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Uitnodiging ledenvergadering
Beste vogelvriendinnen en vrienden,
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de vergadering.
Deze vindt plaats op vrijdag 28 oktober 2011.
In het verenigingsgebouw „Kleindierensport-Katwijk‟,
Pr. Hendrikkade 10a te Katwijk.
We beginnen om 20.00 uur.
Agenda:
1.
Opening.
2.
In en Uitgaande post.
3.
Verslag van de vergadering d.d. 16 september.
Deze staat in het clubblad van oktober.
4.
Ledenmutatie.
5.
Bespreking t.t. 2011.
6.
Rondvraag.
7.
Pauze.
8.
Na de pauze zal Jordi verkade een aantal DVD laten zien die
handelen over vogels.
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Lezing door Joke en Cees Diepstraten.
De opkomst was schrikbarend laag. Slechts 10 leden incl. het bestuur
waren aanwezig. Des al niet te min is het een leuke avond geworden.
Voor de pauze werden beelden vertoond van vogels die de afgelopen
jaar aanwezig waren op de tentoonstelling. Hiervan werden dingen
verteld waar je op moest letten. Na de pauze werd een gedeelte
behandeld van het complete artikel dat hierna volgt. Dit artikel is
geënt op kanaries, maar zeker ook van toepassing op andere vogels,
als je tenminste tussen de regels doorleest. Ook Henk Dries,
keurmeester kleur- en postuurkanaries, vergezelde het echtpaar.

v.l.n.r. Cees en Joke Diepstraten, Henk Dries, en Piet van der Plas.
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10 gulden regels als basis voor een goede (kanarie)fok en show.
1 Administratie (vorige) fokperiode met bijzonderheden en
aandachtspunten.
Ringnummers beide ouders, jaartal, geboortedatum, kleurslag en erfelijke
aanleg, vederlengte, aantal eieren, bevruchting, uitkomst, groei,
verenplukken.

De administratie van de fokperiode is een van de belangrijke
onderdelen bij het houden van vogels in het algemeen. Het is

i
mmers ons naslagwerk van de vorige periode waar we, zeker als we
een goede stam vogels willen opbouwen met regelmaat op terug
zullen kijken. Zowel voor het samenstellen van de komende
ouderparen, als de opgedane ervaring van vogels welke of in TT
kwaliteit dan wel op het gebied van fokervaring zich hebben
onderscheiden. Hierbij spelen geboorte datum en erfelijke aanleg
een voorname rol. We selecteren ook op intensiviteit /
schimmelbezit en daarmee op vederlengte, naast erfelijke aanleg
het split zijn voor een niet zichtbare factor. Ook eigenschappen die
bij de fok van groot belang kunnen zijn, zoals aantal eieren,
bevruchting, goed moederschap en veren plukken zullen we moeten
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noteren. Er zijn natuurlijk nog meer belangrijke zaken die we vast
moeten leggen en in de komende onderwerpen komen we daar
vanzelf op terug.
2 Aankoop benodigde passende vogels.
Wanneer pop en wanneer man, rekening houdend met erfelijke aanleg,
geslachtsgebonden-autosomaal factorenbezit.

Indien er vogels moeten worden aangeschaft is het van belang
rekening te houden met de volgende punten. Ten eerste kopen we
wat we nodig hebben, liefst bij een collega fokker waar je nog terug
kan/mag komen als je onverhoopt toch een man i.pl.v. een
benodigde pop hebt aangeschaft. Géén emotionele aankoop,

waarmee ik wil zeggen dat we iets
kopen waar we eigenlijk niets aan hebben, dan wel overbodig
zonder aanleiding noodzaak. We kopen dus passende vogels die
aanvullen bij wat er al in ons hok vliegt. Misschien wel het
belangrijkste; We kopen alleen gezonde vogels, die na te zijn
gecontroleerd pas mee naar huis mogen gaan. Mogelijk stellen we
als we zien dat het hele bestand bij de bewuste fokker, niet aan
onze verwachtingen kan voldoen, de aankoop gewoon uit !.Beter
niets kopen dan iets wat nooit kan brengen, wat we er van hopen of
mogen verwachten. Bij aankoop vragen naar een mogelijke niet
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zichtbare aanleg, het resultaat van de ouders waaruit het jong is
geboren, de gebruikte voeding en of medicatie, wel of niet geënt
tegen vogelpokken – hapziekte, de geboorte datum en daarmee de
leeftijd van de vogel. Je zal dus bij aankoop heel wat verlangen van
de verkoper, immers je moet er een eerlijke prijs voor betalen en
dan mag je ook weten wat je mee naar huis neemt. Het geslacht is
niet alleen afhankelijk van wat je nodig hebt, maar je zou er ook als
je al een goede stam hebt opgebouwd je beleid van kunnen maken
dat je elk jaar er slechts één nieuwe man bij koopt, dit voor
bloedverversing en het in stand houden van een goed geslacht op je
hok. Wil je iets nieuws koop dan meerdere stellen bij een of
meerdere fokkers die bewezen hebben dat ze goede vogels bezitten.
