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Uitnodiging
Langs deze weg nodigen wij onze leden uit om onze
ledenvergadering bij te wonen welke zal worden gehouden op:
maandag 16 september 2013
aanvang 20.00 uur
Zalencentrum Gambora
Middelkampseweg 2
Gameren
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken
Komende TT
Van de bestuurstafel
- dagje uit
- vrijwilligers
- ringenbestelling
- TT seizoen 2013
- districtsvergadering
6. Wat verder ter tafel komt
-Thema: vogels toiletteren
7. Rondvraag
8. Sluiting

Zoals gebruikelijk zullen we bij agendapunt 6 spreken over de vogels
en alles wat daar bij komt kijken. .Natuurlijk is het mogelijk om zelf
vogels mee te brengen die we dan gaan bespreken.
De vergadering wordt onderbroken voor een pauze meet consumptie.
Wij wensen jullie een prettige en vooral leerzame bijeenkomst toe.
Het bestuur.
September 2013
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In memoriam

Geschokt en vol ongeloof hebben wij kennis
genomen van het overlijden van

Gijs van Wijnen
Gijs was pas kort lid van onze vereniging en
gedurende die tijd hebben wij hem leren kennen
als een echte verenigingsman.
Niets was hem te veel en altijd konden we een
beroep op hem doen, graag was hij behulpzaam
achter de schermen tijdens de TT.
Wij wensen zijn vrouw en familie veel sterkte
toe om dit zware verlies te kunnen verwerken.
Bestuur en Leden
Het Bonte Boertje.

2

September 2013

Het Bonte Boertje

Thema avond
Vogels toiletteren.
Tijdens onze september bijeenkomst zullen we met elkaar stilstaal bij
het gereedmaken van een vogel voor de tentoonstelling.
Zoals we allang weten is het niet even een vogel pakken en deze in
een TT kooi plaatsen. Doen we dit dan weten we zeker dat de vogel
zich zal beschadigen en dat hij daardoor strafpunten op zal lopen.
Leden die vaker meegespeeld hebben weten dat de vogels moeten
wennen aan de TT kooi en dat kost enige training. Sommigen zullen
daar al mee bezig zijn en anderen zullen daarmee binnen kort
beginnen.
Aan elkaar kunnen we deze avond duidelijk maken waarom je op een
bepaalde manier de vogels traint en waarom je er een bepaalde tijd
over wilt doen.
Dit geldt natuurlijk ook voor het in orde maken van de bevedering
van de vogels, waarbij de ruipuntjes zeker niet vergeten moeten
worden. Het wassen van vogels is voor sommigen een must en een
ander doet dit alleen bij licht gekleurde vogels. Waarom dat is hopen
we deze avond van elkaar te leren.
Ook gaan we stil staan bij dit wassen, wat er mogelijk is en waarom
dit zo gedaan wordt.
Veel kan er dus over tafel komen en daar gaan we als bestuur ook
van uit. Wij weten dat onze leden geen geheimen voor elkaar hebben
en ze zullen dan ook alles met elkaar bespreken in het belang van de
hobby, maar zeker ook voor onze club.
Kortom het is zeker de moeite om deze ledenavond bij te wonen.
Het bestuur.
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Notulen ledenvergadering 15 april 2013
Aanwezigen:
Anne van Tuijl, Coen van Tuijl, Cees van Tuijl, Gerrie van Rumpt,
Dik Timmer, Bert van Lit, Karin Hogerwerf, Guus Hogerwerf, Cor
Bouman, Chris den Tek, Jeroen Koenen, Ton Koenen en Stef den
Tek (13)
Afwezig met kennisgeving:
Aart van Vugt, Gijs van Steenbergen, Raymondo de Blij en Patrick
Geurts (4)
Punt 1: Opening
De voorzitter opent om 20.08 uur de vergadering en heet alle
aanwezigen van harte welkom.
Punt2: Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden zonder op- en
aanmerkingen goedgekeurd. Wel is er een verzoek of de namen van
de mensen die in de kascontrolecommissie zitten opgenomen kunnen
worden in de notulen.
Punt 3: Ingekomen stukken
De bondsstukken worden tegenwoordig digitaal verstuurd. Op
verzoek zijn deze voor de leden in te zien. Op de site van de N.B.v.V.
is onder de rubriek “nieuws” een overzicht en inzage in de diverse
bondsstukken.
Punt 4: Van de bestuurtafel
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Het stemgedrag voor de voorjaarsvergadering is weer
bepaald. Op alle voorstelen is positief gestemd.
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De districtsbijdrage voor dit jaar is verhoogd naar € 25,- Dit
om wat meer reserves op te bouwen, zodat het district de
DTT kan blijven houden.
Het dagje uit staat dit jaar gepland op 6 juli. Net als vorig jar
willen we probeen om naar Avifauna in Alphen a/d Rijn te
gaan.
Het clubinfo is door de nieuwe drukwijze qua prijs gelijk
gebleven, maar kon wel meer pagina’s bevatten. Dit is de
reden dat het laatste boekje dikker was. Wel zoek de redactie
nog schrijvers of vertellers, zodat het een blad voor en door
de leden blijft.
Het ringen bestellen gebeurt tegenwoordig digitaal. Hierdoor
kan er niet meer afgeweken worden van de uiterste
besteldatum. Hou dus goed rekening mee met de
besteldatums.
Er worden weer vrijwilligers gezocht om de volière bij ’t Slot
mee schoon te maken. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden
bij Cor Bouman.

