Maart 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

Gezien de grote belangstelling vorig jaar gaan we ook in het nieuwe jaar weer
starten met onze kaartavonden. Er is op 21 maart Paaskaarten, waarbij de prijzen
dus in het teken staan van het Paasfeest.
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.

Leo van Munster en Joop de Rooij hebben beiden de afgelopen maand enkele
hartinfacts overleefd. Leon herstelt thuis en Joop heeft op vrijdag 13 maart (!)
wederom een dotterbehandeling moeten ondergaan. We wensen hen van harte
beterschap.
Op dinsdag 24 maart zullen we aandacht besteden aan het kweekprogramma
ZOO easey. Voor de pauze wordt het programma toegelicht, na de pauze kunt u
het zelf proberen. Indien u al met Zoo easey werkt wordt u nadrukkelijk
gevraagd uw laptop of anders uw data gegevens mee te nemen.

Digitaal Kweekboek op 24 maart

Op de bestuursvergadering van 10 maart is ook de rest van het jaarprogramma
ingevuld overeenkomstig uw wensen. U vindt het elders in het blad en de meest
actuele versie steeds op de website.

Op dinsdag 24 maart zullen we aandacht besteden aan het kweekprogramma
ZOO easey. Voor de pauze wordt het programma toegelicht, na de pauze kunt u
het zelf proberen. Indien u al met Zoo easey werkt wordt u nadrukkelijk
gevraagd uw laptop of anders uw data gegevens mee te nemen.

Onze oude ijzeren stelling is verkocht aan een vereniging in Uden.
Het geeft ons meer ruimte in de nieuwe opslag en de penningmeester een
dikkere kas.

Lente

alle lente vogels
zijn druk bezig
met hun jonkies
te verzorgen in
de mooie heldere
lente lucht
en als dank
voor wat hun moeder
voor haar jonkies doet
fluiten ze een prachtig
lente lied....
- AngelOfWonder -

Jaarvergadering op 24 februari 2009
Aanwezig:
24 leden
De Voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur met een algemeen welkom
en een speciaal welkom voor Jan van ’t Veld die een zware operatie heeft
ondergaan en weer goed hersteld is.
Hij begon zijn openingsspeech met te vertellen dat hij weer 2 dingen had
meegenomen evenals vorig jaar was het vorig jaar zijn voorzittershamer en de
statuten en de reglementen.Voor dit jaar had hij gekozen voor een oud
vogelboek en een paar eieren van diverse van zijn eigen kippensoorten.
Na een hele verhandeling over de vogelsoorten, eieren en hun dna en hoe
weinig het verschil tot soms heel ander kleuren en soorten kan komen een
interessant verhaal en voor hen die er niet bij waren zal Henk ongetwijfeld
een uitdraai ter beschikking hebben.
Met het uitspreken van de hoop dat deze vergadering net zo vruchtbaar mag
worden als het nieuwe kweekseizoen werd de vergadering verder geopend.
Mededelingen en ingekomen stukken:
Mededeling:
• Leon van Munster heeft vorige week 2 lichte hartaanvallen gehad hij is in
het ziekenhuis behandeld en nu weer thuis en nog erg moe we wensen
hem een spoedig herstel. Over 2 weken moet hij terugkomen voor een
fietstest.
• Gewestelijk Voorzitter Evert Grift heeft wederom een beroerte gehad. Hij
zal in de gewestelijke vergadering zijn functie neerleggen. Er wordt een
tijdelijke oplossing gezocht.
• Het bondsbestuur is bezig met een herstructurering van het algemeen
bestuur. Nu maken de gewestelijk voorzitters deel uit van het hoofdbestuur, maar zij beschouwen zich meer een afgevaardigde van het
gewest.
• De voorzitter ai Rein Grefhorst wil het bestuur omvormen waardoor alle
bestuursleden volledige verantwoordelijkheid dragen voor een portefeuille
en daarop ook aanspreekbaar zijn
• Afgelopen jaar hadden we een aspirant keurmeester als bijzitter (de
hr.Lanenga) hij is voor zijn tentamen geslaagd en mag komend jaar
examen doen
• Onze keurmeester Albert de Bruin heeft tijdens de COM 3 maal goud
behaald. Keurmeester Tiny Blokx haalde 2 x zilver en 2 x brons

