Het Bonte Boertje

Uitnodiging
Langs deze weg nodigen wij onze leden uit om onze
ledenvergadering bij te wonen welke zal worden gehouden op:
Maandag 14 april 2014
Aanvang 20.00 uur
Zalencentrum Gambora
Middelkampseweg 2
Gameren

Agenda.
1.
2.
3.
4.

Opening
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken
Van de bestuurstafel
Districtsvergadering
Ringenbestelling
5. Wat verder ter tafel komt
6. Rondvraag
7. Sluiting

Deze vergadering zal worden onderbroken voor een pauze waarin
jullie namens de vereniging een consumptie krijgen aangeboden.
Natuurlijk kunnen er ook vogels meegebracht worden voor
bespreking.
Wij wensen jullie een prettige en vooral leerzame bijeenkomst toe.
Het bestuur.
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Notulen ledenvergadering 17 februari 2014
Aanwezigen:
Ad den Tek, Dik Timmer, Gerrie van Rumpt, Wim van Wijnen, Gijs
van Steenbergen, Karin Hogerwerf, Guus Hogerwerf, Bert van Lit,
Cees van Tuijl, Anne van Tuijl, Cor Bouman, Patrick Geurts, Chris
den Tek, Jeroen Koenen, Ton Koenen en Stef den Tek (16)
Afwezig met kennisgeving:
Aart van Vugt, Coen van Tuijl en Dick van Loon (3)

Punt 1: Opening
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering en heet Wim van
Wijnen bijzonder welkom, daar hij vandaag voor het eerst een
vergadering bezoekt van de vereniging. Tevens geeft hij aan dat dit
jaar een bijzonder jaar gaat worden voor onze leden. Dit jaar zal
namelijk in het teken staan van de ontwikkelingen rondom de
positieflijst. Deze zal bepalend zijn voor de toekomst van de
vogelhobby. Daarnaast zullen we dit jaar onze 25e nationale
vogelshow houden. Ook was er het positieve nieuws dat onze leden
het goed gedaan hadden op de bondsshow in Apeldoorn en dat Dick
van Loon wederom wereldkampioen is geworden op de wereldshow
in Bari.
Punt2: Notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
Wel was er de aanvulling dat Guus en Karin in september 2014 de
aangekondigde presentatie gaan geven.
Punt 3: Ingekomen stukken

-

Uitnodiging voor Aalst 1200, er wordt besloten om deel
te nemen aan dit evenement.

Punt 4: Jaarverslag secretaris
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Het jaarverslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd
Punt5: Verslag kascontrolecommissie
Coen van Tuijl en Gijs van Steenbergen hebben de kas
gecontroleerd. Door afwezigheid van Coen neemt Gijs het woord. Ze
hebben tijdens de controle geen onrechtmatigheden gevonden en
hebben de stukken goedgekeurd.
Punt 6: Jaarverslag penningmeester
De penningmeester geeft aan hoe we het dit jaar gedaan hebben en
kijk terug op een goed jaar. Het was iets minder als vorig jaar, maar
dit jaar houden we toch bijna € 500,- over.
Punt 7: Bestuursverkiezing
Dit jaar moest er gestemd worden voor de functie van voorzitter,
materiaalcommissaris en voor een commissaris. Voor de functie van
commissaris was er geen kandidaat, zodat hier niet op gestemd
hoefde te worden.
Ton Koenen is weer voor 3 jaar gekozen als voorzitter, met 15
stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco en Cor Bauman is voor een zelfde
periode gekozen als materiaalcommissaris. Ook hij had 15 stemmen
voor, 0 tegen en 0 blanco.
De functie van commissaris is dus nog niet ingevuld. Mocht iemand
interesse hebben in deze functie, of meer willen weten hierover, dan
kan hij of zij hiervoor iemand van het bestuur benaderen. Kandidaten
kunnen ook eerste en kijkje in de keuken nemen zonder dat ze echt in
het bestuur zitten, mocht het dan bevallen, dan kan hij of zij tijdens
de volgende leden vergadering gekozen worden in het bestuur.
Punt 8: Benoeming lid kascontrolecommissie
Coen van Tuijl en Gijs van Steenbergen zullen volgend jaar de kas
gaan controleren. Guus Hogerwerf heeft zich aangemeld als reserve.
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Punt 9: Van de bestuurstafel