Kijk niet alleen in de catalogus van een tentoonstelling maar ga ook
naar de fokker toe en probeer via zijn administratie belangrijke
informatie te krijgen die voor jou van onschatbare waarde kan zijn.
Als voorbeeld geef ik je de fokker van toppers die in maart begint
met zijn broedseizoen, terwijl jij bijvoorbeeld al eind mei klaar wil
zijn. Je gaat dus al aan het eind van het jaar het licht opvoert om
voor het nieuwe jaar de vogels in broedconditie te hebben. Je
begrijpt dat de aangeschafte vogels voor jou ongeschikt zijn, ze zijn
gewoon te jong, dit moet bijna fout gaan, uitzonderingen daar
gelaten, maar dan heb je gewoon geluk gehad.
Andersom kan natuurlijk wel, het is zelfs soms wel fijn te weten dat
als jij aan je broedseizoen begint de nieuw aangeschafte vogels
allemaal minimaal een jaar of ouder zijn. Koop vogels het liefst ook
zo vroeg mogelijk zodat ze wennen aan je hok, je biotoop en het
verstrekte voedsel. Je hebt dan ook de gelegenheid als er toch nog
iets onverwacht mis dreigt te gaan, pop blijkt bijvoorbeeld man en
bij twee aangekochte stellen is het hebben van drie mannen bij een
pop ook geen gelukkige aankoop gebleken, je bij de betreffende
fokker nog kunt ruilen. Ook bij de kennis van het erffactoren bezit,
bijvoorbeeld van een bruine man split voor satinet, ben je mogelijk
nog in de gelegenheid er een passende pop bij aan te schaffen.
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3 Onderhoud broedkooien/nestmateriaal en het preventief luis
bestrijden.
Direct na de fokperiode en ervoor, soorten onderhoudsmiddelen, soorten
nestmateriaal, luisbestrijding en combinaties van middelen ter bestrijding
van (bloed)luis.

We zouden direct na de fokperiode onze hokken moeten
ontsmetten/desinfecteren en doden hiermee zo veel als mogelijk
virussen en bacteriën. Wel moet worden gezegd dat veel
onderhoudsmiddelen niet actief zijn tegen bloedluis en al zeker niet
tegen sporen/eitjes van luis. Mogelijke onderhoudsmiddelen zijn;
Halamid of Dettol in een 5% oplossing, Bleekwater of Ammoniak
in een
oplossing van
5-10% met een
water
temperatuur
van maximaal
20 graden
Celsius, Zout of
Soda in een
oplossing van
5-10% in heet water. Maar een heel goed alternatief is ook met
stoom alle naden bewerken. Luis of sporen van luis „ verwarmen‟
boven de 60 graden Celsius geeft bijna garantie op het doden van
luis en beschadigen van de sporen/eitjes. Dan zijn er nog de ons
bekende producten Ocepou, U2 en U3, Sevin 480 sc, Ardap maar
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deze zijn omwille van het bezit van carbaryl uit de handel
genomen. Hiervoor in de plaats zijn nieuwe producten in de handel
gekomen, welke wisselend in kwaliteit zijn.