Als op een dag de riskmanager van de bank, ondanks dat de prijs van de
aandelen nog steeds stijgt, besluit dat het tijd wordt dat de drinkers in Jaap
zijn bar toch eens een deel van hun schulden gaan afbetalen, wordt die man
natuurlijk onmiddellijk ontslagen.
Maar als de bank dan uiteindelijk toch bij Jaap aanklopt voor betaling blijkt
dat bijna al zijn klanten veel meer schulden hebben dan ze kunnen betalen.
De vereniging ziet opeens dat hierdoor haar schulden veel groter zijn dan haar
bezittingen en besluit zich zelf op te heffen. Als beloning voor het vele werk
dat dit met zich meebrengt krijgt het bestuur van de algemene vergadering een
trip naar het Papagaaienpark Parco de Loro op Tenerife aangeboden.
De buurtsuper ziet dat niet alleen zijn rekeningen niet worden terugbetaald,
maar ook dat zijn aandelen Vogelvrij etc. waarschijnlijk waardeloos gaan
worden en weet zijn aandelen nog snel, maar met verlies te verkopen.
Hij komt in betalingsproblemen en wordt overgenomen door Albert Heijn.
Ook de andere lokale insiders zien nu dat het misgaat en proberen nog snel
van hun aandelen af te komen. De aandelen Vogelvrij en Vrijstad Culemborg
dalen door het steeds toenemende aanbod met 95% in waarde en het aandeel
Exotika blijft na een eerdere val van 80% stabiel op 20% van zijn waarde.
De bank, die met deze aandelen als onderpand, ook zelf grote verplichtingen
heeft aangegaan bij andere banken, ziet zijn balans ernstig verstoord en wordt
na een dramatisch weekend met veel
overleg tussen de leiders van de
coalitiepartijen gered door de regering.
De prijs van de dorstige vogelhouders wordt uiteindelijke betaald door een
verhoging van de BTW op kattenvoer en frisdrank.
Als u het zo ziet, is het allemaal niet zo ingewikkeld!
Henk Rens naar een idee van Freek Staps (NRC)

•
De financiele crisis verklaard
Jaap is de beheerder van de bar van een
bekende vogelvereniging in Culemborg.
Om de baromzet wat te verhogen staat hij
zijn klanten, meest bejaarde vogelliefhebbers,
toe om niet direct maar later te betalen.
Zij betalen dan geen 90 cent maar 1 euro per
consumptie. De consumpties noteert hij op de bar briefjes, die de leden aan
het eind van de avond af tekenen.
Dit raakt bekend en vrienden en bekenden van de leden komen ook naar de
kaartavonden en informatie-avonden van de vereniging en ook zij kunnen
gebruik maken van de soepele betalingsregeling, als een lid voor hen garant
staat. De baromzet stijgt met fikse sprongen, de avonden worden steeds
gezelliger en iedereen is tevreden.
Een enthousiaste manager bij de plaatselijke bank ziet de omzetstijging en
constateert een hoge winstmarge. Hij kent Jaap als integer, de vereniging als
solide en wil met de barbriefjes als onderpand het krediet van de vereniging
best verhogen, zodat Jaap bij de lokale buurtsuper steeds meer bier, wijn en
lekkere hapjes kan blijven kopen. Hij hoeft het zelfs niet meer te halen direct
bij de kassa af te rekenen. De boodschappen worden gratis gebracht en de
rekening mag later betaald worden.
Dit gaat een paar jaar goed, de baromzet en de winst blijven stijgen. Dankzij
de winst kan de hele vereniging met een bus naar een buitenlands vogelpark.
Op het hoofdkantoor van de bank besluiten creatieve productontwikkelaars de
steeds dikker wordende stapel barbriefjes te bundelen en de rechten op deze
leningen onder te brengen in drie verschillende Fondsen: Vogelvrij, Vrijstad
Culemborg en Exotika. De aandelen in deze fondsen kunnen wereldwijd
worden gekocht. De eerste aandelen worden gekocht door de eigenaar van de
buurtsuper, de lokale fourage handelaar, de dierenspeciaalzaak en een
vogelhandelaar. Hoewel verder niemand precies begrijpt waar deze namen
voor staan en hoe de onderliggende zekerheden precies zijn verdeeld, ziet
men dat er vraag is naar dit product en de prijs van de aandelen stijgt steeds
verder.