-

-

-

-

-

Onze leden doen het goed als ze meespelen op de
diverse shows. Iets waar we als vereniging trots op
mogen zijn. Laten we hopen dat we dit nog lang vol
kunnen houden, wat dan ook inhoudt dat de kwaliteit
van de vogels onder onze leden hoog is.
Voor het jaar 2014 kan voor de laatste ronde nog ringen
worden besteld. Voor de 1e ronde van 2015 sluit de
bestelling op 1 mei. Voor de overige datums verwijzen
wij u naar de agenda in onze clubinfo.
Hierbij nogmaals het verzoek aan die leden die dit nog
niet gedaan hebben om de contributie voor 2014 over te
maken. Formeel dienen we de leden die op 1 januari
niet betaald hebben af te voeren als lid van de
vereniging. Dit conform de “Wet Van Dam” welke per
1 december 2011 van kracht is. Wij staan hier als
vereniging niet heel star in, maar een lid dient wel zijn
verplichtingen na te komen, waar betalen van de
contributie er 1 van is.
De komende TT is de 25e nationale show. Deze show
willen we extra tintje meegeven. Ideeën zij welkom.
Tijdens de vergadering van april zullen we gaan
bepalen wat we gaan doen.
Tijdens de vorige vergadering hebben we het gehad
over het nieuw leven inblazen van de regio. Wegens de
naderende wijzigen in de wet gaan we als Het Bonte
Boertje wat actiever meehelpen om deze regio weer van
de grond te krijgen. Dit om eventuele zaken die
geregeld moeten gaan worden wegens de gewijzigde
wetgeving, gezamenlijk op te kunnen pakken.

Punt 10: Wat verder ter tafel komt
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-

Bert vraagt hoe de prijzen verdeeld worden van onze
onderlinge show. De verdeling van de prijzen gaat al
jaren volgens dezelfde methode. Het prijzenschema van
de keurmeesters wordt overgenomen. Daarna wordt het
aangevuld met de hoogste vogel in die groep. Bij een
gelijk aantal punten beslist het lot.

Punt 7: Rondvraag

-

Geen

Punt 8: Sluiting
Niets mee aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om
21.55 uur en wenst een ieder een goed kweekseizoen toe. Zij die al
bezig zijn wordt een goede voortzetting toegewenst.
T.J.H. Koenen
Voorzitter

S.M. den Tek
Secretaris

In- en uitvliegende HBB-ers
Mutaties van 1 januari t/m 31 maart 2014

Nieuwe leden:
-

Er zijn deze periode geen nieuwe leden bijgekomen.

Leden die bedankt hebben:
-

T. Vernooij – Gameren

Stand per 1 april 2014:

Seniorleden: 59
Jeugdleden: 5
April 2014
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Drie woorden van ….. Stef den Tek
En dan bedenk je als redactie dat je een nieuw item in het leven wilt
roepen. Eerst natuurlijk even brainstormen wat je precies wil en dan
het gemaakte idee uitwerken. Het idee was zo ontstaan. Ton (Koenen
red.) kwam met het voorstel om de leden eens wat beter te leren
kennen door ze te confronteren met een 3-tal woorden. Dus werden
er een aantal steekwoorden bedacht, waar er dan telkens 3 van aan
een lid werden toebedeelt. Ook ik als mede redactie lid kreeg er drie
toegespeeld.
Om nou niet direct de eerste te zijn die zijn woorden inleverde heb ik
even gewacht met het schrijven van dit artikel. Meestal moet je als
redactie zijnde tenslotte voorop gaan in de schrijfstrijd, maar in dit
geval was dit niet nodige en kwam/kwamen er al inzendingen terug,
terwijl ik nog moest beginnen.
Maar dan nu over tot de woorden die mij ten dele zijn gevallen. Het
gaat in mijn geval om de woorden: District, Maandblad en HBB (Het
Bonte Boertje) Nu heb ik bij al deze woorden direct een eerste
gevoel, maar dit heeft er mee te maken dat ik bestuurlijk inmiddels al
weer een jaartje of 15 actief ben binnen onze club. Maar ik wil
eigenlijk, ook voor mij zelf, eens niet op de eerste ingeving afgaan,
maar eens proberen om de woorden vanuit een andere invalshoek te
bekijken. Daar gaan we.
District
Binnen de N.B.v.V. hebben we 12 districten. Deze zijn niet gelijk
aan de 12 provincies, daar Brabant is opgedeeld in een oostelijk en
een westelijk deel, terwijl Flevoland in drieën is gedeeld, waarvan 1
stuk is toegevoegd aan Gelderland, 1 stuk is toegevoegd aan Noord
Holland en 1 stuk is toegevoegd aan Overijssel. Een district
vertegenwoordig de verenigingen die tot het district behoren in de
diverse overleggen van de bond en brengt de eventueel ontstane
ideeën van de vereniging over naar de daarvoor bestemde
vergadering. Het voorgaande is algemene informatie die je met een
beetje zoeken op de site van bond zo kunt vinden, maar ik denk dat
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veel leden de moeite niet nemen om dit te doen, vandaar dat ik er
hier maar mee ben begonnen. Heeft het district een meerwaarde, ik
denk van wel. Het is namelijk ondoenlijk om alle verenigingen uit te
nodigen op een vergadering met het hoofdbestuur. Doordat er
districten zijn kunnen we vergaderen in kleinere groepen en kan
iedere verenging die iets wil zeggen gehoord worden.
Maandblad
Binnen de N.B.v.V. wordt het maandblad Onze Vogels uitgegeven.
In de begin jaren (eind jaren 80) was ik erg enthousiast over de
inhoud van het blad. Er werden inhoudelijk goede artikelen
geschreven en die prettig weg lazen. Na een aantal jaren werden de
stukken wat minder qua diepgang en werd de verscheidenheid aan
soorten die beschreven werden ook minder. In die periode lag de
behoefte om hem te lezen en stuk lager en vele artikelen sloeg ik dan
ook over. Een jaar of 10 geleden begon het bij mij te broeden en
kwam er een sterkere interesse om de opleiding tot keurmeester te
gaan doen. Echter de gezinssituatie liet dit niet toe. Maar deze
verhoogde interesse tot het worden van keurmeester was wel de
aanleiding om het maandblad weer wat beter te gaan lezen. Sinds
vorig jaar kan ik zeggen dat ik het maandblad echt van voor tot
achter lees, al hoe wel ik hier en daar soms een artikel over kanaries
niet helemaal uitlees. Sterker nog ik ben in het bezit van alle boekjes
vanaf 1977 en ben begonnen met het lezen van de oudere artikelen in
het maandblad. Om deze artikelen te vinden heb ik bij de N.B.v.V.
de index aangeschaft. Hierdoor wil ik mijn kennis nog verdere
uitbreiden om volgend jaar (2014) mee te nemen als ik begin met de
opleiding tot keurmeester.
HBB
Het Bonte Boertje, door mij vaak eenvoudige afgekort tot HBB. Ja
wat moet je zeggen over je eigen vereniging. Eigenlijk vind ik dit het
lastigste woord om iets over te zeggen. Hoe komt dit. Doordat ik
zoals gezegd al een aantal jaren meeloop in het bestuur heb ik ook de
nodige dingen mee gemaakt. Positieve, maar ook “zeer” negatieve
dingen. De negatieve dingen laat ik lekker daar waar ze horen, in de
afgesloten kast met gepasseerde stations. Ze hebben overigens wel
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een bepaald beeld geschept over mijn visie op onze club. Deze visie
wil ik niet laten passeren, daar ik hoop dat deze nog verder in een
positieve uitstraling doorgaat, zoals ik deze de laatste 5 jaar ervaar.
De eerste jaren als bestuurder waren niet makkelijk, je moet een
hoop leren en dan zit je niet te wachten op allerlei zaken die een
negatieve lading hebben en hier en daar eindigen in sterke
woordenwisselingen. Maar goed de laatste jaren gaat het gelukkig
met de vereniging voor de wind, ondanks de toch nog steeds
heersende crisis (december 2013), de teruglopende ledenaantallen bij
de diverse verenigingen en de groep mensen die stoppen met de
hobby. Op het moment van schrijven denk ik ook nog wel eens na
over het voortbestaan van onze club, daar de aangekondigde
wetsmaatregelen toch een grote invloed kunnen hebben op het
bestaansrecht van onze club. Dit laatste hoop ik natuurlijk niet, maar
het kan zomaar zijn dat we over een paar jaar moeten besluiten om
de club op te heffen daar de regering het gewoonweg verbied.
Nou dit was het wel zo’n beetje. Ik hoop dat ik op bepaalde vlakken
achteraf mag zeggen dat ik ze positief zijn uitgepakt en dat ik jullie
kan melden dat we bezig zijn met de voorbereidingen van ons 60
jarig bestaan.
Sportieve groet
Stef

Miniserie
Evenals vorig jaar plaatsen we dit jaar ok weer een miniserie. Ook nu
is er weer gekozen voor een groep vogels die minder op onze
tentoonstelling te zien zijn, namelijk de kardinalen. Gedurende dit
jaar zullen we een viertal soorten kardinalen behandelen, waarbij
speciaal aandacht wordt besteed aan de voeding, huisvesting, kweek
en het tentoonstellen. Op deze manier zullen deze vogels bij onze
leden wat meer bekend worden en wie weet komt er wel eens een
eigen kweek kardinaal van één van onze leden op onze vogelshow.
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Groene Kardinaal.
(Gubernatrix cristata)
Ton Koenen