Ik stel daarom voor een combinatie van producten te gebruiken,
naast de preventieve handelingen. Hiervoor is de volgende
combinatie een mogelijkheid. Eerst goed schoonmaken met een
desinfecterend onderhoudsmiddel. Daarna het hok preventief
behandelen met detamine en/of vloeibare home-shild en de vogels
preventief behandelen met ivomectine. Na twee tot maximaal vier
maanden het geheel herhalen. Een alternatief is als je de hok
meerdere dagen leeg kan maken je hokken behandelen met Baygon
van Bayer, de groene flacon (spray voor kruipende insecten). Je
moet jezelf dan wel goed beschermen met een masker en er voor
zorgen dat je na twee dagen je een periode van zes a zeven dagen in
acht neemt om je hok weer goed te ontluchten en daarna pas de
vogels er in terug brengen. Alternatief is een product op bio-basis
n.l. Natural spray of Ti-tox Total van Riem. Vroeger hadden we
ook nog tabaksbladeren, gedroogde kamille of vogelmuurt. Ook het
toevoegen van knoflook poeder aan het krachtvoer heeft een
beperkte werking op de ontwikkeling van luis. De luis vindt deze
omgeving niet prettig en bij het drinken van vogelbloed wordt de
luis minder actief, maar dood gaan ze er NIET van. Daarnaast heeft
knoflook wel een bloedzuiverende werking voor de vogels. Wat we
ook niet mogen vergeten is ongewenst bezoek van muizen. Deze
kunnen naast veel onrust in de nacht en daarmee het van de eieren
aflopen van de pop, ook ziektes overbrengen met vooral de urine.
Ze urineren vele kleine beetjes en bevuilen zo de kooibodem met
schadelijke bacteriën en virussen. Soorten nestmateriaal is nuttig en
nodig, vooral bij de bouw van het tweede nest. Elke vogel begint
bijna met de bouw van een stevige buitenkant waarna de
binnenzijde met zachter materiaal wordt afgewerkt. Boots dit zo
veel als mogelijk na en zorg dat er naast wat stugger nestmateriaal
ook wat zachter beschikbaar is voor de afwerking. Zelf geef ik bij
de tweede ronde gelijk ook watten, mede ter voorkoming dat de
jongen geplukt worden.
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4 Selectie ouderparen en het koppelen.
Selectie afhankelijk van het beoogde doel, fokmethode, invloed van het
bioritme.

Bij de selectie van het ouderpaar zijn de volgende punten van
belang, te beginnen met het doel. Willen we intensieve mannnen
fokken of schimmel poppen, mozaiek type 1 of 2. Je begrijpt dat dit
verschil van doel van wezenlijk belang is voor het koppelen. Je kan
eigenlijk niet van twee walletjes eten. Je moet dus een keuze maken
en afhankelijk daarvan zoek je man en pop uit die elkaar aanvullen,
de minder sterke onderdelen van de ene vogel zal door de andere
moeten worden
opgeheven. Het
gezegde uit
kampioenen kweek
je geen kampioen
gaat gedeeltelijk op.
Dan is het uiterlijk
van de vogel ook
afhankelijk van de
erfelijke aanleg.
Dus een pop heeft
een natuurlijke
minder diepe
lipochroom kleur en
bij melanine vogels zullen de poppen meer bruin pheomelanine
bezit tonen. Dat en je doel wetende, wordt de koppeling „iets‟
eenvoudiger, maar het blijft moeilijk. We kunnen immers niet in de
vogel kijken en weten niet welke erfelijke aanleg er naast het
zichtbare nog meer aanwezig is en mogelijk nog belangrijker, hoe
staat het met de dominantfactor, op welk moment van de cyclus
vindt de paring plaats en hoe verhoudt zich de geslachtsdrift van de
man zich tot de pop. Een van deze factoren bepalen voor een groot
deel de uitkomst en in geslacht en in zowel de uiterlijke als
innerlijke aanleg van de jongen welke uit deze paring geboren
worden. Ik geef een paar voorbeelden. Doel schimmelvogels; beide
ouders dragen schimmelbezit, zo fijn mogelijk en mooi verdeeld
over het hele lichaam, bij de man ook op de kop en in de borst en
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geen schimmelkrans in beide nekken. Liever de pop dan de man
half intensief. Doel Intensief; dan is er een licht voorkeur voor een
intensieve pop met een bijna intensieve man. Voor mozaïek poppen
lijn een man met een te kort gespleten masker naast een pop met
een kleine oogstreep en beide een diep bezit van lipochroom kleur.