Punt 5: Wat verder ter tafel komt






Karin vraagt of er meer mensen problemen hebben met
onbevrucht eieren. Sommige hebben hier ook last van. Een
oorzaak wordt gezocht in het schommelen van de
temperaturen aan het einde van de winter en het begin van
het voorjaar.
Er wordt gevraagd welke ringen er in een stam mogen zitten.
De vogels in de stam moeten komen uit de zelfde kweekjaren
als in het vraagprogramma staat voorgeschreven. Ze hoeven
dus niet in het zelfde jaar geboren te zijn.
Chris heeft een zebravink meegebracht. Deze wordt
omschreven als een slechte bleekrug grijze.

Punt 7: Rondvraag


Cees geeft aan dat hij het artikel “Vogelkunde” in Onze
Vogels weinig meerwaarde heeft. De schrijver verteld weinig
September 2013
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en draait om de brei heen. Is er een mogelijkheid om dit
kenbaar te maken bij de hoofdredacteur. Dit kan door een
melding te maken op het bondsbureau.
Bert geeft aan dat hij “weer” een nieuw middel in gebruik
heeft genomen. Het gaat om Noromctin. Dit is een middel
dat bloedluis bestrijd.

Punt 8: Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om
22.20 uur en wenst een ieder een goede zomer en een fijne vakantie

T.J.H. Koenen
Voorzitter

S.M. den Tek
Secretaris

Door de ogen van de keurmeester
Japanse Kwartel.
Ton Koenen.

Deze aflevering gaan we het hebben over de Japanse Kwartel. Een
soort die regelmatig op tentoonstellingen te zien is. Samen met de
Chinese Dwergkwartel is dit de soort die het meest is te zien op een
tentoonstellingen. Buiten de wildkleur zijn er een aantal mutaties van
deze soort bekend. Zoals gebruikelijk in deze artikelen kijken we in
principe naar de wildkleur. Informatie over de andere kleuren kan
men vinden op de site van de NBvV, waarnaar ik graag verwijs.
Zoals te doen gebruikelijk worden de kwartels en duiven als eerste
gekeurd tijdens een tentoonstelling en dat is met deze kwartels dus
ook het geval.
De vogels worden gekeurd op het bekende kwartel keurbriefje van de
NBvV, waarbij de wildkleur gekeurd wordt in de schaal 1.
6
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Rubriek 1.
In de eerste rubriek kijken we naar het formaat model, houding en
conditie van de kwartels.
Het spreekt voor zich dat de vogels in topconditie moeten zijn om
naar een tentoonstelling ingestuurd te kunnen worden. Vogels die
niet in conditie zijn komen dan ook niet in aanmerking voor een hoge
klassering.
De Japanse Kwartel is vanaf de punt van de snavel tot de punt van de
staart 18 cm groot. Hij/zij moeten van een stevige indruk maken.
Hiermee bedoelen we niet dat de vogels vet moeten zijn, maar dat ze
zowel vanaf de voorzijde als vanaf de zijkant gezien vol en breed
moeten zijn. De rondingen die deze vogels hebben moeten vloeiend
in elkaar overlopen waardoor het type alleen maar wordt versterkt.
De ruglijn bevindt zich een holling bij de aansluiting van de kop/nek
met de rug. Deze holling moet vloeiend verlopen. De vogels hebben
een iets afgeplatte kop en daarbij is de schedel van de haan breder
dan die van de hen. Door de lengte van de bevedering zullen
schimmelvogels wat groter lijken dan intensieve vogels. De vogels
moeten een fiere houding laten zien en goed op de poten staan. Op de
tentoonstellingen zien we vogels die qua type afwijken doordat ze te
smal zijn of te klein. Ook zien we wel eens vochtige plekken in de
aarsbevedering en rond de neusgaten.
Vogels die gemiddeld goed schoren in deze rubriek krijgen daarvoor
27 punten. Vallen ze positief op dan kunnen er natuurlijk meer
punten worden gegeven.
Rubriek 2.
In deze rubriek kijken we naar de poten en de snavel van de vogels.
Deze moeten natuurlijk gaaf en compleet zijn, maar dat spreekt
eigenlijk voor zich. Poten en snavels die wat ruw zijn kunnen met
wat babyolie worden ingesmeerd zodat ze wat gladder worden, maar
dit is al vaker uitgebreid besproken in vorige artikelen en kan dus als
bekend worden beschouwd.
De poten moeten vleeskleurig met hoornkleurige nagels zijn en de
snavel is zwartgrijs van kleur en aan de punt iets lichter. Aan de punt
is de snavel licht gebogen.
Als er bij deze rubriek geen afwijkingen zijn dan wordt hiervoor 8
punten gegeven.
Rubriek 3.
September 2013