De Groene kardinaal is een vogel die afkomstig is uit Zuid Amerika.
Om meer precies te zijn, heeft deze vogel een verspreidingsgebied
dat loopt van Uruguay tot aan het noorden en oosten van Argentinië.
Deze vogel wordt regelmatig in volières aangetroffen, al moet erbij
gezegd worden dat het beslist geen goedkope vogel is. De Groene
Kardinaal is 17 a 18 cm groot en overwegend groen van kleur. Er is
een duidelijk verschil tussen de man en de pop. De man heeft een
zwarte tekening op de rug en schouders. Deze tekening kan best
behoorlijk grof zijn. De kin en de keel van de man zijn zwart van
kleur. Verder heeft hij een teugel die van de snavel tot het oog loopt
en deze is ook zwart van kleur. De man van deze soort heeft een
gelige kopkleur, die daarmee duidelijk afwijkt van de kopkleur van
de pop. De pop heeft namelijk een wittige kopkleur en de
lichaamskleur laat een meer grijze waas zien, waardoor we een
groene kleur met daaroverheen dus een grijze waas waarnemen.
Voeding.
Deze vogels eten graag een goede zaadmengeling. Die dient niet
alleen uit kleine zaden te bestaan, maar daar dienen ook wat grotere
zaden tussen te zitten. Je zou bijvoorbeeld een zaadmengeling
kunnen geven die bestaat uit twee delen agapornidenzaad, een deel
tropenzaad en daarbij doe je nog wat onkruidzaad. Deze vogels
nemen ook graag eivoer en universeelvoer op. Het eivoer kan dan
wat rul gemaakt worden met gekiemde zaden omdat je de vogels
daar best een plezier mee doet. In de kweektijd dient dit menu
aangevuld te worden met dierlijke eiwitten. Dit kan door de vogels
meelwormen. buffelowormen of miereneitjes te geven. De bekende
pinkies kunnen ook verstrekt worden. Meelwormen dienen niet te
veel verstrekt te worden omdat dit de broeddrift van de vogels aan
kan wakkeren. Hierdoor kan het gebeuren dat de vogels aan een
nieuw nest beginnen en de jongen in de steek laten en dat willen we
natuurlijk niet. Wil je de vogels echt een plezier doen dan geeft je ze
dagelijks wat fruit en groenvoer. Uiteraard moeten de vogels
dagelijks kunnen beschikken over vogelgrit,maagkiezel en
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vogelmineralen. Vanzelf sprekend moet er dagelijks vers bad- en
drinkwater aan de vogels gegeven worden.
Huisvesting.
Groene Kardinalen komen in een volière het beste tot hun recht.
Hierin kunnen ze buiten het kweekseizoen samen gehouden worden
met andere vogels. Dit kunnen ook kleinere vogels zijn. Zij zullen
deze vogels niets doen, al zullen de kleinere vogels natuurlijk wel
opschrikken van de toch vrij grote Groene Kardinaal. Tegen de tijd
dat het broedseizoen aanbreekt, zullen een aantal van deze vogels
een gedragsverandering laten zien. Zij worden dan agressiever tegen
andere vogels. Natuurlijk zijn hier ook uitzonderingen op, maar dat
moet je niet willen uitproberen.
De Groene Kardinaal is beslist geen vogel om in een kooi te houden.
Hierin komt de schoonheid van deze vogel beslist niet tot zijn recht.
Je doet de vogel hier beslist te kort mee.
De vogels zijn winterhard en kunnen in de volière overwinteren,
maar dan moeten ze wel de beschikking hebben over een droog en
tochtvrij nachthok en waarin het niet kan vriezen. Dus wat
verwarming hierin is geen overbodige luxe.
Kweek
Groene kardinalen kunnen het beste als koppel gehouden worden in
een aparte volière. Het best is om deze volière ook wat te beplanten
met wat struiken. De vogels maken namelijk graag gebruik van de
struiken om daarin een nest te bouwen. Dit nest wordt alleen
gebouwd door de pop. Zij gebruikt daarvoor gedroogde grassen,
sisal, kokosvezel, mos en veertjes. Als de vogels een vrijstaand nest
bouwen, dan moeten we als liefhebber dat wel in de gaten houden.
Het kan namelijk nodig zijn om dit nest te ondersteunen met een
nestkorfje of touwnestje. Dit is om te voorkomen dat de jongen door
het nest zakken. Het is niet altijd nodig om dit te doen, maar extra
aandacht in deze kan geen kwaad.
Ook een half open nestkast kan goede diensten bewijzen als nest
plaats. De bodem oppervlakte moet dan niet te klein zijn, denk
hierbij aan een minimale bodemmaat van 15 x 15 cm en een hoogte
van ongeveer 20 cm.
De pop legt 2 tot 4 eieren die blauwgroen van kleur zijn en die bezet
zijn met bruine vlekjes. De eieren worden alleen door het popje
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bebroed en de broedtijd bedraagt circa 12 a 13 dagen. Nadat de
jongen zijn uitgekomen worden ze door beide ouders gevoerd. Ze
gebruiken hiervoor hoofdzakelijk levend voedsel onder andere ook
diverse insecten die ze in de volière tegen komen. En natuurlijk het
levende voer wat we hen verstrekken. (zoals omschreven bij de
voeding) Opvallend is dat de jongen al vrij jong het nest verlaten.
Rond de tiende dag is dat al het geval. Jonge vogels dienen geringd
te worden met ringen met een maat van 4 a 4,5 mm. Wel goed in de
gaten houden dat je niet te laat komt voor het ringen. De jongen
groeien namelijk erg hard, dit mag duidelijk zijn omdat ze ook al
vroeg het nest verlaten, dus rond de vierde dag kan er al geringd
worden
Een paartje kan meerdere nesten per jaar groot brengen.
Tentoonstelling
Groene Kardinalen worden regelmatig ingeschreven op een
tentoonstelling. Het zijn vogels waar goede punten mee gehaald
kunnen worden. Om dit te kunnen bereiken dient er wel wat voor
gedaan te worden. De vogels zijn namelijk gewend aan een volière
en ze dienen dus vertrouwd gemaakt te worden met hun TT kooi.
Deze soort dient volgens het vraagprogramma ingestuurd te worden
in een grote tropen kooi. Enige training is dus van belang om er zo
voor te zorgen dat de vogel rustig in de TT kooi zit. Daarnaast moet
de vogel in een perfecte conditie zijn. Dit is heel belangrijk omdat de
vogel via een conditiekeuring gekeurd wordt. Het is dan ook zaak de
vogel niet te lang op te kooien, want dit gaat zeker gepaard met een
teruggang van de conditie. Dus het goede gevoel van de
kweker/liefhebber wordt hierbij zeker aangesproken. Een Groene
Kardinaal in topconditie is een lust voor het oog en zeker in staat om
heel hoge punten te scoren.
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Mededelingen
Onder dit kopje willen we in ieder clubblad in het kort zaken bekend maken die voor
jullie als leden van belang kunnen zijn. Uiteraard kunnen hier ook mededelingen
van leden opgenomen worden. Heeft u iets dan kunt u dit doorgeven aan de redactie.

