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Uitnodiging.
Onze leden worden hierdoor uitgenodigd tot het bijwonen van de
ledenvergadering welke zal worden gehouden in:
Zalencentrum Gambora
Middelkampseweg 2
Gameren
Op maandag 1 december 2014
Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Opening
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken
Evaluatie TT 2014
Van de bestuurstafel
-districtstentoonstelling
-gezamenlijk vervoer
-doorgeven TT resultaten
Wat verder ter tafel komt
-presentatie vogels in Australië door Karin en Guus
zie pagina 8
Rondvraag
Sluiting

De vergadering zal worden onderbroken voor een pauze, waarin u
namens de vereniging een consumptie wordt aangeboden.
Wij wensen u een prettige vergadering
Het bestuur.
November 2014
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Notulen ledenvergadering 15 september 2014
Aanwezigen:
Dik Timmer, Bert van Lit, Karin Hogerwerf, Gijs van Steenbergen,
Ad den Tek, Cees van Tuijl (sluit aan om 21.40) Cor Bouman, Chris
den Tek, Ton Koenen en Stef den Tek (9)
Afwezig met kennisgeving:
Aart van Vugt, Dick van Loon, Gerrie van Rumpt, Coen van Tuijl,
Guus Hogerwerf, Anne van Tuijl, en Jeroen Koenen (7)
Punt 1: Opening
De voorzitter opent om 20.10 uur en geeft aan dat er best veel
afzegging zijn voor de vergadering van vanavond. Oorzaken
hiervoor zijn; stage in het buitenland, ziekte of werk.
Punt2: Notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
Punt 3: Ingekomen stukken
-

Bondsstukken
DVD over bondsshow 2014
Contributieverhoging bond in 2015

Na aanleiding van het laatste punt komt er een gesprek op gang over
de verhoging die wij als vereniging gaan doorvoeren. Uit het
verleden ligt er nog een akkoord dat we met toestemming van de
leden op een reguliere vergadering de contributie mogen verhogen.
Helaas moeten we hier nu gebruikt van gaan maken en wordt de
contributie per 1 januari 2015 met 1 euro verhoogd. Voor de
jeugdleden gaat hij 50 eurocent omhoog. Het kan zijn dat we per 1
januari 2016 nogmaals een verhoging moeten gaan doorvoeren.
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Punt 4: Komende TT
-

-

-

Staat van TT-kooien van onze eigen leden en gastinzenders
=> Gezien de wijzigingen die er zijn op het gebied van
wetgeving, zullen we ook strenger moeten gaan toezien op
de reinheid en deugdelijkheid van de TT-kooien. Laten we
als vereniging het goede voorbeeld geven, dan kunne we
daarna onze gastinzenders ook hier op aanspreken.
Gezondheid van de vogels => Net als bij de kooien zullen
we ook kritischer moeten gaan kijken naar de vogels. Zieke
en gebrekkige vogels zullen van de show en uit de zaal
verwijderd worden. De liefhebber zal verzocht worden om
deze vogel direct mee naar huis toe te nemen. Ook dit is een
gevolg van de gewijzigde wetgeving.
De bewoners van de Slotshof hebben te kennen gegeven dat
ze graag een bezoekje willen brengen aan onze show. Stef
zal de contacten gaan leggen om ze uit te nodigen.
Op vrijdag 17 oktober zullen Ton en Stef een gastles gaan
geven op de school in Gameren.
De gehele school in Gameren is uitgenodigd om deel te
nemen aan de kleurplaten wedstrijd.

Punt 5: Van de bestuurstafel
-

-

-

Vrijwilligers voor de keurdag
• Bert van Lit
• Cees van Tuijl
• Anne van Tuijl
Ringen bestellen voor de 2e ronde kan tot 20 september bij
de ringencommissaris. De ringen voor de 3e ronde
(uitlevering na 1 april 2015) moeten besteld worden voor 17
januari 2015
Mochten er leden die bijzondere resultaten behalen op
andere show, dan hoort de redactie van ons clubinfo dit
graag, zodat ze het in het clubblad kunnen vermelden.
Leden die meewillen naar de districtsvergadering op 9
oktober in Elden kunnen zich melden bij Chris.
November 2014
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-

We zijn nog op zoek naar bestuurders om het aantal weer op
7 te brengen. Dit mede omdat er in het huidige bestuur nu
naast Cor Bouman, 2x een vader –zoon situatie is. Voor het
besturen is dit geen probleem, daar de Ton en Stef meer met
elkaar over de vereniging praten dan de vaders en de zoons
onderling. Geïnteresseerde mogen ook eerst een jaar
meelopen om te proeven aan het besturen.

Punt 6: Wat verder ter tafel komt
-

Stef en Ton hebben zebravinken meegebracht die in het
bijzijn van de leden door Stef, als aspirant keurmeester,
gekeurd worden. De aanwezigen krijg de gelegenheid om
vragen te stellen, die vervolgens door Ton of Stef
beantwoordt worden.