Voor de mozaïek mannenlijn een pop met te veel kleur op de kop
naar de snavel toelopend en een man met een masker rond de
snavel ook eronder, zonder te ver doorlopend achter het oog. In de
vorm letten we er op dat niet beide vogels kruisende vleugels
bezitten, of wenkbrouwen, of een platte kop, of een te zware borst,
of een niet sluitende rug bevedering. We controleren ook altijd de
bevederingslengte door een veertje uit het midden van de flank te
trekken en meten deze met spoel en al. De gemiddelde veer lengte
van beide oudervogels moet dan ongeveer 3,6 cm zijn. Als bij beide
vogels de gemiddelde lengte naar 4 cm of meer gaat zullen de
jongen nooit een strakke bevedering kunnen laten zien en ligt
lumps bezit op de loer. Bioritme is het gebruik maken van de
cyclus van de vogel om daarmee de uitkomst deels te kunnen
beïnvloeden en de erfelijke aanleg zo goed als mogelijk in je
voordeel te kunnen laten werken. Ook is het mogelijk om volbloed
vogels te fokken welke van beide ouders een optimale drift en
daarmee ook gezondheid meekrijgen. Dit onderwerp vraagt een
aparte lezing en daar hebben we vandaag (helaas) niet de tijd voor.
5 Het in broedconditie brengen.
Leeftijd ouders, invloed licht, -zuurstof, -voeding, gewenning d.m.v.
puttermethode.
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Misschien wel het belangrijkste aan de periode voorafgaande aan
de fokperiode is het in broedconditie brengen van de vogels na een
periode van rust. Vooral die vogels die op een tentoonstelling
hebben gestaan, moeten op krachten komen. Je moet je realiseren
dat elke vogel na een voldoende periode van rust optimaal kan
presteren. Daarom ook is het misschien beter als de popjes thuis
blijven, als dat tenminste kan, of wel maar een keer naar een TT
gaan. De voeding is aangepast, zaad voor de rustperiode, waarna
opbouwend met ei- krachtvoer om de benodigde extra
voedingsstoffen binnen te krijgen
welke de ontwikkeling van de conditie
optimaal helpt. In de rustperiode is het
aantal uren zoals in de natuur 10 of
minder per dag. Hierna bepaalt de
wens van de liefhebber wanneer en
hoe we het licht opvoeren. In een
geleidelijke methode van vier tot zes
weken of een methode van ineens naar
14/15 uur. Er moet wel een
lichtsprong naar minimaal 14 uur gemaakt worden en het liefst in
een niet al te lange periode. Bij vroeg broeders zou ik dan ook een
sprong ineens maken van ongeveer vijf en een half a zes uur van
de 8 a 8 1/2 uur in januari naar ongeveer 14 uur. Op een later
tijdstip overeenkomstig tot een max van 15 uur bijvoorbeeld eind
februari – begin maart. Vergeet niet de zomertijd en start dus vroeg
in de morgen die en door de natuur en de zomertijd deels wordt
ingelopen. Je bent dan eind mei weer op het nivo van “ moeder
natuur” . Gebruik daglicht lampen, lume 96 van Philps, of true-licht
lampen en zorg voor een overgang naar het donker zodat de popjes
hun nest terug kunnen vinden. Ook een heel klein lampje centraal
in het vogelverblijf welke gedurende de nacht aanblijft is welkom.
Hou er rekening mee dat gloeilampen in 2011 uit de handel worden
genomen en zorg indien je die nodig denkt te hebben je er een
voorraadje van aanlegt. Dan de gewenning van het beoogde
broedpaar. Vaak willen we te snel man en pop bij elkaar zetten, met
als risico dat ze elkaar niet accepteren en er dus door de ruzie ook
geen bevruchting plaats zal vinden. Wet is dat de pop bepaald, de
kooi is van de pop, zij gaat op haar tijdstip beginnen aan het nest en
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als ze bijna klaar is is zo ook bereid tot paring en niet eerder!.
