Mei 2009

Op 16 mei werd in Bennekom het bondscongres van de ANBvV gehouden.
U vindt in dit clubblad de belangrijkste punten uit het congres.
Dick Vos is de nieuwe ringencommissaris van de bond, maar voor u blijft Jan
Middelkoop als verenigingssecretaris het belangrijkste aanspreekpunt voor de
bestelling van de ringen. Dit jaar kunnen ook kunststof ringen worden besteld.
Het bestelformulier voor de ringen in het April-nummer van Vogelvreugd was
niet helemaal juist. Daarom in dit nummer de juiste versie. De nieuwe ringen
kunnen weer vanaf juni bij Jan worden besteld.
Per 1 juli wijzigt de regeling voor aanvragen van Europese Cultuurvogels.
De Bond zorgt er voor dat de gegevens digitaal aan het ministerie worden
aangeleverd. Het ministerie ging er tot voor kort vanuit dat de kwekers dat
zelf allemaal digitaal zouden doen. Maar na onderzoek van de vogelbonden
bleek dat het computerbezit en –vaardigheid juist onder deze groep
Vogelkwekers niet zo groot is.
In verband met de nieuwe standaardeisen speciale aandacht in dit nummer aan
de Neophema’s en proberen we u de achtergronden van de kredietcrisis aan
de hand van een simpelvoorbeeld te verduidelijken.

Verslag vergadering ECKEV van 22-04-2009
Aanwezig:
12 personen
Afmeldingen: Geen
Om 20.10 uur opende de Voorzitter de laatste bijeenkomst voor de vakantie.
Op verzoek van een aantal leden zullen we deze avond besteden aan een
tafelkeuring (helaas waren deze leden niet aanwezig)
Henk zal eerst enige bondszaken uitleggen en dan zullen we voor de pauze de
vogels bekijken in 2 tallen om na de pauze onze bevindingen te bespreken
m.n. zal Henk uitleg geven over het keuringsformulier en de opbouw, hoe ze
er toe zijn gekomen om de vogels voortaan te waarderen tot maximaal 94
punten
De beloofde CD met hierop de bondsgegevens is ook binnen, zij het dat er al
een aanpassing is. namelijk de albino vorm van de agapornis met oogring
wordt volgens de COM regels niet meer gevraagd op de grote
tentoonstellingen.
De nieuwe punten telling wordt door Henk uitgelegd en is al volgt:
Indien meerder vogels in de zelfde klasse een gelijk aantal punten hebben dan
moeten de keurmeesters de mooiste vogel opwaarderen met 2 punten en de 2e
met 1 punt.
Voorheen was het mogelijk om maximaal 92 punten te scoren nu zal dus
indien 3 vogels of meer 92 punten hebben de 1e prijs 92 + 2 punten krijgen
en de 2e prijs 92 + 1 punt krijgen de 3e prijs houdt gewoon zijn 92 punten.
Op deze manier komt er een duidelijk beeld wie de mooiste vogel is
geworden.
Voor de tafel keuring waren er :
5 zebravinken
2 agaprnissen
2 catharina parkieten
1 roodkop amadine
Na dus in 2 tallen de vogels beoordeeld te hebben gaf Henk uitleg over de
manier van keuren en de eisen, het resultaat was dat we aardig in de buurt
gekomen waren zoals Henk eigelijk voorspeld had.

Al met al een leerzame avond en jammer dat we met een relatief klein aantal
mensen waren.
Met een uitnodigen voor belangstellenden om meet te gaan naar de
bondsvergadering zaterdag 16 mei (mochten er belangstellende zijn dan s.v.p.
opgeven bij Henk)
Verder iedereen een goed kweekseizoen en een prettige vakantie toewensend
sloot Henk de vergadering om 22.30 uur
Jan Pieters

Indrukken Bondscongres 2009
Tijdens het goed bezochte bondscongres werden Jan en Ricky Kreyveld
gezamenlijk onderscheiden met de gouden bondsspeld voor hun jarenlange
werk als convoyeur op de wereldshows. Daarmij zijn ze nu gestopt. Jan blijft
wel de ledenadministrateur van onze bond.
Ringencommissaris Roel Lemstra werd eveneens met de gouden speld
onderscheiden voor zijn werk. Zijn vrouw kreeg voor de opvang van de
telefoontjes en van Roel een prachtig boeket bloemen.