Punt 7: Rondvraag
-

-

Gijs van Steenbergen => Hoe staat het met het
samenwerkingsverband dat de in de regio zouden proberen
nieuw leven in te blazen. De reactie zijn beperkt, maar we
willen het komende TT-seizoen gaan gebruiken om de
verenigingen persoonlijk aan te spreken.
Bert van Lit => In Onze Vogels staat een artikel over
Heesakkers. Is die een advertentie of was dit een artikel in
ruil voor sponsoring. Het laatste is het geval. Dit wordt
overigens voor meerdere adverteerders gedaan.

Punt 8: Sluiting
Niets mee aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om
22.10 uur en hoopt dat er veel inschrijvingen voor onze show worden
gedaan. Tevens wenst hij een ieder een goed tentoonstellingsseizoen
toe.
T.J.H. Koenen
Voorzitter

S.M. den Tek
Secretaris
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Onze TT
Op het moment dat dit blad bij u in de bus is gevallen, ligt onze
nationale vogelshow al weer enkele weken achter ons. In de aanloop
naar de show week verliep alles zeer voorspoedig en wat ons betreft
konden de inschrijflijsten met stapels tegelijk binnen vallen. Hoe
dichter dat we bij de sluitingsdatum kwamen, des te meer keken we
de post bijna de brievenbus in. Dit omdat de inschrijvingen
behoorlijk achter bleven bij de aantallen die we de laatste jaren
gewend zijn geweest.
Toen de sluitingsdatum gepasseerd was en we de vogels in konden
gaan voeren, bleek dat we een fikse aderlating hebben moeten laten.
We hadden dit jaar maar liefst ruim 30 % minder inzendingen dan
vorig jaar. Dat was voor onze mensen van de administratie best wel
even slikken, want de teller bleef steken op 393 ingeschreven vogels.
Het was wel leuk dat er bij deze wedstrijd drie Bonte Boeren waren
ingeschreven en dat die een opvallende plaats in de zaal hadden.
Deze vogels mochten tijdens de openingstijden genieten van een
grote belangstelling. Voordeel van dit alles was dat we veel eerder
klaar waren dan gepland en dus hadden deze mensen
verenigingsenergie over en die konden ze opdat moment niet kwijt.
De afhandeling van de administratie verliep vlekkeloos en met een
gerust hard werd uitgekeken naar de keurdag. Vervelend was dat we
een keurmeester voor de postuurkanaries hebben moeten afzeggen.
Deze man nam het sportief op en hij zag ook nog af van de financiële
regeling die daar dan voor geldt.
Op de keurdag was het voltallige bestuur aanwezig. Onze
vrijwilligers voor die dag (Bert, Cees en Anne) waren ook
ruimschoots op tijd aanwezig. Allereerst werd er gezellig een kop
koffie met elkaar gedronken en daarbij maakte onze voorzitter van de
gelegenheid gebruik om allen welkom te heten en om een en ander
toe te lichten aangaande de keuring.
De keurmeesters hadden we dit jaar over de zaal verdeeld en
daardoor was het voor de voordragers een stuk makkelijker omdat de
loopafstanden aanmerkelijk korter waren dan andere jaren. Dit alles
had ook te maken met het aantal inschrijvingen omdat daardoor meer
ruimte ontstond in de zaal.
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De keuring werd verricht door zes keurmeesters en één van hen had
nog een aspirant bij zich. Deze aspirant was er voor de tropen en die
kon zijn hart ophalen aan de soorten en de vele kleurslagen die in de
zaal aanwezig waren.
Toen de keurmeesters halverwege de middag naar huis gingen waren
alle prijswinnaars bekend. Dit waren de gebruikelijke prijzen en ter
gelegenheid van de 25ste nationale vogelshow werden ook de drie
beste vogels van de show aangewezen. Dit was in de categorie
kanaries, tropen en parkieten.
Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk noemen we ook hier weer
onze clubkampioenen.
Stel kleurkanaries
Kleurkanaries
Postuurkanaries
Stam tropen/parkieten
Stel tropen/parkieten
Zebravinken
Lonchura’s
Gouldamadines
Australische prachtvinken
Kleine grasparkiet
Standaard grasparkieten
Agaporniden
Australische parkieten
Kwartels
Jeugd tropen
Jeugd parkieten

Bert van Lit
Bert van Lit
Gerrie van Rumpt van Kesteren
Peter Vos
Peter Vos
Chris den Tek
Coen van Tuijl
Cees van Tuijl
Ton Koenen
Peter Vos
Cor Bauman
John van Versseveld
Gijs van Steenbergen
Ton Koenen
Anne van Tuijl
Jos Spijer

183 pnt
93 pnt
91 pnt
368 pnt
185 pnt
92 pnt
93 pnt
92 pnt
92 pnt
92 pnt
92 pnt
93 pnt
90 pnt
91 pnt
90 pnt
91 pnt