Tevens is ze dan zelf ook vruchtbaar en op het hoogtepunt van haar
cyclus. De man is eigenlijk als hij een goede conditie heeft altijd
paringsbereid en drijft de pop tot nestelen en paring. Hier gaat het
meestal verkeerd. Om te voorkomen dat de man te fel is en de pop
moet wennen aan de man, plaatsen we de man in een voorzetkooitje
met zaad en krachtvoer en geven we de pop minimaal zaad. De pop
laat zich na verloop van tijd door de man voeren en heeft hem
daarmee geaccepteerd. Pas daarna plaatsen we de man bij de pop
voor de bevruchting en halen hem gedurende een groot deel van de
dag weer weg. Ook tijdens de broedperiode laten we de pop alleen
in de kooi, de man heeft immers zijn werk gedaan en zal voor de
pop eerder tot last dan gemak zijn. We noemen dit de
puttermethode. De leeftijd van de jonge vogels speelt ook een
belangrijke rol. De jonge man en pop moeten minimaal 10 liefst 12
maanden oud zijn, plaats bij een jonge pop een overjarige man die
het vorig jaar goed heeft gedaan en andersom bij een overjarige pop
een jonge man (vaak met gebruik van de puttermethode). Laat de
bevruchting van het tweede legsel beginnen op de 9e dag na de
geboorte van de jonge vogels, plaats op de 15e dag de jongen op de
grond en laat vanaf de 17e dag de man erbij en als deze de jongen
goed voert neem dan de jongen met man uit de kooi om de pop de
nodige rust te geven en met het broeden te laten beginnen. Zelf raap
ik de eieren bij de eerste ronde niet en bij de tweede wel om
beschadiging of vervuiling te voorkomen. Zorg voor ventilatie in
het hok, minimaal twee keer per dag een half uur goed ventileren/
doorstromen van lucht en daarmee voldoende zuurstof in je hok en
ook voor de eieren deze „ademen‟ tijdens de groei van het jong in
het ei, ook hier worden afvalstoffen deels door „uitademen‟ via de
luchtkamer afgevoerd!
6 Fokperiode.
Start- en beoogde einddatum, 2 of 3 rondes, soorten nestmateriaal, eieren
rapen, overleggen eieren of jongen, kleine nesten – grote nesten, controle
bij het ringen man - pop?

Bij de start van de fokperiode is de beoogde einddatum van cruciaal
belang, immers daar hangt van af wanneer we moeten starten met
het opvoeren van het licht, de mogelijke voltooiing van het
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aanschaffen van nieuwe vogels en het klaar hebben van de
broedhokken. Ook de keuze voor twee of drie rondes is belangrijk.
Meestal beginnen we met twee maar worden het er om
verschillende redenen toch drie rondes. De belangrijkste reden is
vaak het niet
bevrucht zijn van
het eerste of
tweede legsel. Dit
ligt bijna altijd
aan ons zelf. Als
we de broedcyclus
goed in de gaten
houden zullen de
eieren vrijwel
altijd bezet zijn.