Voor nieuwe leden is het mogelijk heel snel over ringen te beschikken. Zij
kunnen een beroep doen op de bondsringen met het nummer 9999, die binnen
Nederland dan als EK Vogels worden erkend.
Er waren geen bestuursverkiezingen. Anne Houtkoper en Rein Grefhorst
krijgen als interim bestuurders het mandaat om samen met Bondssecreataris
Bart Braam de struktuur van het bondsbestuur anders in te delen en de
hiervoor noodzakelijke reglementswijzigingen voor te bereiden. Dit voorziet
in een vijfkoppig dagelijks bondsbestuur. De gewestelijk voorzitter en de
afgevaardigde van de keurmeestersvereniging, die nu nog het algemeen
Bondsbestuur vormen, komen in een raad van advies.
In het congres van 2010 zullen eerst de nieuwe statuten en reglementen
worden vastgesteld en vervolgens kunnen de nieuwe bestuurders worden
gekozen.
Het financieel jaarverslag over 2008 vertoont een tekort van ruim 20.000 euro
Enkele posten uit het verleden zijn niet goed verwerkt en nu eenmalig als
verlies genomen, omdat de nieuwe pennignmeester met een schone lei wilde
beginnen. Het congres heeft het jaarverslag goedgekeurd.
Maar mede om dit forse verlies ging het congres unaniem niet akkoord met
het voorstel om een deel van de vorig jaar overeengekomen contributieverhoging voor 2009 en 2010 terug te draaien.
Eerst wil het congres zien of de voorspelde kosten en baten wel gerealiseerd
worden en de extra opbrengst in deze 2 jaar kan worden benut om een deel
van het over 2008 geleden verlies weer in te lopen.
De kilometervergoeding voor keurmeesters en andere bondsfunctionarissen is
ingaande 1 juli 2009 vastgesteld op 22 cent per km. Voor elke pasagier krijgt
men 5 eurocent. De bedragen waren 18 resp 2 eurocent en niet meer
kostendekkend. De keurvergoeding blijft gelijk op 40 euro.
Het bestuur van de ECKEV heeft afgesproken deze bedragen ook als richtlijn
te nemen voor de reiskosten die bestuursleden voor de verenigng maken zoals
bezoeken aan gewestelijke vergaderingen, bondscongres ed.
De op het congres besproken stukken zijn ter inzage bij voorzitter en
secretaris.
Uw afgevaardigde Henk Rens

Wederom zeer gezellige kaartavond…
Op Zaterdagavond 21 maart werd er door een grote groep kaarters gespeeld om
een groot aantal eieren die als prijzen beschikbaar waren.
Tussen door stonden ook al chocolade-eieren op tafel: de paasssfeer was al volop
aanwezig. De uitslag was:
Klaverjassen
1 Peter van Gessel
2 Jan Middelkoop
3 Jack v.d. Heuvel
4 Hans Kool
5 Jan den Braber
6 Trudy Meijer
7 Frans Stap
8 Henk Rens
9 Willy Middelkoop
10 Tonny Pieters
11 Jos Spithoven
12 Rowdy Verrips
13 Peter Meijer
14 Jan van ’t Veld
15 Jan Pieters
16. Jan Aantjes
Gemiddelde score
Klaverjassen

Jokeren
5177
4951
4832
4786
4767
4685
4607
4511
4494
4483
4444
4234
4213
4088
4069
3847

1 Corine en Els
2 Stefan
3 Debby
4 Ineke
5 Gerda
6 Janny

428
432
447
460
516
542

4534

Na afloop gingen er stemmen op om te proberen in de herfst een kaartmarathon te houden waarbij dan van 8 uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens wordt
gespeeld. (Nauwelijks later dan dat nu de laatste het gebouw verlaat :<))
Het bestuur heeft beloofd te kijken wat ermogelijk is.
U krijgt zo snel mogelijk bericht

Nieuw ringenbestelformulier
Omdat het in het april nummer van Vogelvreugd afgedrukte bestelformulier
een fout bevat treft u hier het goede exemplaar aan voor de bestelling van de
ringen voor het kweekjaar 2010.
Voor de kwekers van Europese Cultuurvogels wijs ik u op d egewijgde
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.