Clubklassement
Goud
Zilver
Brons

Peter Vos
Bert van Lit
Ton Koenen

Bondskruis

Bert van Lit
November 2014
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Mooiste tropische vogel van de show:
Coen van Tuijl met een Java bronzeman
Veel van onze leden zijn ook nog eens kampioen geworden in de
nationale klasse.
Het is nog leuk om te vermelden dat aan het einde van de keuring
Bert en onze voorzitter met elkaar in gesprek kwamen. Daarbij
hadden ze het nog over de dromen die zij hadden over hun vogels.
De dromen die Bert aanhaalden waren op dat moment al voor een
groot gedeelte ingevuld, maar dit kreeg hij op dat moment niet te
horen, want de voorzitter hield zijn kaken stijf op elkaar. Tijdens de
prijs uitreiking stond hij wel even stil bij dit gesprek en hij kon Bert
vertellen dat twee van zijn wensen uit zijn gekomen, namelijk
kampioen worden met 93 punten en het behalen van het bondskruis.
Tijdens de openingsuren waren ook de kleurplaten van de
schoolkinderen uit Gameren te zien. De prijswinnaars hiervan
werden vrijdagmiddag bekend gemaakt. Opvallend was dit jaar wel
dat er veel kinderen zijn geweest, mogelijk is dit een gevolg van de
kleurwedstrijd. In het algemeen mogen we niet klagen over het
aantal bezoekers dat we hebben mogen ontvangen. Gedurende de
openingstijden is het steeds gezellig druk geweest in de zaal. Dit gaf
de bezoeker ook ruim de mogelijkheid om de vogels goed te
bekijken. Dit laatste was wel van belang want er zaten vele prachtige
vogels die het bekijken meer dan waard waren.
Tot slot feliciteren wij onze kampioenen met de behaalde prijzen en
we hopen dat ze op andere tentoonstelling net zo veel succes hebben
als dat zij bij onze vereniging gehad hebben.
Redactie.

Wij verzoeken u om uw contributie voor 2015
tijdig aan ons over te maken.
Zie de rekening welke bij dit blad zit.
November 2014
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Mededelingen
Regelmatig komen er bij het bondsbureau berichten binnen over
allerlei toestanden binnen de vogelwereld. Dit zijn vaak berichten die
kant nog wal raken. Laat je daarom niet gek maken door de sociale
media en bekijk alleen de officiële berichten van de bond die te
vinden zijn in “Onze Vogels” of op de site van de NBvV.
Karin Hogerwerf is al enkele malen in Australië geweest om de
vogels aldaar in de natuurlijke omgeving te bekijken. Hiervan heeft
zij een groot aantal foto’s gemaakt en een gedeelte hiervan zal zij de
komende bijeenkomst aan ons tonen. Zij doet dit samen met haar
Guus. Het is dus zeker de moeite waard om deze bijeenkomst van 1
december te bezoeken. Deze bijeenkomst zal voor het grootste
gedeelte uit deze presentatie bestaan.
In dit clubblad zien jullie voor het eerst een advertentie staan. Met
deze sponsor is afgesproken dat hij volgend jaar in elke editie van
ons clubblad zal staan. Tegen het einde van volgend jaar zal bekeken
worden of hiermee kan worden doorgegaan.
Mochten jullie ook nog adverteerders weten voor ons clubblad, laat
dit dan even weten of vraag naar de voorwaarden bij het bestuur.

Miniserie
Evenals vorig jaar plaatsen we dit jaar ook 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 besteedt 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.
November 2014
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Mantelkardinaal.
(Paroaria Capitata Capitata)
Ton Koenen