7

Het Bonte Boertje

Hier kijken we naar de bevedering van de vogels. Deze moet ten
eerste compleet zijn. Ontbreken er veren dan zal hierover een
opmerking worden geplaatst en naar gelang van de ernst van de fout
kan er ook een punt in mindering worden gebracht. De bevedering
moet strak langs het lichaam worden gedragen en dient goed
aangesloten te zijn. Naar de kleur en de tekening op de veren wordt
in deze rubriek niet gekeken.
Zijn er geen negatieve opmerkingen in deze rubriek te maken dan
worden hiervoor de maximale 5 punten gegeven.
Rubriek 4.
Hier kijken we naar de kleur van de kwartels, waarbij we er wel
rekening mee houden dat we hier van doen kunnen hebben met
intensieve en schimmel vogels. Dit geeft op zich een ander
kleurbeeld. Waar op gelet wordt is dat een intensieve vogel geen
schimmel laat zien. Bij de schimmel vogels wordt gelet op een
gelijkmatige verdeling van de schimmel over het hele lichaam van de
vogel.
De borstkleur van de intensieve vogels moet zo diep mogelijk zijn en
uitvloeien naar de buik, graag zover mogelijk.
Een schimmelvogel zal door het schimmeleffect op het oog wat
lichter lijken. We moeten er wel op letten dat deze vogels niet te veel
schimmel laten zien waardoor er een grijze waas ontstaat. Dit laatste
zal dan ook als fout worden aangemerkt. Wat ook als fout wordt
gezien is het hebben van te weinig schimmel op de borst.
Deze kwartel is op het rugdek en kop overwegend donkerbruin van
kleur, waarbij het vleugeldek wat lichter van kleur is. De borst is
warm kaneelkleurig en de buikkleur is licht crème van kleur.
Als er geen negatieve of positieve opmerkingen gemaakt kunnen
worden in deze rubriek, dan zullen er 17 punten worden vergeven.
Rubriek 5.
De laatste rubriek gaat over de tekening van de vogels. Hier hebben
we voor deze soort een belangrijke rubriek, omdat bijna over de
gehele vogel tekening te vinden is. De haan en de hen laten wat
verschil in tekening zien en dit is zichtbaar rond bij de koptekening.
De tekening moet duidelijk aanwezig zijn, maar dan alles wel in
verhouding. Hiermee wordt bedoeld dat de bestreping niet
overdreven breed moet zijn. De rug en vleugeldek tekening moet
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vooral symmetrisch zijn. Over het algemeen bestaat de tekening uit
lengte streepjes.
Op de borst ontstaat een soort hamertekening door de aanwezige
lichte lengte tekening met de iets lichtere dwarstekening. De
kastanjebruine flanken lopen van de kopstreek tot de stuit en daarop
bevinden zich lichtcrème lengte streepjes.
Over het algemeen kan gezegd worden dat de koptekening, maar dit
geldt ook voor de overige tekeningpatronen op de vogel, duidelijk en
strak afgetekend aanwezig moeten zijn.
Wat we nog wel eens zien is een bont plekje onder de kin van de
vogels.
Is de tekening goed en symmetrisch aanwezig dan zal er in deze
rubriek 32 punten worden gegeven.
Gaan we de punten bij elkaar optellen dan krijgen we 27 – 8 – 5 – 17
– 32 en dit geeft een totaal van 89 punten. Dit is gewoon een goede
vogel die niet positief maar ook niet negatief opvalt. Zijn er in de
rubrieken 1, 4 en 5 positieve opmerkingen te plaatsen dan kunnen de
punten worden verhoogd. Dan krijgen we de puntentelling als volgt
28 – 8 – 5 – 18 – 33 wat goed is voor een totaal van 92 punten. In de
genoemde rubrieken kan nog een punt extra gegeven worden om een
vogel aan te wijzen als kampioen en deze vogel kan dan 93 punten
krijgen, als dit in de ogen van de keurmeester verantwoord is.

Ringenbestelling
De ringen voor de tweede ronde moeten deze maand weer besteld
worden.
Zorg dat je op tijd het formulier en het geld bij de penningmeester
hebt afgegeven. Niet op tijd besteld is ook de ringen niet op tijd in
huis.
De bestellingen lopen via de ringencommissaris en deze moet per
internet aanleveren en dat is onverbiddelijk.
Tijd is tijd.
Daarna wordt alles automatisch afgesloten en dan kan ook onze
ringencommissaris niets meer.
Dus bestellen voor 20 september.
September 2013
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Duiven.

(een miniserie)

Ton Koenen

Over de gehele wereld komen we duivenrassen tegen. We kennen er
die zaad eten, maar er zijn ook duiven die zich te goed doen aan
vruchten. Wereldwijd zijn er meer dan 300 rassen duiven, van groot
naar klein.
Veel duiven dus, maar betrekkelijk weinig gespecialiseerde
liefhebbers van deze vogelsoort. Op de tentoonstellingen zijn ze niet
altijd terug te vinden. Als ze er wel zijn dan zijn het vaak dezelfde
soorten die we tegen komen en dat zijn dan ook de kleinere soorten.
Vandaar deze miniserie over een aantal kleine duivensoorten die we
gedurende dit jaar in ons clubblad zullen plaatsen.
Overigens krijgen de duiven op een tentoonstelling altijd een
voorkeursbehandeling. Samen met de kwartels worden ze namelijk
als eerste gekeurd. Dit heeft overigens niets te maken met het feit dat
ze weinig op een tentoonstelling te zien zijn, maar meer met hun
gedrag. Duiven en kwartels zijn vaak nogal schrikkerig en ze kunnen
zomaar opvliegen en zich daarbij beschadigen. Om nu te voorkomen
dat de duiven en kwartels beschadigd op de keurtafel komen, worden
ze als eerste gekeurd.
Deze miniserie zetten we voort met een minder bekende soort,
namelijk de