Ringen 1

Ringen 2

Noteert u alvast even in uw nieuwe agenda van 2009 ?
Soort Vergadering

Datum

Waar/bij Wie

Clubblad
18 mei
20 juni
9 augustus

Dinsdag 15 september
Zaterdag 19 september
dinsdag 7 oktober

Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw
Rode Kruisgebouw

8 sept.

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

kaartavond

zaterdag 28 november

Rode Kruisgebouw

Ledenbijeenkomst
Met dierenarts
Kaartavond
TT Commissie
Ledenvergadering
inschrijven TT

7 oktober

27 oktober

24 nov.
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.
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NIEUWS VAN DE KEURMEESTERSVERENIGING
Belangrijk nieuws parkietenliefhebbers.

Op 9 mei was er in Roosendaal een bijeenkomst van alle Nederlandse en
Belgische Vogelbonden en parkieten speciaalclubs over de nieuwe
standaardeisen voor de Neophema’s (Bourkesparkiet, Turquisine,
Splendidparkiet, Elegantparkiet, Blauwvleugelparkiet, Oranjebuikparkiet en
Rotsparkiet).
Daar werden de laatste puntjes op de i gezet en de laatste (?) discussies
beslecht.
De overgoten gaat bv ook bij de Neophema’s diluted heten. Wilt u alvast
kennis nemen van de standaardeisen? Meldt u bij uw voorzitter die heeft een
concept versie voor u. Hieronder alvast een voorproefje
ALGEMENE INLEIDING
Tot voor kort werd ook de Bourkeparkiet gerekend tot het geslacht
Neophema. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond de Bourkepaarkiet
zoveel afwijkt van de andere soorten dat indeling in een apart geslacht
Neopsephotus nodig is.
Omdat de Bourkeparkiet vanouds her tot de Neophema’s is gerekend hebben
we toch de Bourkeparkiet in deze standaard opgenomen. Er zijn veel
overeenkomsten die deze keuze rechtvaardigen. Qua formaat en model lijken
de soorten veel op elkaar en de blauwe voorhoofdsband van de man
Bourkeparkiet vinden we ook terug bij verschillende Neophemasoorten. Er
zijn ook veel verschillen aan te geven o.a. in levenswijze maar ook in kleur.
De hoofdkleur van de Bourkeparkiet is bruin met roze terwijl de
Neophemasoorten groen als hoofdkleur hebben in verschillende nuances.
In de loop van de jaren is met uitzondering van de Oranjebuik- en Rotsparkiet, in Europa en ook in andere werelddelen, met veel succes met
Neophema’s gekweekt. Sinds Australië het exportverbod afkondigde in 1960
is er geen import meer geweest van wildvangvogels.
Er zijn echter inmiddels al zo veel neophema’s gekweekt dat we kunnen
stellen dat het domesticatieproces al ver gevorderd is..

De geslachten Neophema en Neopsephotus bestaan uit de volgende
soorten.
Het geslacht Neophema & Neopsephotus.
Latijn
Nederlands
Engels
Neopsephotus Bourkeparkiet
Bourke’s
bourkii
Parrot

Duits
Bourkesittich

Frans
perruche de
Bourke

Schönsittich

perruche
Turquoisine

Neophema
pulchella

Turquoisine
parkiet

Turquoise
Parrot

Neophema
splendida

Splendidparkiet

Scarlet-chested Glanzsittich
Parrot

perruche
Splendide

Neophema
elegans

Elegantparkiet

Elegant Parrot Schmucksittic
h

perruche
Elégante

Neophema
chrysostoma

Blauwvleugel
parkiet

Bluewinged
Parrot

perruche à
Bouche d’or

Neophema
chrysogaster

Oranjebuikparkiet Orange-bellied Orangebauchs perruche à
Parrot
ittich
Ventre orange