De Mantelkardinaal is een ongeveer 16 cm grote vogel die voorkomt
in Brazilië, Paraguay en in delen van Argentinië. Daar leeft hij bij
voorkeur in vochtige bosgebieden en daar maakt hij graag zijn nest
op een hoogte van 1 tot 4 meter. Van deze soort is één ondersoort
bekend die voorkomt in Bolivia.
De Mantelkardinaal is een zeer contrast rijke vogelsoort. De kop van
de vogel is diep rood met daaronder een zwarte kinvlek, die begint
onder de snavel en die uitloopt in een punt op de borst. Het rug- en
vleugeldek van deze vogel is zwart, evenals de staart . De buikkleur
van deze vogel is wit. De ogen zijn rood met een zwarte pupil. Om
het contrast nog wat groter te maken heeft deze vogel ook nog eens
een geel/oranje snavel.
De zang van deze vogel steekt bij de andere kardinale wat schril af.
Op het oog zijn de beide geslachten gelijk aan elkaar, dus is het
handig om een DNA test te laten doen om zeker te zijn of men in het
bezit is van een koppel. Het is zeker van belang om te proberen te
kweken met deze soort, omdat hij nog maar weinig wordt gezien in
de volières van de liefhebbers.
Voeding
Deze vogels zijn zaadeters, maar hun jongen brengen ze groot met
levend voer. Het zijn vogels die niet alleen de fijne tropen zaden
willen hebben. Ze nemen ook graag wat andere zaden op. Daarom is
het van belang om een goede mengeling te geven. Men kan
bijvoorbeeld één deel tropenzaad geven en twee delen parkietenzaad
zonder zonnepitten, zoals Agaporniden zaad. Voeg daaraan wat
onkruidzaad en een wat van een mengeling voor Europose
Cultuurvogels aan toe en men heeft een goed gevarieerd menu voor
de vogels. Door de vogels te observeren kan men zien wat er
daadwerkelijk opgenomen wordt. Een goed eivoer en een
universeelvoer wordt door deze vogels ook op prijs gesteld. In de tijd
dat ze jongen hebben kunnen hierdoor wat miereneieren worden
gedaan. Wat fruit en groenvoer in de vorm van Appel en wat sla
maken het rantsoen voor deze vogels compleet. Natuurlijk mogen
November 2014
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schoon drink- en bad water niet ontbreken, evenals vogelgrit,
maagkiezel en vogelmineralen.
Huisvesting
De Mantelkardinaal is geen vogel om in een kooi te plaatsen. Hier
komt zijn schoonheid zeker niet tot zijn recht. Deze vogel komt veel
beter tot zijn recht in een goed beplante volière, waarbij het
verstandig is om alleen maar één koppel van deze vogels in de
volière te plaatsen. Hiermee kunnen problemen voorkomen worden
omdat deze vogels rond het broedseizoen best wel agressief kunnen
worden en dit gedrag kunnen ze ook naar de verzorger vertonen.
Deze vogels moeten de beschikking hebben over een droog en
tochtvrij nachthok waarin zij zich met slecht weer kunnen terug
trekken. Gedurende de winter zou dit licht kunnen worden
verwarmd.
November 2014
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Kweek
Om de beste resultaten met deze soort te bereiken, kan met het beste
een koppel alleen in een goed beplante volière plaatsen. In een
dergelijke omgeving zullen ze wat makkelijker tot broeden over
gaan. De vogels zullen graag gebruik maken van de aanwezige
struiken om daar een nest in te maken. Als nest materiaal kan men
kokosvezel, dierenharen, sisal en gedroogde grassen verstrekken. De
vogels kunnen dan zelf bepalen welke materialen hun voorkeur
hebben. Het leeuwendeel van de bouw wordt door de pop gedaan.
Gemiddeld worden er vier eieren gelegd, die wit van kleur zijn met
op het stompe gedeelte donker/bruin kleurige vlekjes. De eieren
worden door de pop in ongeveer 13 dagen uitgebroed. De man helpt
haar daar niet bij. Over het algemeen zijn deze vogels wat
zenuwachtig als ze broeden en ze zullen dan ook snel het nest
verlaten.
De jongen worden de eerste tijd hoofdzakelijk met levend voor groot
gebracht. Hiervoor kunnen gebruikt worden meelwormen,
buffelowormen, pinky’s en miereneieren.
De jongen kunnen worden geringd met een ring maat 3,5 of 4 mm.
Houdt er wel rekening met het feit dat de jongen snel groeien en ook
vrij snel het nest verlaten. Na ongeveer 12 dagen verlaten ze het nest.
De vogels zij in staat om per jaar meerdere nesten groot te brengen.
Tentoonstelling.
Deze vogels zijn zeker geschikt om mee te laten doen aan een
tentoonstelling. Daar worden ze bekeken aan de hand van een
conditiekeuring. Dit houdt voor de liefhebber in dat hij de vogels in
een optimale conditie in moet zenden naar de tentoonstelling. Ook
zal hij/zij er voor moeten zorgen dat de vogels gewend zijn aan de
afmetingen van de tentoonstellingkooi. In dit geval is dat de grote
tropen kooi. Training is zeker nodig en de vogels zullen dan ook
rustiger worden en zich dan ook beter tonen aan de keurmeester.
Goed in conditie zijnde Mantelkardinalen zullen zeker in aanmerking
kunnen komen voor een goede puntenwaardering.
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Harlekijn kwartel.
Coturnix delegorguei
Ton Koenen