Stammen en Stellen.
Met betrekking tot het spelen met stammen en stellen op een
tentoonstelling is een en ander aangepast. Omdat er binnen onze
vereniging ook leden zijn die met stammen en stellen spelen, willen
we dit toch even uitleggen.
Was er spraken van een stam of een stel die niet als zodanig kon
worden aangemerkt, dan werden er in het verleden vijf
respectievelijk drie keurbriefjes voor uitgeschreven. Eén keurbriefje
waarom het geen stam of stel was en de andere voor de individuele
keuring van de vogels.
Dit is nu aangepast en de regeling aangaande deze keuringen is als
volgt geworden.
Van een incomplete stam of stel wordt nog maar één keurbriefje
gemaakt. De keurmeester geeft op het keurbriefje aan waarom het
geen stam of stel is en hij keurt vervolgens de vogels individueel. De
bevindingen aangaande de keuring van de vogels worden ook op het
formulier vermeld. Vaak zal dit op de achterzijde gebeuren. De
behaalde punten worden op de gebruikelijke wijze op het keurbriefje
vermeld en opgeteld. Eenheidspunten worden natuurlijk niet gegeven
en er komt ook geen stam of stel totaal op het briefje te staan. Vanaf
nu komt het er dus op neer dat er voor een incomplete stam of stel
nog maar één keurbriefje wordt gemaakt, waardoor de kans op zoek
raken van een briefje of verwarring in de administratie beperkt
wordt.
Bezoekers en/of deelnemers.
Tijdens de jaarvergadering hebben we al even ter spraken gebracht
dat we graag meer bezoekers en deelnemers zouden hebben tijdens
onze vogelshow. In de komende vergadering gaan we dit met elkaar
bespreken.
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Het bestuur roept dan ook leden op die een idee hebben dit voor deze
vergadering bekent te maken zodat we dit mee kunnen nemen en in
besluitvorming.