De soorten
nestmateriaal en
het eieren rapen zijn spelenderwijs al even aan de orde gekomen,
dus gaan we over naar het overleggen van eieren of jongen, soms
uit nood geboren, soms omdat we het gewoon plannen. Bij het
overleggen van eieren is het hebben van meerdere kleurslagen en
uitkomst, n.l. je legt de eieren zo over zodat je bij uitkomst kunt
zien dat de overgelegde eieren uit zijn gekomen. Je kan ook
overleggen bij verschil in grootte van de eieren, dus
herkenbaarheid, echter weet je dan bij het uitkomen alleen dat ze
uit het andere nest zijn, daarna is het een puzzeltje geworden en
zijn de jongen helaas niet meer herkenbaar. Dan is er nog het
overleggen omdat in het ene nest slechts twee en in het andere
bijvoorbeeld vijf bevruchte eieren liggen. Naast het zojuist
besproken is het van belang dat er in elk nest liefst drie en
maximaal vier jongen liggen, bij vijf loop je het risico dat er een
achterblijft die daar gedurende de rest van het vogelleven last van
kan hebben. Vaak komt het niet eens zo ver en is de vogel al dood
in de eerste of tweede levensweek. Dan het ringen wat gebeurd op
de vijfde dag, vooral te herkennen aan het moment dat de jongen op
de rand van het nest beginnen te poepen. Je kan dan bij het ringen
gelijk controleren of je mannen en/of poppen in het nest hebt
liggen. Aan de cloaca is n.l. al te zien of we met een mannetje
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(ringetje) of popje (onderzijde glad) te maken hebben. Ook zijn de
pootjes van het popje fijner. Maak hier aantekeningen van en na
verloop van tijd vergis je je steeds minder, want het is wel even een
leerproces. Dan het overleggen van de jongen. Beter is het
overleggen van de eieren en als het dan jongen moeten zijn het
liefst een jong dat een dag ouder is dan de eigen jongen van
pleegmoeder i.v.m. het sperren.
Dan nog een puntje, indien de pop haar eieren (meestal eerste ei)
niet kwijt kan. Zet zo‟n pop warm in een ziekenkooi of plaats ze in
een TT kooi met een laagje zand dat je hebt opgewarmd in een
magnetron waarna de kooi op de verwarming wordt gezet, meetal
zal na enkele uren het ei gelegd zijn. Wacht tot het droog is en
blaas dan het zand ervan af en breng pop en ei naar de eigen kooi.
7 Jonge vogels.
Groei in eerste dagen, eiwitbehoefte, invloed van ouders op groei –
inprenting, voorkomen verenpikken.

Voor dat de jongen in het nest liggen zullen ze eerst uit het ei
moeten komen en omdat te vergemakkelijken houden we de
vochtigheid in onze broedruimte goed in de gaten. Bij een
vochtigheidsgraad van minder dan 70% zullen we twee dagen voor
het uitkomen de eieren moeten bevochtigen met warm water. We
hebben jonge vogels en besteden dus veel aandacht aan deze leuke
periode tijdens de broedtijd. Maar juist nu zouden we de vogels alle
rust moeten geven, immers ze willen hun nageslacht beschermen en
als ze dan (te) vaak worden gestoord help je de ouders niet hun
werk goed te doen. Hierbij gelden de belangrijke drie R‟s n.l. rust,
regelmaat en reinheid. Als je dan toch dagelijks in het nest wilt
kijken doe het dan als je voert liefst in de avond bij de laatste
voerronde. Mochten er jongen dood zijn gegaan, dan kan je deze
voor de nacht te verwijderen. Het geven van ei- krachtvoer doe je
het liefst in de vroege morgen en lopende de dag nog een keer, geef
nadat de jongen geringd zijn in de avond allen extra (deels
gekiemd/geweekt) zaad zodat ze de nacht beter door kunnen
komen. De vertering van zaden duurt veel langer dan ei- krachtvoer
en dus komen de jongen gemakkelijker de nacht door. De jongen
groeien hard in de eerste dagen en overeenkomstig is er behoefte
aan eiwit. Toch moet gezegd worden dat de eiwit behoefte van de
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jongen in de eerste dagen een oplopend karakter vertoond van 9 %
op de eerste dag tot 19 % op de 9e dag waarna het naar de 16e dag
terug zakt en er een eiwitbehoefte van 16,2% blijft tot aan de
volwassenheid. We hebben het dan wel over volwaardige essentiële
eiwitten. Zorg er voor, dat de voeding in de eerste dagen wat lichter
verteerbaar is, wij geven onze baby‟s ook een flesje melk de eerste
maanden en geen
„patatje oorlog‟.