De harlekijn kwartel is
en kleine kwartelsoort die
we maar af en toe tegen
komen op een tentoonstelling.
Veel liefhebbers zullen deze dwergkwartel waarschijnlijk dan ook
niet kennen.
Vandaar dat er een tekening is bijgevoegd, zodat men een indruk kan
krijgen van deze kwartel. Hierdoor is het mogelijk om aan de
hand van de beschrijving, ook een daad- werkelijk beeld van de
vogels te krijgen. Het zijn namelijk kwartels die best de moeite van
het houden en bekijken waard zijn.
Beschrijving.
Het zijn kleine rustige kwartels met een brede en gedrongen bouw.
Ze zijn ongeveer 15 – 17 cm groot. Op het eerste gezicht moeten ze
er stevig uit zien. De pootjes zijn relatief kort en vleeskleurig.
De kwartels hebben een ronde kop met daaraan een licht gebogen
snavel die past in de lijn van de kop. De snavelkleur is zwart. De
kwartels hebben een korte en brede hals. De ruglijn loopt gebogen
naar de staart en is in verhouding behoorlijk breed. Ze hebben bruine
ogen met een zwarte pupil.
Kleur haantje: De bovenkop is zwartbruin met in het midden enkele
crème kleurige streepjes. De zwartbruine kleur loopt door over de
rug en daar zit dan een geelkleurige nerfachtige tekening die grof aan
doet. De borst is zwart en deze kleur loopt door naar de buik van de
vogel. De flanken zijn kastanjebruin met een zwarte streeptekening.
De vleugels zijn kort. De kleine slagpennen zijn bruingrijs met een
lichte tekening en de grote slagpennen zijn grijs.
Onder de snavel, op de kin, zit een zwart met witte tekening. De
bevedering is glad, zacht en glanzend.
Het hennetje wijkt duidelijk in kleur af van het haantje. De kop en
rugdekkleur van het hennetje is matter van kleur evenals de tekening.
November 2014
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De borst en buik zijn crèmebruin van kleur. De flanken hebben
dezelfde kleur en daarop is een kastanjebruine streeptekening waar te
nemen.
Huisvesting
Deze uit Afrika, vanaf de Sahara woestijn tot aan Zuid Afrika en
Madagaskar, afkomstige kwartels verblijven graag in een goed
beplante buitenvolière. Daar kunnen ze de nodige beschutting vinden
om eventueel een nest te maken. In een buitenvolière kan een haan
met twee of drie hennen geplaatst worden. Het zijn kwartels die best
wat kou kunnen verdragen en ze kunnen dan ook bij enkele graden
vorst buiten gehouden worden. Beter is het om deze vogels
gedurende de gure maanden binnen onder te brengen. Men dient ze
dan wel enkele schuil mogelijkheden te bieden, want daar zijn ze net
als alle andere kwartels dol op. In een kale volière of een kaal
binnenhok voelen deze kwartels zich beslist niet op hun gemak.
Deze kwartels kunnen niet samen gehouden worden met andere
kwartels. In iedere ruimte waarin deze kwartels zitten kan ook maar
één haan geplaatst worden. Dit omdat er dan tussen de hanen
vechtpartijen ontstaan. Dit doen ze ook met andere kwartelsoorten.
Voeding.
Deze kwartels doen het goed op een tropische zaadmengeling. Deze
kan worden aangevuld met wat ei- en universeelvoer. Daarnaast eten
ze graag wat groenvoer in de vorm van brandnetel, paardenbloemen
of vogelmuur. Een appel en een stukje sinasappel vinden ze ook heel
erg lekker. Buiten dit voer is het ook van belang hen te voorzien van
wat levend voer in de vorm van meel- en buffelowormen en
fruitvliegjes. Grit, maagkiezel en mineralen mogen natuurlijk nooit
op het menu ontbreken. Dagelijks moeten ze kunnen beschikken over
vers drinkwater.
Kweek .
Ondanks dat deze kwartels als rustig bekend staan, kan het in het
kweekseizoen wel eens voor komen dat de haan agressief wordt. Op
zich is dit geen probleem als er voldoende mogelijk heden zijn voor
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de hennen om zich uit de voeten te maken en de nodige beschutting
te vinden.
De nestbouw van deze vogels stelt niet veel voor. Eigenlijk is het
niet meer dan een kuiltje in de grond dat op een beschutte plaatst
wordt gemaakt. Dit kuiltje wordt dan wat bekleed met hooi en wat
veertjes. In dit nest legt de hen 8 a 10 eieren die zij gedurende 16 a
17 dagen uitbroedt. De eieren zijn beigebruin van kleur en hebben
een kastanjebruine tekening. Door deze kleur en tekening vallen de
eieren in het nest bijna niet op. De haan bemoeit zich niet zo met het
broeden. Als de jongen er zijn, verlaten die gelijk het nest. Kwartels
zijn namelijk nestvliegers en verlaten dus kort na het uitkomen het
nest. Vanaf dat moment wil de haan zich met zijn kroost gaan
bemoeien. Hij helpt dan mee met het groot brengen van de jongen en
dat duurt ongeveer 10 weken. Op dat moment kan men duidelijk zien
wat de haantjes en hennetjes zijn.
Er zijn ook haantjes die niet mee helpen om hun kroost groot te
brengen. Deze kan men dan het beste uitvangen en niet meer
gebruiken voor de kweek.
De jongen kunnen geringd worden met een ring van 4,5 mm.
De jongen worden grootgebracht met de voeding die hierboven
omschreven staat.
Algemeen.
Net zoals bij de meeste kwartels wordt ook bij deze soort vaak
gebruikt gemaakt van een broedmachine. Er is dan wel meer
zekerheid dat er jongen komen, maar de jongen krijgen dan niet het