•
•

Bont mag weer!!In het nieuwe vraagprogramma zullen verschillende
soortentropische vogels en parkieten gelijk getekende bonten in alle
kleurslagen weer worden gevraagd .Men hoopt hierdoor de aantallen
vogels op de show te stimuleren omdat de bont gekleurde vogels veel
liefhebbers kennen
Ook de kleine grasparkiet wordt nu officieel in het vraagprogramma
opgenomen, niet alleen in de wild kleur maar in alle kleurslagen.
Er wordt voor een grasparkietje asiel gevraagd. Het is een groene pop van
ongeveer 5 jaar oud. Naam en telefoonnummer verkrijgbaar bij Henk

Ingekomen stukken:
• Er is een uitnodiging binnen voor de gewestelijke voorjaarsvergadering er
wordt gevraagd of er liefhebbers zijn om te gaan maar er zijn geen
gegadigde zodat het er naar uitziet dat Henk en Jan zullen gaan.
• Er is een officieel kaartje binnen gekomen van een nieuwe lid
Verslag van de vorige vergadering .
• Deze was afgedrukt in het vorige maandblad.
Verslag over 2008:
• Deze wordt voorgelezen door Jan
Verslag van de penningmeester:
• Toelichting wordt gegeven op de papieren die rondgedeeld zijn door
Jaap. Er is voor het eerst sinds Jaap Penningmeester is een tekort van
ruim € 500.—dat eenvoudig te verklaren is door de busreizen naar
Hasselt en naar Alphen a.d. Rijn verder is er een kleine discussie over
de cijfers en blijkt er een klein bedrag in de verkeerde kolom beland te
zijn maar verder is er geen commentaar.
Verslag van de kascontrole commissie:
Bij monde van Rinus Hagenaars wordt er een
compliment gegeven aan onze
penningmeester voor zijn goed en
overzichtelijk werk.
De Hr van der Heijden is het nieuwe lid voor
de kascontrole-commissie.
Nieuw reserve lid is Henk van Valkenburg

Bestuursverkiezingen:
• Aftredend waren De heren van Driel en Stap en zijn weer voor 3 jaar
herkiesbaar en omdat er geen tegenkandidaten zijn worden zij met
algemene stemmen herkozen.
• Weer wordt er op geattendeerd dat de Voorzitter er over 2 jaar mee
uitscheid omdat hij naar Noord Holland, de vergadering wordt
toestemming gevraagd om een eventuele kandidaat te benaderen en
mee te laten draaien in het bestuurs werk echter zonder
verantwoordelijkheid en ook moet zijn/haar benoeming uiteraard door
de vergadering worden goed gekeurd.
Begroting 2009:
•
•
•

De begroting is gemaakt naar aanleiding van de kosten gemaakt in
2008
De voorgestelde begroting wordt door de vergadering goed gekeurd.
De contributie wordt verhoogd naar € 33.—per jaar voor leden van de
bond en € 20,--voor jeugdleden, huisgenoten en donateurs.

Activiteitenprogramma 2009.
•
•
•
•

Er is gevraagd om meer kaartavonden, dit worden nu 3 avonden in het
voor jaar en 2 in het najaar
Hedwig van der Horst (dierenarts) zal weer gevraagd worden om een
sekse keuring eventueel gekoppeld aan een lezing
Ook zullen we dit jaar een tafelkeuring gaan verzorgen. Om te
beginnen voor tropen en parkieten
Uitleg over digitaal beheer vogelbestand

Op en aanmerkingen m.b.t.de TT
• Het bestuur heeft besloten om de bakken boven de keurtafels een
opknapbeurt te geven (de armaturen zijn aan vervanging toe en de
bakken behoeven ook een opknapbeurt
• Er zal weer gekeken worden, bij vraag of we weer op een goede
goedkope manier aan daglicht imitatie lampen kunnen komen (nader
bericht volgt)
• Onze materiaal opslagplaats gaat verdwijnen. Voor de rolcontainers is
er nog plaats in een nieuwe situatie maar voor de oude stellingen moet