Belangrijker dan een
goed percentage
eiwitten is het met
regelmaat voldoende
krijgen van voeding,
dus zorgzame ouders
die hun jongen
overeenkomstig met
regelmaat over de
hele dag voeren. Na enkele dagen kan je beginnen met dagelijks
wat vogelmuur te verstrekken echter in kleine hoeveelheden en het
liefst uit je eigen tuin. Ook voor het nageslacht is een goed
voerende pop al of niet gesteund door de man van belang, want
naast erfelijke aanleg is inprenting gedurende deze tijd ook

belangrijk. Water dagelijks aanzuren met het liefst een natuurlijk
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zuur (citroenzuur of appelazijn) helpt de darmflora en remt de
ontwikkeling van ziektekiemen. Veren pikken is als dit erfelijk
bezit is van de vogel(s) moeilijk te voorkomen. Wel het op tijd
handelen door de jongen te verplaatsen en daarna verwijderen naar
een voorzetkooitje of met de (pleeg) vader naar een aparte kooi met
jongen van gelijke leeftijd helpt. Als de jongen slecht groeien
controleer dan eerst het nest op de aanwezigheid van luis en neem
passende maatregelen.
8 Overgang naar zelfstandigheid.
Overgang naar zelfstandigheid, aangepast ei- krachtvoer naar zaad, hulp
pleegvader, wennen aan TT kooi.

We hebben de jongen al of niet met (pleeg) vader in een
voorzetkooi dan wel jongerenkooi geplaatst. We geven ei/kracht
voer en mengen er een deel geweekt/kiemzaad door en een deel
gewoon zaad. Zorgen er voor dat we twee keer per dag schoon licht
aangezuurd water geven. We kunnen nu goed beoordelen of ze
zelfstandig worden, waarna we ze in een ruimere vlucht plaatsen.
Hier kunnen ze zich verder lichamelijk ontwikkelen, vooral spieren
en daarmee vorm/grootte kunnen zich positief ontwikkelen. Ook
kunnen we de vogels met (pleeg) vader na de broedkooi een week
in een TT kooi plaatsen, wat later bij het opkooien voor de TT de
gewenning vereenvoudigd. Na dat de vogels in een vlucht geplaatst
zijn, zal vrij snel de jeugdrui beginnen. De behoefte naast een
volwaardig ei- krachtvoer en zaad is dan ook een aardappel en of
enkele blaadjes brandnetel. Dit betreft de behoefte aan silicium,
welke voor de bouw van de veren het grootst is, naast de behoefte
aan silicium werkt brandnetel als een tonicum en is bloedzuiverend.
Geef de vogels in deze periode zoveel groen en of fruit dat dit
binnen twee uur helemaal op is, verwijder het overgeblevene en
verminder dan de portiegrootte. Laat de jonge vogels dagelijks
baden, maar laat het badje nooit langer dan een half uurtje staan. Ze
weten snel genoeg dat het weer wordt weggehaald en zullen er naar
behoefte gebruik van maken. Ook als ze in de vlucht zitten is het
ophangen van een open TT kooi aan te bevelen en daar wat
„lekkers‟ in leggen. Zo zullen ze spelenderwijs aan de TT kooi
wennen.
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9 Ruiperiode naar volwassenheid.
Aangepast voedsel behoefte aan silicium, kleurstoffen in de voeding,
wanneer kuren?

In het vorige deel hebben we de behoefte aan silicium al besproken,
dit moet gepaard gaan met voldoende calcium en vitamine AD om
een optimale opname te garanderen. Dus naast een goede
zaadmengeling en ei- krachtvoer zal er (altijd) grit en maagkiezel
beschikbaar moeten
zijn, in deze periode
is sepia een
welkome
aanvulling. Mocht
je die zelf op het
strand gevonden
hebben, zorg er dan
wel voor dat je het
zout eruit spoelt. De
bijna volledige rui
vraagt veel van de
weerstand van de
nog jonge vogel en zal met een goed samengestelde voeding
moeten worden ondersteund. De voeding zal ook de nodige
kleurstoffen moeten bevatten waardoor de aanmaak van melanine
en lipochroom kleur optimaal in de bevedering afgezet kan worden.