natuurlijke gedrag van de ouders mee. Het is daarom van belang als
men deze vogels wilt gaan houden dat men op zoek gaat naar een
natuurbroed koppel. Deze hebben de natuurlijke eigenschappen wel
meegekregen en die zullen ze ook weer overdragen aan hun jongen.
Laten we met elkaar proberen dat we kunnen blijven beschikken over
natuurbroed Harlekijnkwartels, maar ook over alle andere kwartels.
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De drie woorden van Cor Bauman.
Tijdens een vergadering hebben we gesproken over dit onderwerp. Ik
heb toen ook een lijstje gekregen met daarop mijn drie woorden,
maar ik moet zeggen dat ik het best moeilijk vind om er iets over op
papier te zetten. Gelukkig heb ik hulp gekregen, zodat ik mijn
gedachten kon vertellen en deze werden dan voor mij op papier
gezet. Overigens moet ik wel zeggen dat ik het een leuk onderwerp
vind voor in het clubblad, omdat je nu eens van een ander hoort hoe
hij tegen bepaalde zaken aan kijkt binnen onze hobby.
Keurmeesters.
Ondanks dat ik nog niet zo lang vogel houd, heb ik mij over het
eerste woord op mijn lijstje al best veel uitgelaten. De momenten dat
ik daar mijn mening over gaf was tijdens tentoonstellingen. Ik zag
dan uitslagen en ik kon dan maar niet begrijpen hoe men aan de
punten kwam. Soms zag ik verschillen van vier vijf punten per vogel
vergeleken met een eerdere tentoonstelling en dat kon ik maar niet
bevatten. Ik kreeg maar niet helder hoe dit nu allemaal mogelijk was.
Ik had best wel in de gaten dat het bijna niet mogelijk is dat een
vogel zoveel punten voor of achteruit gaat.
Nu ik een paar jaar mee doe in de vogelwereld ben ik er al wel achter
gekomen dat keuren van vogels mensenwerk is, ondanks dat er
duidelijke standaard eisen zijn waarnaar gekeurd zou moeten
worden.
Ik heb wel eens in de standaard eisen gekeken voor de grasparkieten,
omdat ik zelf deze vogels in mijn hok heb.
Ik begreep al snel dat er bij de NGC (grasparkietenclub redactie)) op
een andere manier naar de grasparkieten werd gekeken dan dat dit
gedaan wordt binnen onze bond. Dat maakte het voor mij nog
moeilijker omdat ik teksten op mijn keurbriefje zag die eigenlijk niet
pasten met hetgeen ik in de standaard eisen zag.
Je kun je daar erg druk over maken, maar het is en blijft mensenwerk
zoals ik al gezegd hebt. Overigens moeten we blij zijn dat er mensen
zijn die de opleiding tot keurmeester willen volgens, want anders
konden wij onze vogels niet laten keuren. Dat zou een heel gemis
zijn in de TT tijd, want dat is toch een mooie tijd. Het strijden met
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collega kwekers om de hoogste prijs is voor mij een heel leuke
bezigheid en daar kunnen we niet zonder de keurmeester.
Tentoonstelling
Tijdens de vogeltentoonstelling in Aalst ben ik in aanraking
gekomen met de vogelhobby. Ik zag daar de vogels en was eigenlijk
meteen verkocht. Met name de grasparkieten trokken mij heel erg
aan en dus had ik binnen de kortste keren een vogelhok met daarin
een aantal Engelse grasparkieten.
Vanaf dat moment is het tentoonstellingsseizoen voor mij altijd heel
leuk gebleven. Ik heb deel genomen aan verschillende
tentoonstellingen met heel wisselende resultaten. Soms kwam ik
nergens aan en op een andere tentoonstelling wist ik dan weer een
prijsje te pakken. Dat is iets wat de nodige voldoening geeft. Het is
ook een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan.
Tijdens de tentoonstelling is het ook het moment om in contact te
komen met andere kwekers. Vaak is het dan wel mogelijk om met
elkaar wat vogels te ruilen of om er één over te nemen zodat je weer
vers bloed in je hok krijgt. Ik moet zeggen dat ik het in het
tentoonstelling seizoen uitermate goed naar mijn zin heb. Zeker bij
de districtstentoonstelling waar onze club het de laatste jaren
uitermate goed doet. Ik ben dan best trots op ons clubje.
Voedingssupplementen
Dit is voor mij het moeilijkste woord om er iets over te zeggen. Voor
mijn gevoel zijn dit alleen producten die door de commercie in het
leven geroepen worden. Ik denk namelijk dat heel veel van de
bouwstoffen die in de voedingssupplementen zitten gewoon in het
voer zitten. Dit wordt ook wel eens toegegeven, maar dan wordt er
gelijk bij verteld dat er niet voldoende in zit. Ik vraag me dan af hoe
het vroeger moet zijn geweest. Toen bestonden deze middelen niet
en men was toen ook in staat om vogels in leven te houden en er mee
te kweken. Toen ging toch ook alles goed en waarom zou dat nu niet
zo zijn.
Zelf geef ik mijn vogels een goede zaadmengeling aangevuld met
eigengemaakt eivoer. Ik heb dat al wel eens besproken op een
vergadering. In het eivoer zitten de nodige groenten en ik moet
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zeggen dat mijn vogels het er uitstekend op doen. Mijn vogels zijn
goed gezond en ik krijg ook voldoende jongen groot. Voor mij is dat
een teken dat ik het nog niet zo slecht doe op de manier zoals ik nu
met mijn vogels om gaat. Ik ben dan ook van plan om daar mee door
te gaan en dat ik aan die geldklopperij van de commercie maar niet
mee doe.