Overige parkietensoorten en mutaties.
Sinds jaren heeft de A.N.B.v.V. het C.O.M. vraagprogramma gevolgd t.a.v. toelating
bont mutaties in het vraagprogramma, en op de wedstrijden.
Binnen de ANBvV werden bonte vogels niet toegelaten in ons vraagprogramma en
indien een liefhebber hiervan niet geheel op de hoogte was en deze mutant
inschreef op een wedstrijd, kreeg hij een keurbrief zonder puntentoekenning met de
opmerking; een niet gevraagde mutatie of mutatiecombinatie.
Wel schreef de keurmeester er opmerking bij over kleur diepte of kleur-egaliteit, of
fysieke eigenschappen.
Op voorstel van de Technische Commissie Parkieten heeft het Dagelijks- en
Algemeen Bondsbestuur besloten het volgen van het C.O.M. vraagprogramma los te
laten en voor de parkieten een uitzondering te maken, en deze mutanten toe te laten
tot het nieuwe vraagprogramma. Hierdoor is de mogelijkheid gekomen voor vele
liefhebbers deze mutanten ook binnen onze wedstrijden te showen en laten
beoordelen door de keurmeesters.
In de gezamenlijke standaardeisen zoals, die van de Agaporniden en Valkparkieten
die ook op onze site staan, zijn deze mutaties al beschreven en dus te lezen voor de
liefhebbers.
Dit betekend dat er een forse uitbreiding komt van het aantal mutanten die gevraagd
worden in het nieuwe vraagprogramma 2009 tot 2011. In het komende vraagprogramma zijn de respectievelijke recessieve of dominante mutaties opgenomen in
de nummering bij de groepen Agaporniden, Neophema’s Roodruggen en Kakariki’s.
Bij de andere soorten kunnen de bont mutaties worden ingeschreven onder de groep
nieuwe mutaties/combinaties. (De laatste subgroep in de hoofdgroep)
Dit betekent dat de bontmutaties die zijn opgenomen in het vraagprogramma in een
subgroep, beoordeeld mogen worden met het maximum puntenaantal en de overige
bontmutaties ingeschreven in de laatste subgroep nieuwe mutaties/combinaties
van iedere hoofdgroep beoordeeld mogen worden met maximum 91 punten, tot dat
deze worden opgenomen als erkende mutant in het vraagprogramma.
In de komende nummers van Vogelvreugd zal de TC Parkieten extra aandacht
besteden aan de eisen die gesteld zijn aan de verschillende bont mutaties, zodat u
als liefhebber op de hoogte bent van die gestelde eisen voor de bont mutaties,
voordat u met uw kweekproducten naar de wedstrijden toegaat
Namens de studiegroep parkieten hopen we, dat deze verruiming van het vraagprogramma duidelijk zichtbaar gaat worden tijdens het komende keurseizoen en veel
van de nu toegelaten vogels op de diverse shows op de keurtafel komen en dus voor
het publiek zichtbaar worden
Technische Commissie Parkieten
Kees Bink vrz.

NIEUWS VAN DE KEURMEESTERSVERENIGING
Belangrijk nieuws parkietenliefhebbers.