Interview met ……. Wim van Wijnen
Stef den Tek

We beginnen ons interview met de vraag hoe Wim in aanraking is
gekomen met de vogelsport. Wim begint te vertellen dat hij ongeveer
20 jaar geleden voor het eerst met de vogelsport in aanraking kwam
via, ons oud lid, Jo Dammers uit Veen. In de begin jaren waren het
zeker voor die tijd niet de makkelijkste vogels die Wim had, hij hielt
namelijk Japanse nachtegalen. Vandaag de dag houdt hij ook niet de
makkelijkste soorten. Wim kweekt op het moment van schrijven
Driekleur papegaai amadines, Blauwgroene papegaai amadines ,
blauwkop blauwfazantjes en roodkop papegaai amadines. Daarnaast
heeft hij in de buitenvlucht nog kanaries, zilverbekjes en Japanse
meeuwtjes. De vogels in de buitenvlucht zitten er meer voor de
gezelligheid en als ze jongen groot brengen is dit leuk meegenomen.
De volière buiten staat er echt voor de gezelligheid. Als ze dan in de
tuin zitten, dan kunnen ze lekker genieten van de vogels en hun
gekwetter.
Wim is op dit moment voor de tweede keer lid van de vereniging.
Hij was eerder lid, maar heeft toen bedankt als lid wegens de vele
hobby’s die hij had/heeft. Wim is op sportgebied een echt bezig
bijtje. Hij doet zelf aan skeeleren, net als zijn kinderen, geeft
daarnaast nog training en is actief bezig met het organiseren van
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wedstrijden. Daarnaast heeft hij een grote passie in het trucktrekker
en dan met name de techniek achter deze monsters op 4 wielen.
Op de vraag wat hij van ons clubblad vindt, meld hij dat het een
mooi blaadje is, maar dat hij het graag aangevuld ziet met zaken
zoals bijvoorbeeld erfelijkheidsleer, uitleg over kleuren en dat hij
graag wat meer wil lezen over begrippen in de vogelsport.
Wim kweekt op dit moment in maximaal 6 broedkooien. Op het
moment van dit interview, waren deze 6 kooien niet eens allemaal
gevuld. Dit heeft mede te maken met het feit dat hij net weer op
nieuw is begonnen en dat hij nog rustig aan het rondkijken is wat hij
geschikte vogels vindt. Daarnaast houdt hij, zoals je eerder hebt
kunnen lezen, niet de goedkoopste soorten, dus je koop niet zomaar
even 6 koppeltjes vogels. Daarnaast vergen de andere hobby’s ook
de nodige tijd en Wim vind niet dat de rest van het gezin moet
opdraaien voor zijn hobby, ondanks dat die het ook een leuke hobby
vinden. Naast de hiervoor genoemde broedkooien en de eerdere
genoemde buitenvlucht, sluit Wim niet uit dat er in de toekomst nog
een volière bijkomt. Dit zijn wel echt toekomstplannen, maar hij
denkt er wel over na.
De broedkooien bevinden zich in de garage, waar ze niet zijn
afgeschermd van de rest van de ruimte. Het licht wordt middels een
schakelklok geregeld, maar soms wordt de nachtrust van de vogels
onderbroken, omdat het licht in de garage even aan moet. Dit vindt
hij niet echt een ideale situatie, maar voor dit moment is het even niet
anders.
De voeding van de vogels bestaat uit de normale zaden, zoals daar
zijn het tropenzaad, het eivoer en het onkruidzaad. Dit wordt soms
aangevuld met buffelowormen uit de vriezer. Daarnaast wordt er grit
en mineralen verstrekt. Water wordt iedere dag ververst bij de vogels
in de broedkooien. Bij de vogels in de vlucht lukt dit niet altijd, zeker
in de wintermaanden niet, daar het soms al donker is voordat Wim
thuis is.
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Op tentoonstellingen wordt door Wim nog niet zo vaak meegespeeld.
Op het moment van het interview had hij alleen nog maar
meegespeeld op de show van onze vereniging. Wim wil in de
toekomst wel proberen om op andere shows ook mee te gaan spelen.
(inmiddels is het showseizoen 2013 ook achter de rug en heeft Wim
inderdaad aan meerdere shows meegedaan. red.) Wim ziet het
meedoen aan shows zeker als leerzaam, daar hij zelf vindt dat hij nog
veel moet leren op dit gebied. Wat hij al wel heeft opgepikt is het feit
dat hij de vogels gereed moet maken voor de show. Dit doet hij door
ze bijvoorbeeld nat te spuiten en de snaveltjes bij te werken.
Tot slot nog even dit. Wim heeft een duidelijke zorg over het
voortbestaan van de vogelsport. Hij denk dat de vogelsport op zijn
einde gaat lopen, mede gezien de inteelt die bij diverse soorten
optreed. Dit is dan weer een gevolg van het feit dat er van bepaalde
soorten geen nieuwe aanvulling is vanuit de natuur en dat er nog
maar weinig vogels van die soort in gevangenschap leven.