Tijgervink
Amandava amandava amandava
Ton Koenen

De Tijgervink is ingedeeld in de groep Afrikaanse prachtvinken en
deze soort is nauw verwant aan het Goudbuikje en de Groene
Tijgervink. Deze laatste is afkomstig van het eiland Formosa.
De man van deze soort heeft een zogenaamd broedkleed en daarmee
is hij de enige van de Afrikaanse prachtvinken. Tijdens het
broedseizoen is de man namelijk overwegend rood van kleur met een
donkerrode buikkleur. In de wintermaanden verdwijnt de rode kleur
bijna helemaal en dan krijgt de man ook een beige kleurige buik.
Maar ook dan nog is hij gemakkelijk van de pop te onderscheiden
omdat hij in de buurt van de stuit meer rood laat zien en hij heeft
meer witte stippen dan de pop. Ook kan het voorkomen dat de man
wat donkere plekken op de borst en in het rugdek houdt.
De pop van deze soort is overwegend grijs bruin op het rugdek met
een beige kleurige buikkleur. De pop laat een enkele witte stip zien,
voornamelijk in de flanken/vleugels
Voor de man is zijn gedaantewisseling van levensbelang. In zijn
broedkleed moet hij een popje zien te versieren om ermee voor
nageslacht te zorgen en gedurende wintermaanden mag hij niet te
veel opvallen omdat hij dan gemakkelijk ten prooi zou kunnen vallen
aan een roofdier.
Zowel de man als de pop hebben een rode snavel met een zwarte
punt. Beide vogels zijn ongeveer 10 cm groot.
Ondanks het feit dat de Tijgervink behoort tot de Afrikaanse
Prachtvinken, komt hij niet uit dit contingent. Hij komt namelijk
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voor in Azië, voornamelijk in noord, west en zuid India, zuidoost
Pakistan tot zuid Nepal.
Karakter
Tijgervinken zijn erg rustige vogels die buiten het broedseizoen met
diverse vogels bij elkaar gehouden kunnen worden. Andere vogels
zullen ze dan ook geen kwaad doen. In het broedseizoen is dat wat
anders, want dan gaan de koppels zich afscheiden en dan vormen ze
een territorium en daar willen ze geen andere vogels in hebben. Door
hun gedrag is het goed mogelijk om met deze vogels te kweken in
een gezelschapsvolière, maar dan moet er wel voor gezorgd worden
dat er maar één koppel Tijgervinken in de volière zit. Let er ook op
dat er geen andere vogels in de volière zitten die ook rood van kleur
zijn, zoals bijvoorbeeld een vuurvink. Er zijn namelijk Tijgervinken
die geen rode kleur in hun omgeving dulden op het moment dat ze
zitten te broeden. Als je dit weet, kun je het een en ander voorkomen.
Tijgervinken zijn geen vogels om in een kale kooi te houden. Ze
verblijven namelijk graag in het struikgewas en daarom is een goed
beplante buitenvolière het beste voor hen en dit geeft ook de meeste
kans op nageslacht. Het zijn vogels die graag van de zon genieten en
daar zijn ze dan ook veelvuldig in te vinden. Dit geeft hen namelijk
een warm gevoel en op warmte zijn ze helemaal verzot. Daarom is
het van belang dat de buitenvolière beschut ligt en dat daaraan een
goed geïsoleerd nachthok zit dat in de wintermaanden verwarmd kan
worden. Het zijn dus vogels die in onze gure maanden beslist niet
buiten in de volière moeten verblijven.
Voeding
Tijgervinken doen het goed op een goede zaadmengeling voor
tropische vogels met af en toe een stukje trosgierst. Vul dit aan met
een goed eivoer, wat universeelvoer en insecten paté. Geef ze
daarnaast wat levend voer in de vorm van buffelowormen en
meelwormen. Deze laatste moeten dan wel even doorgeknipt
worden. Pas overigens op met het geven van meelwormen omdat dit
de broeddrift alleen maar aanwakkert. Als deze vogels jongen
hebben moet er een behoorlijk aanbod zijn van insecten, omdat ze
hun jongen hier hoofdzakelijk mee groot brengen. Grit, maagkiezel
en vogelmineralen mogen natuurlijk niet ontbreken op het menu van
deze vogels. Drinkwater dienen ze dagelijks vers te krijgen.
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Kweek
De kweek met Tijgervinken is over het algemeen niet moeilijk. Als
de vogels goed aan het voorgeschotelde menu zijn gewend en goed
in conditie zijn dan zijn ze in staat om meerdere nesten per jaar groot
te brengen. Laat deze vogels niet meer dan drie nesten per seizoen
groot brengen, omdat het anders te zwaar wordt voor de oudervogels
en dan bestaat ook de kans dat ze het daaropvolgende jaar niets meer
willen doen.
De vogels bouwen graag een vrijstaand nest in de begroeiing. Dit
nest is kogel rond met een kleine invliegopening. Kunnen ze geen
geschikte plaats vinden voor hun nest dan nemen ze ook wel
genoegen met een half open nestkastje of een tralienestkastje dat ook
voor de kanaries wordt gebruikt. Als nestmateriaal gebruiken ze
hooi, gras en kokosvezel. De afwerking doen ze met wat veertjes. In
het nest worden dan 4 tot 6 eieren gelegd die door beide ouders
worden bebroed. Na 11 a 12 dagen komen de jongen uit en die
worden dan voornamelijk gevoerd met levend voer. Na verloop van
een aantal dagen zal er ook wat zaad aan de jongen worden gevoerd
en dan vinden ze vers onkruidzaad en graszaad heel erg lekker.
Zelf heb ik Tijgervinken gehouden in een volière die aan de
achterzijde was begroeid met een klimop van 30 cm dik. Hierin
hadden ze een nest gemaakt dicht in de buurt van een moerasgedeelte
wat ik in de volière had gemaakt. Observatie leerde mij dat de vogels
van het nest naar het moerasgedeelte gingen en daarna met de bek
vol beestjes weer terug naar het nest om te voeren. De tweede ronde
ging door de klimop heen, omdat daar ook veel kleine insecten in
zitten, en in een mum van tijd gingen ze weer terug naar het nest om
te voeren. Dus als je een omgeving creëert met voldoende insecten
en larven en meer van dat spul, dan maken de Tijgervinken daar
dankbaar gebruik van. Zorg daarbij dat het vertrouwde voer in
voldoende mate aanwezig is en dan zal het zeker geen probleem
geven om jonge Tijgervinken te kweken. Zelf is het mij gelukt om
van één koppel 12 jongen op stok te krijgen in drie ronden.
Na 8 a 10 dagen kunnen de jongen geringd worden met een ring
maat 2,5. Het is mogelijk om een ring van 2,7 te gebruiken maar dan
moet er iets later geringd worden. Het is mogelijk om de ringen te
voorzien van een ventielslangetje of om deze zwart te maken met een
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viltstift. Hiermee kan voorkomen worden dat je jongen met ring en al
het nest worden uitgegooid. Zelf heb ik dat nooit gedaan en het heeft
bij mij nooit problemen opgeleverd. Volgens mij zit er wat dat
betreft best wel verschil in het gedrag van de vogels. Als we de
vogels ringen moeten we dit wel voorzichtig doen en er voor zorgen
dat het nest in takt blijft. Anders kan het voorkomen dat de ouders
het nest met de jongen in de steek laten en dat is beslist niet de
bedoeling. Het beste is om te gaan ringen als de vogels zelf het nest
hebben verlaten om te gaan eten of om zich te gaan ontlasten. Om te
voorkomen dat de vogels bemerken dat je in het nest geweest bent,
kun je je handen door een struik halen of wat zand van de grond
nemen en dit door je handen laten gaan. Hiermee bereik je dat de
geur van de omgeving van het nest aan je handen komt en dan valt je
lichaamsgeur in het nest niet zo op.
Na ongeveer 20 a 22 dagen verlaten de jongen het nest en daarna
worden ze nog circa twee weken gevoerd door de ouders.
Zodra de jongen zijn uitgevlogen beginnen de ouders aan een tweede
nest. Kort voordat de jongen van de volgende ronde uitkomen,
kunnen de eerste jongen bij de ouders worden weggehaald en in een
aparte volière geplaatst worden.
Tentoonstellen.
Tijgervinken zijn lastige vogels om naar een tentoonstelling te
brengen en dan met name de mannen. In de tijd dat we
tentoonstellingen hebben, zijn de mannen in rustkleed. Ze zien er dan
eigenlijk niet goed uit en dus zullen er vele aanmerkingen volgen van
de keurmeester omdat deze vindt dat de vogels niet op kleur zijn. Dit
probleem doet zich overigens niet voor bij de poppen. Deze hebben
geen aansprekende kleur, maar dit mag voor de beoordeling niets
uitmaken.