Zwartmaskerduiven

Oena capensis

De derde kleine
duivensoort in
deze minireeks
is de Zwartmaskerduif. Deze
22 cm grote
duif is afkomstig
van het Afrikaanse
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Contingent. Daar komt hij met name voor ten zuiden van de Sahara
tot aan Madagaskar en de archipel van Socotra. Hun natuurlijke
leefomgeving is een open gebied met struiken en beboste steppen.
De doffer heeft een zwart masker, zoals de naam al aangeeft, dat
loopt van het voorhoofd, via de keel tot op de borst. Een deel van de
borst en de buik is wit gekleurd met een wat grijze waas. De vleugels
en het rugdek van deze duiven is grijs, waarbij het rugdek een wat
bruine waas heeft. De vleugeldekveren zijn leigrijs. De duivin mist
het zwarte masker en zodoende is het verschil tussen de geslachten
duidelijk waar te nemen. Al enkele weken na het uitvliegen zijn bij
de doffers de eerste zwarte veertjes te zien. Opvallend bij deze
duivensoort is dat ze een vrij lange staart hebben.
Zwartmaskerduiven kunnen gehouden worden in een binnenvolière
of een buitenvolière. Het is ook mogelijk om met deze soort te
kweken in een ruime broedkooi. Deze moet dan een minimale lengte
van 100 cm hebben. Worden de vogels in een buitenvolière
gehouden, dan moet daaraan een tocht vrij nachthok zitten. Dit is van
groot belang omdat deze vogels slecht tegen kou en vocht kunnen,
iets wat binnen ons klimaat regelmatig voor komt. Overwinteren
moeten ze dan ook in een verwarmd nachthok of binnenvolière.
Zwartmasker duiven kunnen zeker niet als winterhard beschouwd
worden.
Waar we bij de huisvesting wel rekening mee moeten houden is het
feit dat deze vogels slecht tegen een stoffige omgeving kunnen. Dit is
namelijk niet zo goed voor hun gestel, maar ik denk dat de liefhebber
zich ook niet prettig zal voelen in een erg stoffige omgeven.
Regelmatig het verblijf reinigen is dus het devies.
Ze kunnen samen gehouden worden met kleinere vinkachtigen, al
zullen deze mogelijk in het begin opschrikken van deze duiven. Dit
heeft te maken met het verschil in formaat van de vogels. Het is zelfs
mogelijk om in een grote volière deze duiven te houden samen met
andere duiven. Te denken valt dan aan de Talpacoti duif, de
diamantduif en meer van dit formaat duiven.
De Zwartmaskerduif is een erg rustige vogel die zeker niet schuw
genoemd kan worden. Hij wordt dan ook snel vertrouwd met zijn
omgeving en met de verzorger. Ook deze soort is niet kieskeurig
waar het zijn eten betreft. Op een goede tropen zaadmengeling en
daarbij wat kracht/eivoer is hij goed te houden. Doen we daarbij nog
September 2013
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was groenvoer in de vorm van vogelmuur, dan is deze vogel
helemaal tevreden. Natuurlijk mogen ook bij deze vogel, grit,
maagkiezel en vogelmineralen niet ontbreken.
De Zwartmaskerduif is een redelijk goede broedvogel. Om te
broeden maakt hij gebruik van een half open nestkasje, of een
kanariekorfje. Ook maakt hij een nest in de struiken, maar dan moet
je als liefhebber zorgen dat er een goede ondergrond onder dit nest
komt, want anders kunnen de eieren er door vallen. Eigenlijk kun je
op de gekste plaatsen in de volière een nest tegen komen van deze
duifjes. Net als alle duiven maken ook zij een heel slordig nest,
waarbij ze gebruik maken van hooi, takjes en cocosvezel. In hun nest
leggen ze twee crème kleurige eieren die door beide ouders bebroed
worden. Na ongeveer 15 dagen komen de eieren uit en worden je
jongen gevoerd door beide ouders. Ongeveer rond de zevende dag
kunnen we de jongen ringen met een ring van 4 mm. De jongen
groeien ook bij deze soort vrij snel en na ongeveer 14 dagen zijn de
jongen op de rand van het nest te vinden om uit te vliegen. Nadat de
jongen zijn uitgevlogen blijf de doffer bij hen in de buurt en voorziet
hen ook van de nodige voeding. De duivin begint dan al weer aan de
volgende ronde. Ondertussen gaat de doffer nog door met het voeren
van de jongen tot het moment dat deze zelfstandig zijn.
Nadat je hebt waargenomen dat de jongen zelfstandig in staat zijn om
te eten en daarbij voldoende voeding tot zich nemen, kunnen zij bij
de ouders weggehaald worden. Voor ze zover zijn, zijn ze zeker al
een dag of zeventien uitgevlogen. De ouders kunnen dan doorgaan
met de volgende ronde, zonder dat ze daarbij gestoord worden door
de jongen van de vorige ronde.
Het moment dat de jongen bij de ouders worden weggehaald is een
kritische fase in het leven van de nog jonge duiven. Het komt
namelijk nog wel eens voor dat de jongen kort daarna sterven.
Mogelijk zijn ze niet geheel zelfstandig of krachtig genoeg om voor
zichzelf te kunnen zorgen. Het is ook mogelijk dat dit komt door een
tekort aan kalk. Er zijn op dit punt zelf proeven gedaan door hen
extra kalk toe te dienen in de vorm van oplospillen. Dit zijn pillen die
ook gebruikt worden voor mensen. Bij voorkeur moet dan vitamine
D3 genomen worden omdat deze de kalk snel doen opnemen.
Hierdoor zou het beendergestel en de spieren sneller aansterken en
beter ontwikkelen.
12
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Je kunt je dan natuurlijk ook afvragen of het verstrekte rantsoen van
de vogels wel voldoende kalk heeft bevat. Omdat dit van belang zou
kunnen zijn voor de kweek, wilde ik dit toch even benoemen en dan
voor wat het waard is.
Deze soort komt niet veelvuldig meer voor en daarom is het van
belang dat we er serieus mee proberen te kweken. Daarbij zou het
ook van belang kunnen zijn dat de kwekers van deze soort onderling
contact onderhouden en met elkaar vogels ruilen om zodoende een
gezonde en sterke stam vogels op te bouwen.
Zwartmasker duiven zien we nog wel eens op de grotere
tentoonstellingen. Als de vogels in een topconditie zijn, doen ze het
goed op een TT.