Neophema
petrophila

Rotsparkiet

Rock Parrot

Feinsittich

Klippensittich

perruche
Pétrophile

Algemene kenmerken van de Neophema en Neopsephotussoorten:
Het formaat van de verschillende soorten ligt tussen de 23 en 25 cm.
Het zijn strakbevederde parkieten met een afgeronde staart.
Het geslachtsverschil is duidelijk bij de splendid en turquoisineparkiet, bij de
overige soorten is het verschil wat minder duidelijk.
Er is wel een duidelijk verschil tussen jeugdkleed en volwassen kleed. De
tekening is, behalve de rode borstkleur van de man splendidparkiet, al goed
zichtbaar maar nog niet in optimale vorm.
De neophema’s komen voor in grote delen van Australië (inclusief
Tasmanië). De oranjebuikparkiet is een bedreigde soort.
De biotoop bestaat uit open grasland met lage bomen en struiken.

Neophema’s zijn snelle vliegers
maar toch ook vrij goede
klauteraars. Het zijn holenbroeders.
De voeding bestaat uit zaden,
granen en vruchten.
Hybride kweek:
Hybriden van en met kromsnavel
soorten worden niet gevraagd en
erkend binnen zowel de C.O.M.
als de nationale bonden.
Toch zien we regelmatig hybriden van kromsnavels, alsook van Neophema’s.
Gelukkig kunnen we vast stellen dat hybride nakweek van Neophema’s niet
vruchtbaar gebleken is. De verschillen van deze hybriden met de wel zuivere
vogels, kunt U zien bij de keurtechnische aanwijzingen van deze soorten.
Standaard Neophema’s en Neopsephotus
Dit hoofdstuk is ingedeeld in de volgende paragrafen.
1.Veerstructuur van de Neophema’s & Neopsephotus.
2. De fysieke standaard van de Neophema’s en Neopsephotus.
3.Toelichting.
4. Mutaties en symbolen.
5. Kleurvererving.
6. De mutaties bij de Neophema’s en Neopsephotus.
7. Beschrijving van de kleurslagen.

1.Veerstructuur van de Neophema’s & Neopsephotus.
Uit vederonderzoek is gebleken, dat zich in de bevedering de volgende
kleurstoffen bevinden:
A. zwart eumelanine
B. bruin eumelanine (Bourkeparkiet ?? nog onzeker)
C. geel psittacine
D. rood psittacine
De baard van de veer is van het structurele type, dus bezit de z.g. blauwstructuur. Deze gecombineerd met het gele psittacine in de cortex geeft de baard
haar groene kleur.
De felste kleuren bevinden zich aan de kop, daar is de bevedering het meest
intensief.
In de hoorndelen zit alleen maar zwart eumelanine.
In eerdere standaardeisen staat vermeld dat de bourkeparkiet bruin eumelanine
bezit. Dit is echter nog steeds niet aangetoond zodat het twijfelachtig is of dit
wel op waarheid berust.
2: De fysieke standaard van de Neophema’s en Neopsephotus.
Conditie:
Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder een goede conditie kan nooit
voor een hoge puntenwaardering in aanmerking komen.
De vogel moet een gezonde en levendige indruk geven zonder verminkingen
of andere gebreken.
Het oog is helder en het verenkleed dient rein en ongeschonden te zijn en
voorzien van een natuurlijke glans.
Formaat:
De lengte van de Neophema’s staat per soort bij de standaard vermeld.
De staart bepaalt ongeveer 40% van de totale lengte.
Model:
Een ideale Neophema is een volle vogel.
De ruglijn vormt vanuit de nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte

