij de Elegantparkiet.
De vleugelpennen en tekening egaal gereduceerd tot bleek grijs.
Of de naamgeving grijsvleugel de juiste is moet nog door vederonderzoek
bewezen worden.
RECESSIEF GEZOOMD
Symbool: sp
Vererving: autosomaal recessief
Kwantitatieve reductie van het eumelanine.
Is ontstaan bij de Bourkeparkiet
Ondanks dat de eerste kweek van deze mutant al weer ruim 40 jaar geleden is,
kunnen we nog steeds niet vaststellen, om welke mutatie het nu exact gaat.
Van de 100 gekweekte recessief gezoomden zijn er geen twee hetzelfde van
kleur en tekening. Hij heeft in de loop der jaren de namen als grizzle, geeldek,
gezoomd en spangle meegekregen, maar een aantal hiervan zijn sowieso
onjuist gezien de autosomaal recessieve vererving van deze mutant. Spangle
en gezoomd vererven dominant en de naam geeldek is alleen bij de

Bourkeparkiet toe te passen. Of de naamgeving recessief gezoomd de juiste is
moet door vederonderzoek bewezen worden. Gezien de verschijningsvorm en
vererving komt deze mutant hier het meeste mee overeen. Vederonderzoek
lijkt noodzakelijk om de precieze werking van deze factor te achterhalen.
Bij de recessief gezoomde, valt direct op dat de kopkleur nagenoeg
onveranderd gebleven is en dat de gehele rugzijde zeer sterk is gereduceerd en
vooral de toppen van de veren nog donker van kleur blijven, als ook de
schachten van alle veren.
De vleugelpennen zijn zeer sterk gereduceerd naar grijs. Opvallend is ook dat
de hoorndelen gelijk blijven aan de ongemuteerde, als ook de voorhoofdsband
en schedelkleur bij de mannen.
RECESSIEF BONT
Symbool: s
Vererving: autosomaal recessief
De recessief bont mutatie is al ontstaan bij de Turquoisine- en Elegantparkiet.
Leucisme is een zeer onregelmatig bontpatroon dat ontstaat door het
plaatselijk ontbreken van pigmentcellen. Kenmerk is de afwezigheid van het
geslachtsonderscheid. Bij deze mutant ontbreken dus de typische man
kenmerken.
MELANISTIC
Symbool: m
Vererving: autosomaal recessief.
Kwantitatieve plus mutatie van het eumelanine.
De melanistic mutatie is al ontstaan bij de Turquoisineparkiet.
Onderstaand het nieuwe vraagprogramma, dat deze zomer uitkomt en nu al is
te downloaden van de website van onze bond.
K- 25 Genus Neophema en Neopsephotus
01 Turquoisine Groen (lichtgroen)
02 Splendid Groen (lichtgroen)
03 Elegant Groen (lichtgroen)
04 Blauwvleugel Groen (Lichtgroen)
05 Bourkeparkiet Wildkleur
K- 26 Genus Neophema en Neopsephotus mutaties
Turquoisine parkiet (Neophema pulchella)
01 Turquoisine D groen (donkergroen)
02 Turquoisine DD groen (olijfgroen)
03 Turquoisine Grijsgroen
04 Turquoisine Grijs D groen
05 Turquoisine Pastel groen (lichtgroen)