Verzorging.
Ton Koenen

Het houden van dieren schept een verplichting, namelijk het
verzorgen van deze dieren. Natuurlijk geldt dit ook voor de
vogelliefhebber. Deze moet namelijk dagelijks voor zijn vogels
zorgen. Zij moeten voeding hebben en natuurlijk ook dagelijks vers
drinkwater. Dit zijn zaken die nooit achterwegen kunnen blijven. Om
met vakantie te moeten zal de vogelliefhebber moeten regelen dat er
iemand is die zijn vogels wil verzorgen. Een lidmaatschap van een
vereniging kan hier soms uitkomst bieden.
Voor de vogelliefhebber is het nooit een probleem om dit werk te
doen. Dit is namelijk zijn hobby of misschien wel zijn passie. Buiten
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het dagelijkse voederwerk zijn er nog meer zaken die onderhanden
genomen moeten worden in en om het vogelverblijf.
Zo zal de bodembedekking van de kooien regelmatig vervangen
moeten worden. Hoe vaak dit moet gebeuren is afhankelijk van de
grote van de kooi, maar ook van het aantal vogels dat er in verblijft
en welke soorten het zijn. De ene soort maakt namelijk meer rommel
dan de andere. Hebben we vruchten- en insectenetende vogels in de
kooien zitten dan zal dagelijks een schoonmaakbeurt noodzakelijk
zijn. Dit omdat deze vogels een erg dunne ontlasting hebben en die
overal heen spuiten.
Houdt men daaraan tegen zaadetende vogel dan zal er minder schoon
gemaakt moeten worden.
Ook is het van belang in welk seizoen men zit. Zo zal in de
kweektijd wat minder schoongemaakt worden, als dit tenminste
hygiënisch verantwoord is. Want het schoonmaken van het hok geeft
altijd de nodige verstoring en dat kan natuurlijk niet als er vogels
zitten te broeden. Te veel verstoring zou dan kunnen leiden tot het in
de steek laten van de eieren of de jongen.
Bij het schoonmaken van de bodem dient de gehele bedekking
verwijdert te worden. Er zijn liefhebbers die de bodembedekking
zeven om zo het afval af te scheiden. Het zichtbare vuil is dan wel
weg, maar de mogelijke bronnen van ziektekiemen blijven dan wel
in de kooi aanwezig. Dit zou op de duur vervelende consequenties
kunnen krijgen.
Er zijn verschillende soorten bodembedekking die in aanmerking
komen om in onze kooien en hokken te doen. Het meest bekend is
misschien wel het schelpenzand. Daarnaast wordt er wel schoon
rivierzand gebruikt, maar ook witzand of beukensnippers. Aan alle
soorten bodembedekking zitten voor- en nadelen. Zelf zul je uit
moeten maken wat voor jouw prettig is en kijk daarbij ook hoe de
vogels het op dat product doen.
Voorbakjes en wanden moeten ook regelmatig schoongemaakt
worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een desinfecterend
product zoals chloor of halamid. Uiteraard zijn er meerdere
producten, maar het gaat te ver om deze allemaal op te noemen.
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Zeker is dat de commercie op dit gebied niet stil zit en van alles
bedenkt en dat weer aanbied. Hoe meer aandacht er aan de hygiëne
gegeven wordt des te kleiner wordt de kans om een besmetting
binnen je hok te krijgen.
Een onderdeel van de verzorging is ook dat je de vogels goed
observeert. Vooral moet men dan letten op de lengte van de nagels.
In de meeste gevallen zal daar niets aan hoeven te gebeuren, omdat
de nagels op natuurlijke manier voldoende slijten. Er zijn echter
soorten die bekend staan om hun extreme nagelgroei en die moeten
dan natuurlijk extra in de gaten houden. Het kan ook best eens voor
komen dat een bepaalde vogel toch een lange nagel heeft. Op zich is
dat geen probleem want een scherp nagelknippertje brengt al snel
uitkomst. Men moet dan wel op letten dat er dan niet in het leven van
de nagel wordt geknipt. Hiermee wordt bedoeld dat we niet knippen
in het bloedvat dat vanaf de teen de nagel in gaat. Als men het teentje
met de nagel tegen het licht in houdt dan ziet met meteen waar dit
bloed vat zit en weet men ook waar men kan knippen.
Is men liefhebber van parkieten dan dient men op de kalender bij te
houden dat deze ontwormt moeten worden. Dit moet namelijk op
gezette tijden gebeuren. Eenmaal per half jaar is vaak voldoende.
Men kan dan het best het wormmiddel toedienen enkele dagen
voordat men van plan is de bodembedekking weg te halen. Hiermee
bereikt men dat de afgescheiden wormen gelijk met de
bodembedekking worden afgevoerd.
Het regelmatig geven van badwater aan de vogels kan ook bijdragen
in de verzorging. Men brengt dan namelijk het nodige vocht in het
hok en daardoor zal de luchtvochtigheid stijgen. Dit kan vooral in de
tijd dat de eieren uit moeten komen handig zijn. Dan mag namelijk
de luchtvochtigheid niet te laag zijn, omdat dit van invloed kan zijn
op het uitkomen van de eieren.
Daarnaast geeft badwater de vogels de gelegenheid om hun veren te
reinigen en deze in orde te maken. Hierdoor krijgen ze weer een
onberispelijk verenpak.
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In de ruiperiode hebben de vogels wat extra verzorging nodig.
Normaal gesproken ruit een volwassen vogel maar eenmaal per jaar.
Gebeurd dit meerdere malen per jaar of houdt de ruiperiode erg lang
aan dan zou men eens naar de voeding kunnen gaan kijken. Want als
deze niet in orde is kan dit ook tot rui lijden. Dit geldt eigenlijk ook
voor de huisvesting omdat die tot een zelfde gedrag kan lijden.
De ruiperiode duurt normaal ongeveer 6 tot 8 weken. Geef de vogel
in die tijd wat extra bouwstoffen, want het vraagt best wel wat van
een vogel om te ruien.
Ondanks alle goede zorg die aan de vogels wordt besteed kan het
gebeuren dat een vogel ziek wordt. Dit is te zien aan een vogel omdat