lijn. De schouders zijn breed t.o.v. het lichaam
De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.
Vanaf de aars tot de punt van de staart moet deze lijn weer recht zijn.
Het achterlijf mag niet uitgezakt zijn.
Houding:
Neophema’s nemen de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een
hoek van 50 graden met het horizontaal maakt.
Het type is aangepast aan het formaat, als de juiste stand wordt aangenomen
komt dit het type ten goede.
Kop:
De grootte van de kop is in verhouding met het lichaam, deze is niet grof
maar moet wel passen bij het postuur. De kop is rond en de schedel iets
afgeplat. De snavelbasis is smal.
De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden waardoor een mooie
ooglijn wordt verkregen.
Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan weerzijden de oogkas.
Poten:
De poten zijn fijn en voorzien van vier tenen die de stok zo omklemmen, dat
de vogel vrij zit van de zitstok. De dijen zijn zichtbaar.
Het loopbeen moet recht zijn, zonder vergroeiingen of verruwing. Twee tenen
staan naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen dienen
voorzien te zijn van eenkleurige gelijkmatige gebogen nagels.
Snavel:
De snavel oogt smal, is goed gerond en vormt met de schedel een vloeiend
gebogen lijn. De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is een inkeping.
De punt van de bovensnavel steekt enkele mm over de ondersnavel.
Bij een goed gesloten snavel voegt de ondersnavel zich gedeeltelijk in de
bovensnavel.
Bevedering:
De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten.
Elke veer is vrijwel gelijk aan de naastliggende.
De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam
gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af.

Er zijn zeven handpennen zichtbaar.
De staart is ongeveer 40 % van de totale lengte, gesloten en aan het einde
afgerond. De staart bestaat uit twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden
de twee bovenste pennen zijn het langst.
De onderzijde wordt afgeschermd door de onderstaart dekveren.
3.Toelichting:
In kwekerskringen werden soms allerlei fantasiebenamingen gebruikt op basis
van bepaalde uiterlijke kenmerken van de Neophema’s. In deze standaard is
er naar gestreefd om de juiste benamingen te geven aan mutaties op basis van
vererving en vederstructuur. Deze termen zijn ook internationaal bekend en
aanvaard. Wij zijn er van overtuigd dat door het gebruik van de juiste namen
er meer helderheid zal ontstaan. De internationale terminologie is voor een
belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal.
We kennen een groot deel van de Engelse termen al door de naamgeving bij
andere vogelsoorten, o.a.
Grasparkieten, edelparkieten en
Agaporniden.
Wij verwachten dan ook dat de
kwekers na een overgangsperiode
algemeen gebruik zullen gaan maken
van de voorgestelde benamingen.
Om deze gewenning te
vergemakkelijken hebben we
hieronder een tabel met de nieuwe
standaardnamen en de “oude namen”
toegevoegd en staan tussen ()
De gebruikte symbolen zijn ook
aangepast aan de nieuwste inzichten in
de genetica. Voorheen werden voor de
geslachtschromosomen de symbolen X
en Y gebruikt. Gebleken is dat deze
symbolen beter passen bij zoogdieren en Bourkesparkiet met veel blauw
mensen en dat daarom is bij vogels
Vogel en foto van N. Wilkes 2007
gekozen voor Z en W in plaats van X en Y.

4. Mutaties en Symbolen

Tabel mutatiebenamingen Neophema’s en Neopsephotus:
Engelse naam
Mutatienaam Symbool Oude of
foutieve naam
Autosomaal dominant verervende mutaties
RB
Roodbuik
Redbelly
Roodbuik
Autosomaal dominant verervende mutaties.
Grijs
G
Zwart
Dominant Grey
Dominant
Pi
Dominant bont Dominant pied
Bont
Autosomaal onvolledig dominant verervende mutaties. (Of incomplete
dominant)
Donkerfactor D
Donkergroen
Darkfactor
Violetfactor
V
Violet
Violetfactor
Misty
Mt
Bleekgroen,
Misty
khaki
Dominant
Ed
Gezoomd,
Edged dilute, spangle
gezoomd
spangle
Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties.
Opaline
Zop
Roze, lachs,
Opaline(rose)
bont
Platinum
Platinum
Platinum
Zinopl
SL ino
Zino
Geel, lutino
SL ino(lutino
pd
Pallid
Isabel,
Pallid(isabel)
Zino
lacewing,
Europees
cinnamon
Cinnamon
Cinnamon
Cinnamon
Zcin
Autosomaal recessief verervende mutaties.
Blauw
bl
Witborst(blauw) Blue(whitebreasted)
tq
Turquoise
bl
Pastelblauw,
Parblue(pastelblue)
zeegroen
Zeegroen
Aqua(seagreen)
Aqua
blaq