Ook dit jaar is er weer een
verkoopklasse tijdens de vogelshow,
waarvoor je kunt inschrijven.
Voorwaarden zijn maximaal 2 vogels per
kooi en bij verkoop 10% voor de club.
Zie elders in dit blad.

September 2013
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Is het houden van kleurkanaries moeilijk?
Ton Koenen

Dit is een vraag die je zomaar gesteld kunt krijgen. Het is ook een
vraag waarmee je jezelf er gemakkelijk mee vanaf kunt maken door
simpelweg ja of nee te zeggen. Daar het een vraag zou kunnen zijn
van een mogelijke vogelliefhebber in de dop, kun je ook aandacht
aan een dergelijke vraag besteden en een behoorlijk antwoord geven.
In principe kun je stellen dat het houden van kanaries in zijn
algemeenheid niet erg moeilijk is. De voeding die op dit te moment
te koop is, is van een zeer goede kwaliteit. Dus als je de vogels
voldoende zaad, eivoer, grit en wat groenvoer geeft, dan kan er
eigenlijk niets fout gaan.
Op zich zijn er een aantal mogelijkheden om kleurkanaries te
houden. De meeste simpele manier is het houden van een aantal
mannen bij elkaar in een volière. Men kan dan genieten van de zang
en van het gedrag van de kleurkanarie. Het dan ook niet zo van
belang wat voor kleuren er bij elkaar in de volière worden geplaatst,
omdat er toch niet gekweekt wordt.
Op zich is dit een manier van kleurkanaries houden die we nog wel
een tegen komen. Om het op deze manier te kunnen doen hebben we
niet veel nodig. Wat we nodig hebben is een buitenvolière van gaas
en daaraan een nachthok. Dit nachthok kan in een schuur gemaakt
worden en de volière kan tegen de schuur gemaakt worden.
Je kunt de volière wat leuker maken door er enkele mooie takken in
te plaatsen. Dit is niet alleen fraai om naar te kijken, maar het biedt
de vogels ook de mogelijkheid om de pootspieren te trainen. Vaak
zitten er namelijk verschillende takjes aan en die dwingen de
kleurkanaries er toe om steeds een andere greep te maken.
Het heeft geen enkele zin om een volière voor kanaries mooi aan te
kleden met allerlei struikjes. Kanaries en dus ook de kleurkanarie zijn
van nature nogal sloperig aangelegd. Zodra in het voorjaar de
knoppen aan de struiken komen, duiken ze er boven op en slopen die
gelijk van de struik. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk struikje
dan geen lang leven beschoren is.
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Waar ze wel prijs op stellen is een waterbak, waar ze naar hartelust in
kunnen baden en spelen. Baden is iets wat kleurkanaries graag doen.
Door het gespetter van de kleurkanaries zal het water best snel vuil
worden en dat zal dan ook regelmatig ververst moeten worden. Op
zich een simpel karweitje maar het hoort er wel even bij. Als je nu
rond de waterbak nog een aantal stenen leg, dan bereik je gelijk dat er
een natuurlijke bron is om de nagels wat te korten. Doordat de vogels
op de stenen gaan zitten, slijten de nagels minimaal en dat is
voldoende om geen last te krijgen van nagels die te lang zijn
geworden.
Op zich dus een heel makkelijke manier om kleurkanaries te houden,
die de liefhebber niet veel werk bezorgt. Dagelijks voeren en schoon
drinkwater, naar behoefte de badgelegenheid schoonmaken en af en
toe het nacht hok schoon maken. Eigenlijk is een fluitje van een cent.
Het enige waar je op moet letten is dat je niet te veel kleurkanarie
mannen bij elkaar in een dergelijke volière zet. Ga je uit van drie
vogels per kubieke meter, dan zit je zeker goed en kun je lang plezier
hebben van je kleurkanaries.
Op de manier zoals hier voor omschreven kun je ook met enkele
koppels kweken. Er kan dan gekweekt worden met een bepaalde