Na veelvuldige speculaties over het toelaten van de wildvorm grasparkiet is het dan
eindelijk waarheid. Tot en met het keurseizoen 2008 konden de liefhebbers van de
wildvorm grasparkiet deze wel naar de verschillende tentoonstellingen insturen, maar
werden deze beoordeeld volgens de standaardeisen van de Standaard Grasparkiet. Dit
betekende dat er voor de beste vogels in deze verschijningsvorm, maar 83 punten te
verdienen waren. Zeker geen stimulans voor de liefhebbers om in te schrijven bij de
wedstrijden.
Na een voorstel van de Technische Commissie Parkieten heeft het Dagelijks- en
Algemeen Bondsbestuur van de A.N.B.v.V. een besluit genomen om deze wildvorm
grasparkiet op te nemen in het nieuwe vraagprogramma 2009 tot 2011.
Aan dit besluit zijn wel enige voorwaarden aan verbonden:
- Allereerst moet er een aparte groep gemaakt worden voor de wildvorm graspark|iet
- Geen samenvoeging van de wildvorm- en de standaard grasparkiet.
- Alleen vogels beoordelen die aan deze standaard voldoen in het bijzonder aan het
formaat van de wildvorm.
Wat betekent dit nu voor de liefhebber: De wildvorm grasparkiet wordt naar de
daarbij behorende standaard beoordeeld en zal worden gekeurd op de keurbrief Grote
Parkieten (dus niet op de keurbrief standaard grasparkiet) en mogen beoordeeld
worden tot het maximale punten totaal. Hierdoor kunnen ze ook meedoen aan iedere
klassement (mooiste vogel van de hoofdgroep tot beste vogel van de tentoonstelling,
en alle andere klassementen) dat gespeeld wordt in de vereniging op/of tijdens de
tentoonstelling.
Wel zal er goed gelet worden op de oorspronkelijke wildvorm, iedere tussenvorm of
kenmerk van de standaard grasparkiet zal dan ook bestraft worden.
De wildvorm grasparkiet wordt in het nieuwe vraagprogramma gevraagd inclusief
alle voorkomende mutaties, gelijk de standaard grasparkiet. Er is wel een opdeling
gemaakt in het vraagprogramma.
e
In de 1 groep komen alle normaal getekende vogels zoals groen, blauw, grijsgroen
en grijs met en zonder donkerfactor. (dus de vogels met alleen zwarte tekening)
e
In de 2 groep zijn de overige mutaties of mutaties/combinaties ondergebracht(
e
opaline, cinnamon, lutino, etc). Indien er de komende jaren blijkt dat deze 2 groep
een dusdanige omvang krijgt op de verschillende tentoonstellingen, zal daar met de
indeling van het vraagprogramma 2012 natuurlijk rekening mee worden gehouden.
Aan de beschrijving van de wildvorm grasparkiet wordt de laatste hand gelegd en
deze zal de komende maand in Vogelvreugd geplaatst worden, zodat iedere
liefhebber zelf kan lezen waar deze vogelsoort aan moet voldoen, en de vergelijking
kan maken met zijn eigen wildvorm grasparkiet.
De standaardeis voor deze wildvorm grasparkiet: qua kleur en tekeningpatronen is
gelijk aan de standaardeis grasparkiet m.u.v: het type en formaat. Hiervoor gelden
de regels eigen aan de wildvorm grasparkiet.
Komende maanden kunt u zeker rekenen op meer informatie in Vogelvreugd over
deze wildvorm grasparkiet.

er een oplossing gevonden worden (voorgesteld was oud ijzer)
Henk heeft hem op het internet gezet en de belangstelling was zo dat
er nu een bod van € 200.—is gedaan door een zustervereniging uit het
zuiden des lands. De vergadering geeft toestemming tot verkoop
Keurmeesters
• De keurmeesters voor de TT 2009 zijn gecontacteerd en de
toestemming voor de TT is ook binnen
Rondvraag:
• Er wordt gevraagd of alle leden al betaald hebben, het antwoord is
helaas dat er nog 10 leden zijn die nog niet betaald hebben.
• Deze leden worden verzocht dit als nog met spoed te doen.
Om 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering

-

Wederom zeer gezellige kaartavond…
Zaterdagavond 14 februari 2009 werd er een extra kaartavond georganiseerd
omdat daar veel vraag naar was. Er wordt soms wel eens afgevraagd of we een
vogelvereniging of een kaartclub zijn maar bij de E.C.K.E.V. in Culemborg is
gebleken dat beiden zeer goed samen gaan.
Zoals we regelmatig kunnen lezen in dit clubblad, worden er door onze leden ook
buiten de vereniging zeer goede resultaten behaald met hun vogels maar ook
tijdens de goed bezochte kaartavonden in het Rode Kruis gebouw wordt er
fanatiek gespeeld om de punten.
Onze vogelhobby is vooral een hobby die we thuis alleen beoefenen en de
resultaten worden dan tentoongesteld op onze jaarlijkse wedstrijdshow. Om
toch onderling contact te houden worden er regelmatig vergaderingen belegd om
het wel een wee van de vereniging in kaart te brengen en te bespreken. Ook
wordt er dan honderduit over de hobby gepraat.
Ooit heb ik jaren geleden, samen met een aantal van onze leden, geprobeerd
door middel van een activiteitencommissie, leuke activiteiten te organiseren die
betrekking hebben op onze vogelhobby.
Onder andere met Harry Hommelberg, Jan middelkoop, Walter van Schaik, Wim
Elings en ondergetekende kwamen we regelmatig bij elkaar om te brainstormen
en op zoek te gaan naar leuke dingen die betrekking hadden op onze hobby.
Nou, dat viel dus echt niet mee. Een vogelhobby wordt nou eenmaal vooral
individueel thuis beoefend en wat dat betreft is er weinig groepsverband. In
mijn beginjaren bij onze vereniging kon je bij Theo in De Lantaarn nog wel eens
een zaaltje vol krijgen maar door de jaren heen is het animo gedaald en komen
er op vergaderingen en voorlichtingsavonden steeds minder leden. Wellicht dat
de komst van de euro en het steeds jachtiger wordende leven hier debet aan
zijn.

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

H. Rens
Otto van Reesweg 45
4105 AB Culemborg Tel: 06-33788007 (nieuw)

Secretaris:

J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg

Tel.: 0345 – 520664

J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg

Tel.:06-23697060

F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren

Tel.: 0344 – 571896

P.L.A. Winkel
Gandhi 61
4102 HG Culemborg

Tel.: 06 - 46076368

M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg

Tel.: 0345 – 517450

M.H.G. Hommelberg
Tulpstraat 59
4101 GK Culemborg

Tel.: 0345-519371

Penningmeester/
ledenadministratie
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
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

Noteert u alvast even in uw nieuwe agenda van 2009 ?
Soort Vergadering
Kaartavond
Ledenbijeenkomst
Digitaal kweekboek
Ledenbijeenkomst
met tafelkeuring
Ledenbijeenkomst
Met dierenarts
Kaartavond
TT Commissie
Ledenvergadering
inschrijven TT

Datum
Zaterdag 21 maart

Waar/bij Wie
Rode Kruisgebouw

Clubblad
17 maart

Dinsdag 24 maart

Rode Kruisgebouw

dinsdag 21 april

Rode Kruisgebouw

14 april

Dinsdag 15 september
Zaterdag 12 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

7 oktober

27 oktober

15 dec.
zaterdag 19 december

De uitslagen van deze avond op een rijtje:
Klaverjassen

24 nov.

Feestelijke
prijsuitreiking

Dat we in het hedendaagse drukke bestaan in deze hectische wereld toch wat
ontspanning nodig hebben blijkt wel uit de opkomst bij de regelmatig gehouden
kaartavondjes van onze vereniging. Gaan we elke dag even rustig het vogelhok in
om een beetje te ontstressen en tot rust te komen…zo af en toe is het ook leuk
om er een avondje op uit te gaan en elkaar weer even te zien en te spreken.
Vandaar dus de klaverjas en joker avondjes van de E.C.K.E.V……
…voor de gezelligheid
…voor een stukje ontspanning
…voor een stukje spanning
…voor de onderlinge contacten

Rode Kruisgebouw

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

1 Frans Stap
2 Peter van Gessel
3 Jan in ’t Veld
4 Hans Kool
5 Jan Pieters
6 Jan Middelkoop
7 Peter Meijer
8 Richard
9 Jan Aantjes
10 Henk rens
11 Jack v. d. Heuvel
12 Jos Spithoven
Gemiddelde score
Klaverjassen

Jokeren
5102
4976
4856
4757
4635
4566
4337
4312
4294
3875
3807
3781

1 Janny Stap
2 Peter Winkel
3 Ineke van Gessel
4 Els v.d. Heuvel
5 Willy Middelkoop
6 Trudy Meijer
7 Gerda Aantjes
8 Corine Hommelberg

420
433
466
498
516
600
663
670

4534

Noteert u de volgende kaartavond vast in uw agenda:

zaterdag 21 maart 2009
Uw bijdrage van € 2,50 per persoon gebruiken we
om leuke prijsjes te kopen en om lekkere hapjes op tafel te zetten.
Peter Winkel