Oranjeborst
NSL ino
Palefallow

ob
a
pf

Bronzefallow

abz

Dun fallow
Pastel
Diluted
(overgoten)
Grijsvleugel
Recessief
gezoomd
Recessief
bont
Faded
Melanistic

adf
apa
dil

Bleekborst
Geel
Geel, pastel,
geelpastel
Fallow,
recessief
cinnamon
Dun fallow
Pastel
Goudgeel

dilgw
sp

Grijsvleugel
Grizzle, spangle

Greywing
Recessive spangle

s

Bont

Recessive pied

fd
m

Isabel
Zwart

Faded(recessive cinnamon)
Melanistic(black)

Bont

Mottle

Multifactorieel
Mottle
mo

Yellowbreasted
NSL ino(lutino,yellow)
Palefallow(yellowpastel,yellow)
Bronzefallow(fallow)

Dun fallow
Pastel
Dilute(yellow)

Niet alle genoemde mutaties zijn al bij alle sooten ontstaan, maar te
verwachten is dat dit vroeg of laat wel zal gebeuren.
In het juni 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.
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.
En tot slot een weetje: de gele mutant van de wildvorm noemen we lutino.
De witte vorm in de blauwserie blijft albino heten. Maar in alle overige
mutatie combinaties gebreuken we vervolgens alleen “ino”.
Zie het nieuwe vraagprogramma dat deze zomer uitkomt.
Henk Rens

De financiele crisis verklaard (vervolg)
Zoals u weet zitten er in het Vondelpark in
Amsterdam veel verwilderde halsbandparkieten. Op een dag kwam er een handelaar
en die vertelde de omwonenden dat hij de
parkieten wel voor 10 euro per stuk wilde
kopen.
Zij zagen dat er veel parkieten in het park waren en vingen er honderden voor
hem die hij allemaal voor een tientje kocht. Na een poosje waren er veel
minder parkieten en die er nog zaten, waren veel moeilijker te vangen, zodat
de mensen met hun vangst stopten.
Op dit punt kondigde de handelaar aan dat hij de vogels nu voor 20 euro per
stuk wilde kopen en de omwonenden begonnen met nieuw enthousiasme de
jacht en vingen verschillende tientallen vogels voor hem. Maar nog sneller als
de eerste keer werd de spoeling dunner en gingen de mensen weer terug naar
huis.
De prijs steeg nu naar € 25 euro per stuk maar de halsbandparkieten waren nu
zo schaars dat je er nog maar zelden een zag laat staan kon vangen.
De handelaar verhoogde zijn bod tot 50 euro. Maar omdat hij voor zaken naar
het buitenland moest zou zijn assistent namens hem de inkoop regelen.
Nadat de handelaar was vertrokken zei de assistent tegen de omwonenden:
Moet je eens kijken hoeveel halsbandparkieten de handelaar al bij zich in de
kooi heeft. Jullie kun ze van mij voor € 35,-- per stuk kopen en dan kunnen
jullie ze weer aan hem voor € 50,00 euro verkopen!
Iedereen zag winst in deze handel en ze holden naar huis om hun spaarcenten
te halen en kochte de kooi leeg.
Alleen jammer dat de handelaar en zijn assistent nooit meer terug zijn
gekomen en de mensen met de halsbandparkieten zijn blijven zitten, die ze
uiteindelijk maar weer in het park hebben losgelaten.
U begrijpt nu in ieder geval beter hoe de aandelenmarkt werkt.
Henk Rens naar een idee van Henk Hooglanderveen (NRC)

Kleine, lief kuikentje,
een kuikentje ben je maar.
Maar je bent een lief klein kuikentje,
je bent zo zacht, klein kuikentje, zachter dan kinderhaar.
Je loopt zo leuk, klein kuikentje,
je waggelt langzaam rond.
Je bent te dik, klein kuikentje,
o, véél te dik, klein kuikentje,
je bent zó dik, klein kuikentje...
Klein kuikentje,

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