kleur vogels. Of je moet er van houden om bonte kanaries te kweken,
want dan kun je allerlei kleuren kleurkanaries bij elkaar zetten. Als je
met koppels werkt, dan is het verstandig om een oneven aantal
koppels in de volière te plaatsen. Dit is om al te grote vechtpartijen te
voorkomen. Het zal namelijk voorkomen dat de vogels om eenzelfde
nestkasje gaan strijden. Zit er dan nog een vogel extra dan wil deze er
zich nog wel eens mee gaan bemoeien en dan worden de strijders uit
elkaar gehaald en is de rust weer gekeerd. Het verzorgen en alles wat
hiervoor staat is ook op deze manier van kleurkanaries houden van
toepassing. Let hier vooral op overbevolking van de volière. Zelf ga
ik altijd uit van een koppel kleurkanaries per kubieke meter. De
bedoeling van deze manier kleurkanaries houden is dat we jongen
willen fokken. Als deze er zijn vragen ze ook de nodige ruimte en
daar moet je ook op tellen, of je moet er nog een volière naast hebben
voor de jonge vogels.
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De meest bewerkelijke manier is het fokken van kleurkanaries voor
de tentoonstelling. Is men dat van plan dan kunnen de vogels het
beste worden gehuisvest is een schuur of een gedeelte daarvan. Van
belang is het dan om een aantal rennen in die ruimte te hebben. Ideaal
is als je kunt beschikken over drie rennen, te weten voor de poppen,
de mannen en de jongen. Daarnaast is het wenselijk dat er een aantal
broedkooien in die ruimte staan, zodat je gecontroleerd kunt fokken.
Het formaat van de rennen is natuurlijk afhankelijk van de ruimte die
je hebt en het aantal vogels dat je wilt houden.
Broedkooien zijn bij verschillende firma’s te koop. Deze hoeft je
alleen maar op te stapelen en je kunt er mee aan de slag. Natuurlijk
zit hier wel een prijskaartje aan verbonden. De vraag is dan wil je en
kun je dat bedrag voor je hobby besteden.
Een andere mogelijkheid is om zelf de broedkooien te maken. Op
zich is dit, als je een beetje handig bent, goed te doen. Je moet dan
zelf wel het materiaal kopen en verwerken, maar de prijs zal
behoorlijk lager zijn dan dat je kooien koop. Wat je ook kiest, beide
manieren zijn goed.
Waar je wel op moet letten is dat de vogels voldoende ruimte hebben
in de broedkooi. Vaak gebruikt men kooien van 40x40x40 cm. Dit
wil zeggen dat een broedkooi 40 cm diep, hoog en breed is.
Op zich is dat een vrij kleine kooi voor twee kanaries, maar in de
praktijk zal de man alleen maar bij de pop geplaatst worden om deze
te bevruchten. Heeft de pop de eieren gelegd en zit ze te broeden, dan
wordt de man er vanaf gehaald om deze weer in te zetten bij een
andere pop.
In kwekerskring noemt men dit wisselbroed.
Zelf gebruik ik liever kooien die wat groter zijn. Het geeft de vogel
wat meer bewegingsruimte en daar ben ik persoonlijk een erge
voorstander van.
Het nestmandje voor de kanarie kan in de kooi geplaatst worden,
maar het is ook mogelijk dat je deze aan de buitenkant aanbrengt. Het
is maar waar je voorkeur naar uitgaat en wat voor voorfronten je hebt
gekocht. Nestbakjes aan de buitenkant is wat makkelijker met de
controle en het neemt geen ruimte weg in de broedkooi zelf.
Op deze manier is het mogelijk om diverse kleurslagen kleurkanaries
te kweken. Welke kleuren dit zouden kunnen zijn, is een persoonlijke
smaak. Alle kleurslagen kunnen in een schuur gehouden worden, al is
September 2013
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het voor bepaalde kleuren wenselijk dat ze naar buiten kunnen. Dit
vooral voor de kleur van de hoorndelen.
Hoe dat allemaal precies zit kan aanleiding zijn voor een volgend
artikel.