hij bol gaat zitten. Hij/zij zet zijn veren op en steekt zijn kopje tussen
de veren. Hij/zij doet dit omdat hij de omgevingstemperatuur te laag
vindt. Een dergelijke vogel heeft extra warmte nodig en dit kan men
hem/haar geven in een ziekenkooi. Heeft men die niet dan kan men
ook een warmte lamp in een kooi hangen. De lamp moet dan wel zo
hangen dat de vogel er onder vandaan kan gaan. Hebben we de zieke
vogel apart zitten dan houden we hem extra in de gaten. Mogelijk is
dan waar te nemen wat er aan de hand kan zijn. Het kan ook zijn dat
de ontlasting van de vogel anders is dan dat u gewend bent. Dit zou
kunnen duiden op ingewand problemen. Een probaat middel
daartegen is Gezasept. Dit is een product op jodiumbasis dat men
preventief kan geven maar ook om symptomen te bestrijden. Dit
middel kan geen enkele kwaad voor de vogel. Mocht de vogel niet
opknappen dan is het zaak verdere stappen te ondernemen en dit kan
bijvoorbeeld om een ervaren liefhebber te vragen naar uw vogel te
kijken. Weet ook hij het niet dan kan het raadzaam zijn een
dierenarts te raadplegen. Er zijn dierenartsen die gespecialiseerd zijn
in vogels. Laten we hopen dat we die nooit nodig hebben. Een goede
hygiëne kan namelijk al heel wat problemen voorkomen. Dus blijf
uw vogels goed verzorgen en observeren.
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Damalijster
De 20 tot 21 cm grote Damalijster komt voor in grote delen van
zuidoost Azië. Deze vogels komen nog bij de meer gespecialiseerde
liefhebber in de volière voor. Het is beslist geen soort voor de
beginnende liefhebber.
Damalijsters zijn voornamelijk roodbruin van kleur. Deze kleur heeft
de buik en de kop. Het rugdek is licht zwartbruin van kleur en de
staart heeft dezelfde kleur alleen een paar tinten donkerder. In de
oorstreek heeft de vogel een tekeningpatroon dat dezelfde kleur heeft
dan het rugdek. Verder heeft deze vogel nog witte tekening op de
schouder zitten. De poppen zijn valer van kleur, al zijn daar ook
uitzonderingen op mogelijk. Daarom is het moeilijk om deze vogels
op uiterlijk te sexen. Enige duidelijkheid geeft de zang van de
vogels, omdat de mannen zingen.
Damalijster kunnen het beste als koppel worden gehouden.
Onderling gaan deze vogels niet altijd even vriendelijk met elkaar
om, maar dit geeft verder geen grote problemen. Tegen andere
soorten, en dan vooral de soorten die dezelfde grote en weerbaarheid
hebben als deze vogels, zijn ze niet agressief. Deze vogels kunnen
het beste worden gehouden in een goed beplante volière. De vogels
zijn gek op veel beplanting en een zanderige bodem. Ze mogen ook
graag tussen de bladeren naar het nodige voedsel zoeken. Het is ook
mogelijk om deze vogels te houden in een binnen volière, maar dan
zal de beplanting daar ook wel op aangepast moeten worden. Voor
grote kooien zijn ze minder geschikt, al lukt het wel eens om een
vogel daaraan te laten wennen. Maar eigenlijk doe je de vogel dan
wat te kort.
Gedurende de zomer kunnen de vogels verblijven in een
buitenvolière. Met het invallen van de herfst is het beter om de
vogels naar binnen te verhuizen. In die tijd hebben de vogels
namelijk beslist behoefte aan een goed beschermend en vorstvrij
nachthok.
Als basisvoeding kan voor deze vogels een goed universeelvoer
gebruikt worden. Let daarbij wel op het ijzergehalte van dit voer,
want een te hoge concentratie ijzer in het voer kan schadelijk zijn
voor de vogels. Insectenpaté wordt door deze vogel ook op prijs
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gesteld. Om de voeding compleet te maken zullen er ook allerlei
insecten bijgevoerd moeten worden. Dit kunnen spinnen, torren,
meelwormen etc zijn. Ook enkele stukje fruit gaan er bij deze vogels
goed in, als het maar zacht is.
Damalijsters zijn rustige vogels die zich graag in het onderste
gedeelte van de struiken ophouden. Bij een goede verzorging en een
rustige benadering zullen de vogels vertrouwd worden in de richting
van hun verzorger. Ze zullen echter schrikachtig blijven en ze zijn
ook gevoelig voor storingen. Dit laatste is iets waar je zeker rekening
mee moet houden in het kweekseizoen. Dus niet te vaak naar het nest
voor nestcontrole.
Deze vogels maken graag een nest in de struiken. Over het algemeen
zal dit een heel slordig nest zijn, wat ze graag in een dichte struik
maken. In het nest worden dan de eieren gelegd. Vaak zijn dit 4
eieren die lichtgroen van kleur zijn met een wat donkere tekening.
De eieren komen na ongeveer 14 dagen uit en de jongen worden dan
uitsluitend met levend voer groot gebracht. Dit voer zal dan ook in
voldoende mate verstrekt moeten worden. Beter is nog om meerdere
keren per dag dit voer aan de vogels te geven. Let er wel op dat er
niet te veel meelwormen gegeven worden omdat de jongen moeite
hebben met de vertering van deze wormen. Na ruim twee weken
zullen de jongen het nest verlaten. Ze worden dan nog steeds
bijgevoerd door hun ouders. Na enkele weken zullen de vogels
steeds meer zelf gaan eten en ze kunnen dan als zelfstandig worden
beschouwd. Op dat moment is het beter om de jongen van de ouders
te scheiden, zodat er mogelijk nog een tweede broedronde kan
volgen.
Damalijsters zijn vogels die erg van baden houden. Daarom zullen ze
dan ook dagelijks moeten kunnen beschikken over vers en schoon
badwater. Dit badwater hoeft niet de hele dag in het verblijf te
blijven staan. Na het bad kan de badschaal weggehaald worden en de
volgende dag weer terug geplaatst.

En fijne en zonnige vakantie toegewenst.
April 2014

20