06 Turquoisine Pastel D groen (donkergroen)
07 Turquoisine Pastel DD groen (olijfgroen)
08 Turquoisine Cinnamon groen (lichtgroen)
09 Turquoisine Cinnamon D groen (donkergroen)
10 Turquoisine Cinnamon DD groen (olijfgroen)
11 Turquoisine Aqua (lichtzeegroen)
12 Turquoisine D aqua (donkerzeegroen)
13 Turquoisine DD Aqua (olijfzeegroen)
14 Turquoisine Grijsgroen
15 Turquoisine Dilute groen (overgoten groen)
16 Turquoisine Dilute D groen (overgoten donker groen)
17 Turquoisine Dilute DD groen (overgoten olijfgroen)
18 Turquoisine violetfactorig
19 Alle roodbuik turquoisine (kleurslag vermelden)
21 Alle Fallow mutaties
23 Alle Faded mutaties
25 Alle opaline geel-rood (kleurslag vermelden)
35 Alle bont mutaties (kleurslag vermelden)
Splendid parkiet (Neophema splendida)
47 Splendid D groen (donkergroen)
48 Splendid D groen (olijfgroen)
49 Splendid Cinnamon groen (lichtgroen)
50 Splendid Cinnamon D groen (donkergroen)
51 Splendid Cinnamon DD groen (olijfgroen)
52 Splendid Aqua (lichtzeegroen)
53 Splendid D aqua (donkerzeegroen)
54 Splendid DD aqua (olijfzeegroen)
55 Splendid Turquoise (bleekborst lichtgroen)
56 Splendid D turquoise (bleekborst donkergroen)
57 Splendid DD turquoise (bleekborst olijfgroen)
58 Splendid Cinnamon aqua (lichtzeegroen)
59 Splendid Cinnamon D aqua (donkerzeegroen)
60 Splendid Cinnamon DD aqua (olijfzeegroen)
61 Splendid Cinnamon turquoise (bleekborst lichtgroen)
62 Splendid Cinnamon D turquoise (bleekborst donkergroen)
63 Splendid Cinnamon DD turquoise (bleekborst donkergroen)
64 Splendid Blauw (hemelsblauw)
65 Splendid Lutino
66 Splendid Ino aqua
67 Splendid Ino turquoise
68 Splendid Grijsgroen
69 Splendid Pallid serie
70 Alle bont mutaties (kleurslag vermelden)

Elegant parkiet (Neophema elegans)
81 Elegant D groen (donkergroen)
82 Elegant DD groen (olijfgroen)
83 Elegant Cinnamon groen (lichtgroen)
84 Elegant Cinnamon D groen (donkergroen)
85 Elegant Cinnamon DD groen (olijfgroen)
86 Elegant Pallid groen (lichtgroen)
87 Elegant Pallid D groen (donkergroen)
88 Elegant Pallid DD groen (olijfgroen)
89 Elegant fallow
90 Elegant Grijsgroen
91 Elegant Pastel
92 Elegant Grijsvleugel
93 Elegant Lutino
94 Alle bont mutaties (kleurslag vermelden)
Blauwvleugel (Neophema chrijsostoma)
105 Blauwvleugel DF misty
Bourke parkiet (Neopsephotus bourkii)
111 Bourke Pallid
112 Bourke Pastel
113 Bourke Fallow
115 Bourke Opaline rose
116 Bourke Opaline pallid
117 Bourke Opaline pastel
118 Bourke Opaline fallow
119 Bourke Opaline Ino
120 Bourke lutino
125 Alle bont mutaties (kleurslag vermelden)
K-30 NIEUWE MUTATIE, MUTATIECOMBINATIES
Genus Neophema, Genus Neopsephothus
01 Nieuwe mutaties/kleurslagen uit K-25
20 Mutatiecombinaties uit K-025
Let op het nieuwe vraagprogramma geldt voor alle bondswedstrijden en onze onderlinge
wedstrijd vanaf 1 juli 2009 tot en met 2012.
Het vraagprogramma en alle standaardeisen zijn te downloaden van onze website en de
website van de ANBvV. Heeft u geen internet dan kunt u het bij mij tegen een kleine
kostenvergoeding krijgen.