Dit jaar is er weer een boekentafel tijdens
de vogelshow.
Wil je meedoen vraag dan de
verkoopkaartjes aan bij Ton Koenen

Jaaragenda
16 september
september
20 september
5 oktober
22 oktober
23 oktober
24 oktober
24 – 26 okt
25 november

Ledenvergadering
Regionale tafelkeuring in Zaltbommel
sluiting ringenbestel ronde 2
Sluiting inschrijving TT 2013
Inbrengen vogel TT 2013
Keurdag TT 2013
Opening TT 2013 om 20.00 uur.
TT 2013
Ledenvergadering

Over al deze activiteiten wordt u nog uitvoerig ingelicht via dit
clubblad.
Gedurende het jaar zal deze jaaragenda bijgewerkt worden en actueel
blijven zodat u niets hoeft te missen.
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TT kooien.
Ieder lid dat regelmatig deelneemt aan
onze vogelshow of deze bezoekt weet
dat de vogels thuis horen in de voorgeschreven TT kooien. Welke dat moet
zijn staat in het vraagprogramma van de
NBvV. Hoe een dergelijke kooi eruit moet zien, kun je vinden op de site
van de bond onder het bondsvademecum.
Op zich is dit niets nieuws, maar als men dan op een vogelshow langs de
kooien loopt dan is er verschil te zien, omdat er kooien tussen staan die
bijvoorbeeld qua kleur duidelijk afwijken van de rest. Op zich moet dat
niet kunnen omdat wit voor de binnenzijde nu eenmaal wit is.
Iedereen weet dat de witte kleur op den duur gaat vergelen en dan is het
tijd om de kooien weer eens onderhanden te nemen. Als je dit op tijd
doet is er niets aan de hand.
De meeste liefhebbers zullen hun vogels willen trainen voor de
vogelshow. Op zich is dit heel goed want dan zal de vogel rustiger in de
kooi zitten en dan zal hij ook beter bekeken kunnen worden. Omdat niet
iedereen in het bezit is van een grote hoeveelheid TT kooien, moeten
ook de kooien voor de training gebruikt worden. Op zich is daar niets
mis mee, maar dan zal de kooi wel goed schoongemaakt moeten
worden. Soms ontbreekt het wel eens aan het laatste en dan valt een
dergelijke kooi gelijk negatief op tussen de andere kooien op de
stellingen. Dit is zeker niet leuk als jij de eigenaar bent van de kooi,
maar dit is eenvoudig te voorkomen door de kooi even goed schoon te
maken en dan de vogel pas in te brengen.
Zoals jullie weten hebben de kooien de nodige aandacht bij het
inbrengen. Daar wordt gekeken of de kooi aan de vereisten voldoet en of
hij schoon is. Dit gebeurd door de medewerker die de kooien van de
inzender aanneemt en doorzet naar de zaal. Op het moment dat het druk
is met inbrengen is dit een lastige klus voor die persoon. Het is ook niet
prettig om iemand terug te moeten sturen omdat de kooi niet goed is
schoongemaakt of dat hij afwijkt van de standaard.
Laten we daarom als leden van onze vereniging eens het goede
voorbeeld geven door schone kooien die voldoen aan de eisen van de
bond in te brengen op onze onvolprezen vogelshow.
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Vogelshow 2013
Van 22 tot en met 26 oktober 2013 organiseren wij als vereniging weer
onze nationale vogelshow. Langs deze weg willen we onze leden van
harte uitnodigen om in te schrijven voor deze vogelshow.
De afgelopen jaren hebben we dat met behoorlijke aantallen gedaan en
het zou erg leuk zijn als dit nu ook weer het geval zal zijn.
Om nog even het geheugen op te frissen het volgende. Als lid van onze
vereniging betaalt je maar eenmaal inschrijfgeld en daarmee doe je mee
aan twee wedstrijden. Als lid kun je namelijk de nationale prijzen
winnen maar ook de prijzen van onze onderlinge tentoonstelling die in
deze vogelshow is ingebracht. Des te meer een reden om mee te doen
dachten we zo.
Voor ons als vereniging is het een mooie gelegenheid om ons weer eens
naar buiten te presenteren. Eigenlijk is dit het enige moment in ons
verenigingsjaar om je als vereniging goed naar buiten uit te dragen en
dat willen we dan ook beslist doen. Als bestuur kunnen we dat niet
alleen, vandaar dat wij onze leden oproepen om deel te nemen. Wij, als
bestuur, hopen dat jullie massaal gebruik hiervan maken.
Zoals gebruikelijk even voor de duidelijkheid het schema voor de
showweek.
Inbrengen
Keuring
Officiële opening
Zaal open

dinsdag 22 oktober 2013 van 18.30 tot 21.00 uur
woensdag 23 oktober 2013
donderdag 24 oktober 2013 om 20.00 uur
donderdag 24oktober 2013 van 20.30 tot 22.00 uur
vrijdag 25 oktober 2013 van 14.00 tot 22.00 uur
zaterdag 26 oktober 2013 van 10.00 tot 16.00 uur

vogels afhalen zaterdag 26 oktober 2013 om 16.15 uur
volgens afhaalnummer dat vermeld staat in de katalogus

Het bestuur
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Tentoonstellingsreglement.
1. De inschrijving staat open voor alle leden van erkende bonden in
Nederland.
2. De inschrijving is opengesteld overeenkomstig het vraagprogramma
en reglementen van de N.B.v.V. (Zangvogels worden niet gevraagd)
3. Indien men mee wil spelen met ringen van een andere, door de
NBvV, erkende organisatie, dient men gelijktijdig met het
inschrijfformulier een kopie van het registratiebewijs, uitgegeven
door de NBvV, mee te zenden
4. De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 5 oktober 2013 ingeleverd
zijn bij: S. den Tek De Boogerd 4 5305 CK Zuilichem, tel 0418672093. Of bij: T. Koenen Viaductweg 5 5314 LK Bruchem tel. 0418643107
Het inschrijfgeld dient voor de inbreng van de vogels te zijn overgemaakt op banknummer 3260.47.212 tnv de penningmeester van Het
Bonte Boertje, Fintstraat 7 te Brakel, onder vermelding van TT2013.
5. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,25 per vogel, € 2,50 voor een stel en
voor stammen € 5,-. Jeugdleden betalen € 0,60 per vogel. Voor
jeugdleden worden geen stellen of stammen gevraagd. Een katalogus is
verplicht voor alle inzenders en kost € 2,50. Voor jeugdleden is deze
gratis.
6. Jeugdleden die inschrijven voor de jeugdklasse dienen hun geboorte
datum op het inschrijfformulier te vermelden. Zij doen uitsluitend mee
in de jeugdklasse.
7. Stammen en stellen dingen niet mee naar de prijzen voor de
enkelingen. Incomplete stammen of stellen kunnen tijdens het
inbrengen worden omgezet als enkelingen. Zij behouden hun
kooinummer, maar dingen dan mee naar de prijzen voor de enkelingen.
8. De vogels moeten worden ingebracht in eigen kooien overeenkomstig de voorgeschreven modellen van de N.B.v.V. (zie TT reglement
NBvV). Dit geldt ook voor de klapkooien. De afmetingen van de
September 2013