De Roman van het leven
Zoals u wellicht weet is één van mijn hobby’s het verzamelen van oude
vogelboeken. Ze bieden inspiratie voor stukjes in ons clubblad en op onze
website. En vooral de biotoopbeschrijvingen van de vogels in de oude boeken
zijn soms ontzettend goed: maar ja, het was toen ook nog ons Indië.
In het boek “Ik kan vogels houden” dat S.J. Houtenbosch en J.P.A. Wilhelm
precies 40 jaar geleden schreven gaan ze onder de titel “De Roman van het
leven” in op het wonder dat uit een nietige eicel en een onzichtbare
spermazoide samengevoegd in een mooi gekleurd ei in drie weken een jonge
vogel goeit volgens een vooraf bepaald patroon.
Uit het ei van twee grijze zebravinken groeit gewoon weer een grijze
zebravink en niet een bruine of witte of een andere grasvink ondanks dat dit
maar een heel klein beetje verschilt in de chemische formule van wat we
tegenoordig de DNA-structuren noemen, maar waar de vogelkwekers in 1969
nog niet van hadden gehoord.
Zelf heb ik ook die verbazing, die uit dat artikel spreekt.

In heb om mijn nieuwe broedmachine te testen 40 kippeneieren in een kastje
gedaan. Zonder dat daar nog een vader of moeder aan te pas komen wordt
door de toevoeging van de juiste hoeveelheden vocht en warmte in 3 weken
uit het ei een volwaardig kuiken geboren, dat zich zelf uit het ei bevrijd en
nadat het is opgedroogd op zoek gaat naar eten en drinken.
Het wonder van het ei vergeten wij volgens mij nog
weleens en toch zou zonder het ei onze hobby zo
stoppen. Geen ei, geen nieuwe vogel, geen show.
In het ei wordt de kern gelegd van onze nieuwe
kampioen, voor een deel genetisch bepaald. maar
ook het milieu draagt ontzettend bij. Beschikken de
ouders niet over de goede voedingsstoffen, dan kan
er geen goed ei worden gevormd. Wat een kuiken in het ei te kort komt kan
nooit meer worden gecompenseerd. We kunnen dan ook veel leren van de
beroepspluimvee houders. Door goede verlichting en verwarming creeren ze
een kunstmatige sfeer waardoor de kip blijft denken dat het lente is.
Onze kippen stammen af van het Bankiva-hoen, een oerkip die in Azië leefde.
Afstammelingen van deze soort leven nog in de wouden van Indonesië en
India. Het Bankiva-hoen legt acht tot twaalf eieren per jaar. In vele eeuwen
zijn kippen doorgekweekt op verhoging van de eierproductie. Rond 1900
legde een productieve kip ongeveer 180 eieren per jaar. Nu zijn dat er 280.
Daarmee zijn de grenzen in zicht.
Wij vogelkwekers doen het andersom: van het grasparkietje dat zonder
problemen in verschillende rondes grote aantallen jongen groot bacht hebben
we de Engelse of standaardparkiet gevormd, die vaak met moeite maar enkele
jongen groot (maar dan ook heel groot) weet te brengen.
Een kip heeft ongeveer 25 uur nodig om een ei te maken. Dat kost ongeveer
een kwart van de calorieën die een kip eet. Nadeel is dat de opgevoerde
productie zich wreekt in de levensduur. Normaal is dat 10 jaar, nu is een kip
uit de legbatterij na ca 18 maanden op en wordt ze geruimd als soepkip.
Maar hoelang gaan onze kanariepoppen mee als fokdieren?
Bij de hobby dier-houders, die net als wij een combinatie van schoonheid en
productiviteit nastreven, gaan de kippen veel langer mee. Zij streven net als
wij naar voldoende goede eieren van ouders van een topafstamming in de
hoop dat er tenminste één vogel nog beter zal zijn als zijn ouders en er in je
hok niet alleen een nieuwe kampioen wordt geboren, maar ook goed en
gezond uitgroeid tot een echte topper!
Groeten Henk Rens