Henk Rens

De financiele crisis verklaard (slot)
De economie is net een fietsband. Als die
leegloopt, kom je moeilijker vooruit. Daarom
vrezen overheden deflatie, een daling van de
consumentenprijsindex. De economie gaat
daardoor trager draaien. Want wat doet u als
meubelboulevards met prijzen stunten,
hoteliers u lokken met bodemprijzen en de
uitverkoop eindeloos lijkt?
U spaart en wacht op nóg meer korting. Elk honderdje dat u in de knip houdt,
kan volgend jaar misschien wel 105 euro aan koopkracht waard zijn. Onze
economie vertoont zo’n lekje, waardoor lucht ontsnapt.

Prijsdalingen
Vorige maand stokte de stijging van de consumentenprijsindex in de
eurozone. De Belgen noteerden zelfs een lichte deflatie. En ja hoor, afgelopen
maart consumeerden we, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS), 3,3 procent minder dan in maart 2008. Ondertussen sparen we als
gekken, ruim 8 miljard euro in het eerste kwartaal, bijna 7 miljard euro meer
dan begin 2008.
Prijsdalingen zijn prettig en spaargeld kan geen kwaad. Maar als de
consument staakt, verdienen bedrijven minder en ontslaan ze personeel.
Daarom vrezen overheden, ondernemers, beleggers én veel werknemers het
deflatiespook. Prijsdalingen kunnen immers inkomen kosten. En mogelijk is
het een zichzelf versterkend proces.

Huiskamer
Maar laat u niet te bang maken. In de economie werkt deflatie heel anders dan
in de huiskamer. Stel u bent een gemiddelde CBS-burger, die maandelijks
2.745 euro uitgeeft en met 1,6 procent inflatie (2007) zit. U vreest ‘de crisis’
en wil goedkoper leven. U stopt daarom met horeca, alcohol, tabak en
vakantie, doet de auto weg en slaat levensmiddelen goedkoper in.
Maandelijks bespaart u 853 euro. Uw persoonlijke consumptiepakket is dan
30 procent in prijs gedaald.
De persoonlijke inflatiecalculator signaleert dit niet. Nog altijd meet men
inflatie, nu 1,4 in plaats van 1,6 procent. Het is dus tijd voor een eigen
huiskamerdeflatiedefinitie. Dat is wat het leven u, door besparingen, minder

kost. Wie dat slim aanpakt, creëert een eigen, sterk deflatoir consumptiepakket. Zo houdt u, zelfs in recessietijd, meer over. Hoewel?
Hoe meer we beknibbelen,
des te harder deflatie de
economie kan treffen.
Maar ja, daar kunt u niets
aan doen.
U bezit niet de miljarden
om de economie te kunnen
redden.
Hou dus als principe: eigen
geld eerst.
Want lukraak consumeren
komt u, zeker als u krap zit
of schulden hebt, in recessietijd te duur te staan.

Drie tips kunnen de schade beperken
1. Los schulden af
Hoe heftiger deflatie toeslaat, des te riskanter zijn hoge (hypotheek)schulden.
Stel u heeft 200.000 euro geleend voor een huis van 220.000 euro. Nu daalt
uw woningwaarde tot 180.000 euro door deflatie. Daalt vervolgens ook uw
inkomen, dan is de rente en aflossing moeilijker te betalen. Moet u uw huis
zelfs verkopen, dan beurt u 20.000 euro te weinig om de schuld af te lossen.
2. Koester inkomen
Deflatie kan leiden tot minder omzet en ontslagen. Probeer daarom
onafhanke-lijker te leven van onzekere inkomstenbronnen zoals comissies,
bonussen of aandelenrendement. Probeer ook onmisbaarder te worden op het
werk, zodat u reorganisaties overleeft.
3. Maak een bestedingsplan
Nu het officieel crisis is, moet u eindelijk uw inkomsten en uitgaven een tijdje
noteren. Dat is niet typisch iets voor calvinisten en gierigaards. Juist als u
weet wat er aan euro’s in komt en uit gaat, kunt u zorgeloos uitgeven.
Henk Rens naar een idee van Erica Verdegaal (NRC)

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