Het bestuur wenst u alvast
heel fijne feestdagen en
een gezond en vogelrijk 2015.
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Jaaragenda 2015
21 januari 2015
7 februari 2015
16 februari 2015
20 maart 2015
13 april 2015
21 april 2015
14 september2015
September 2015
20 september 2015
3 oktober 2015
20 oktober 2015
21 oktober 2015
22 oktober 2015
22 – 24 okt 2015
30 november 2015

Sluiting ringenbestel ronde 3
Regionale vogelbeurs in Zaltbommel
Jaarvergadering
Sluiting ringenbestelling ronde 4
Ledenvergadering
Sluiting ringenbestel ronde 1 (2016)
Ledenvergadering
Regionale tafelkeuring in Zaltbommel
sluiting ringenbestel ronde 2 (2016)
Sluiting inschrijving TT 2015
Inbrengen vogel TT 2015
Keurdag TT 2015
Opening TT 2015 om 20.00 uur.
TT 2015
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.

Mutaties van 1 april t/m 31 oktober 2014
Nieuwe leden:
Er zijn deze periode geen nieuwe leden bijgekomen.
Leden die bedankt hebben:
J. van Wendel – De Joode - Aalst
J. Olijslagers – Aalst
J.G. van Willigen – Gameren
A.H.A. van Zon - Ammerzoden
Overleden:
M. van Ooijen – Zaltbommel
Stand per 31 oktober 2014:
Seniorleden: 55
Jeugdleden: 4