21

Het Bonte Boertje

kooien dienen te voldoen aan de voorschriften van de N..B.v.V . (zie
vraagprogramma N.B.v.V.)
9. Bij inbreng en afhalen der vogels dient het inbrengformulier meegebracht te worden. Dit wordt u met de kooinummers toegezonden. De
toegezonden kooinummers moeten aan de voorzijde midden op de
kooi bevestigd worden, uitsluitend geplakt.
10. Bij de inbreng behoren de kooien voorzien te zijn van een bodembedekking in de vorm van schelpen- of witzand en een volle bak zaad.
Bij grasparkieten en Agaporniden mag de bodem zowel van zaad als
van zand voorzien zijn. De organisatie zorgt voor drinkflessen. Speciale voederwijze moeten worden vermeld. Alle vogels zullen bij het
inbrengen worden voorzien van water. Op deze regel zullen geen
uitzonderingen worden gemaakt
11. Vogels en materiaal zijn overeenkomstig de voorwaarden van de
N.B.v.V. verzekerd voor de normale handelswaarde, die vermeld moet
worden op het inschrijfformulier.
12. Wedstrijdvogels kunnen te koop worden aangeboden, na de
keuring en in overleg met de verkoopleider. Verkochte vogels uit de
wedstrijdklasse mogen na afloop van de TT worden afgehaald.
Voorts is er een vrije verkoopklasse waar elke inzender vogels mag
inbrengen in TT kooien, echter niet meer dan 2 vogels per kooi. De
inbreng is gelijk met de wedstrijdvogels en men dient bij de inschrijving op te geven met hoeveel kooien men komt. De kosten voor de
verkoop bedragen 10% van de vraagprijs, alleen te betalen als de vogel
verkocht is.
13. De vogels worden door of namens de organisatie verzorgt. Zieke
vogels worden niet in de TT ruimte toegelaten.
14. Vuile en/of in kleur of anderszins afwijkende kooien worden
niet tot de TT toegelaten.
15. De prijzen worden per groep bepaald met dien verstande dat er
tenminste 30 vogels per groep zijn ingeschreven. De prijzen voor
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stammen en stellen worden in principe voor alle groepen genomen.
Mochten er minder vogels in een groep zijn ingeschreven, dan worden
de prijzen bepaald naar rato van punten en het aantal vogels in die
groep. Samenvoegingen van bepaalde groepen zal plaats vinden,
indien het aantal vogels in de groep te laag is. Het minimum aantal
punten voor een kampioen is 90 punten voor een enkeling, 182 punten
voor een stel en 365 punten voor een stam.
Voor de onderlinge TT geldt een andere prijzenregeling.
16. Alle inzenders dingen mee naar de klassementsprijzen die door de
organisatie in natura ter beschikking worden gesteld. Hiertoe worden
de punten van de vijf beste vogels per inzender bij elkaar geteld. De
vijf beste van het aldus verkregen klassement krijgen een prijs.
17. Direct na de inbreng tot aan de officiële opening heeft niemand,
behoudens de organisatie, toegang tot de TT ruimte.
18. Voor ziekte en/of sterfte is de organisatie niet aansprakelijk.
19. Inschrijfformulieren moeten volledig ingevuld worden met vermelding van postcode en telefoonnummer.
20. De kampioensprijzen worden tijdens de officiële opening
uitgereikt, derhalve wordt u allen verzocht hierbij aanwezig te zijn.
21. Kooien mogen door niemand, zonder toestemming van de organisatie, van de stellingen genomen worden.
22. Kwartels en verwante soorten dienen te zijn geënt op de door de
N.B.v.V. voorgeschreven wijze. Het entformulier dient bij inbreng aan
het secretariaat afgegeven te worden.
23. De keuring zal geheel plaats vinden onder kunstlicht
24. Mocht u tijdens deze show een prijs behalen, dan zal deze worden
uitgekeerd in geld. Dit geldt overigens niet voor de klassementsprijzen.
Voor jeugdleden wordt te allen tijde een beker/medaille beschikbaar
gesteld.
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25. Gedurende de TT is het niet toegestaan om in de zaal te filmen of
te fotograferen zonder toestemming van het bestuur
26. In de nationale TT is tevens de onderlinge TT van Het Bonte
Boertje ondergebracht.
27. Door inschrijving gaat men automatisch akkoord met het plaatsen
van de adresgegevens en kweeknummer in de katalogus.
28. Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen en
reglementen van de N.B.v.V. en aan dit TT reglement.
29. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
dagelijks bestuur van de organiserende vereniging.
Wij hopen u als deelnemer te mogen begroeten en wensen u veel
succes met uw hobby.
Er bestaat een mogelijkheid om een kwekersadvertentie, ter grootte
van 1/8 A4, te plaatsen in onze katalogus. De kosten hiervoor
bedragen € 5,- per advertentie. Teksten dienen minimaal 4 weken
voor de inbrengdatum aangeleverd te worden bij het bestuur.
Afbeeldingen kunnen niet geplaatst worden.

Wij wensen jullie een zeer goed showseizoen toe,
hopelijk met mooie punten en prijzen.
Zoals gebruikelijk is de Bonte Boer stand
ook weer aanwezig op de TT.
We hebben daarvoor al veel prijzen, maar wij
kunnen er nog meer gebruiken. Heeft u iets
voor ons, dan kunt u dit afgeven bij één van de
bestuursleden.
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Vogels bekijken in een
dierenpark is een
leuke bezigheid.
Vogels bekijken in de volière
van een vriend
kan veel
voldoening geven.
Vogels bekijken in
je eigen volière
is prachtig en
heel rustgevend.
Kweken met je eigen vogels
en de jongen zien opgroeien
is werkelijk het einde.