Is de veer eenmaal gevormd, dan kan de kleur van een veer niet
meer veranderen. Een uitgegroeide dus volledig gevormde veer is
dan „dood‟ materiaal geworden. Vleugel en staartpennen ruien
tijdens de jeugdrui niet. De in het nest gevormde vleugel en
staartpennen zullen in de uiting van die kleur blijvend zijn. Dat
wetende zou je in het nest en soms ook daarvoor, eigenlijk iets
meer kleurstof in de voeding moeten geven, echter de aanleg van
het jong en daarmee het vermogen deze kleurstof ook af te zetten in
de bevedering zal van doorslaggevende betekenis zijn. Vaak kuren
we jonge vogels met ESB-3 om mogelijke ziektes te voorkomen,
echter als een vogel gezond is dit eigenlijk overbodig. Wel het
enten tegen vogelpokken of hapziekte is een must.
10 Selectie en voorbereiding voor de show.
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Keuze man – pop afhankelijk van kleurslag, africhten, controle
bevedering, vermageren – verdikken, africhten, rustgevende voeding,
wassen.

De selectie wordt deels onbewust in het nest gemaakt, sterke
jongen zullen overeenkomstig vaak goed uitgroeien en in ieder
geval qua vorm, houding en conditie geschikt zijn om naar een
tentoonstelling gestuurd te worden. Maar het uiterlijk wat we
toetsen aan de standaardeisen van de NBvV geeft toch wel de
doorslag. Eigenlijk zal je voor je eigen kleurslag de standaardeis
altijd paraat moeten
hebben en je eigen
maken. Nadat we een
eerste selectie hebben
gemaakt kooien we
deze vogels minimaal
zes weken voor de
(eerste) show op. Bij
het in de TT kooi
plaatsen controleren we
secuur alle veren.
Kapotte pennen worden
verwijderd en bij mozaïekkanaries zal hiervan een aantekening
worden gemaakt om deze pas vlak voor de TT, anders dan bij de
niet mozaïeken te verwijderen. Er kunnen ook vogels zijn die
mogelijk wat te vet zijn of te magertjes. We hebben dan zes weken
de tijd dit euvel op te lossen, door of een schrale voeding te geven
en het water iets zuurder te maken, dan wel om de voeding zo aan
te passen met wat vettere zaadsoorten zoals haver en lijnzaad zodat
de vogels wat meer vetreserve in het lichaam kunnen op slaan. Veel
soorten moeten nog wennen aan zo‟n kleine behuizing en vliegen
de eerste dagen constant tegen de tralies aan. Om beschadiging te
voorkomen plaatsen we een schermpje aan de binnenzijde van de
kooi. De wat onrustige vogels nemen we regelmatig in onze handen
en verplaatsen de kooi. Op enkele dagen voor de show geven we
bovenop het zaad een beetje ei- krachtvoer met daarin geweekt
maanzaad. Er zijn meerdere cholin bevattende middeltjes in de
handel die stress helpen onderdrukken. Ook het wennen aan TL
verlichting welke op de keurtafel wordt gebruikt is zeer nuttig.
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Regelmatig onder zo‟n lamp zetten helpt gewenning en de vogels
zullen zich tijdens zo‟n kunstlicht keuring beter gedragen en zich
daarmee onderscheiden van de concurrenten, bijkomend voordeel is
dan dat vaak ook de bevedering strakker zal worden gedragen en
dat is gewoon een punt in het eindtotaal winst. Voor veel lichte
vogels en zeker die met een witte grondkleur is wassen nodig. De
vogels welke van zichzelf het witste zijn zullen hierbij een
voorsprong hebben op de andere en zal de wasbeurt net dat kleine
beetje verschil ressorteren tussen jouw vogel en de andere welke
naast hem of haar op de keurtafel staan. Geef in de aanloop naar de
show de vogel de gelegenheid regelmatig te baden, dan wel de
vogel nat te spuiten en doe in het water een beetje eucalyptus
reiniger, dit is geschikt voor alle TT vogels.
Wij wensen u in 2012 een goed fokresultaat toe .

Bloedluis bestrijding (deel 3).
Deze artikelen worden overgenomen (met toestemming) uit het
clubblad van de Westlandse Vogelvrienden.
Op het ogenblik wordt in het maandblad “Onze Vogels” ook artikelen
gewijd aan de bestrijding van bloedluis.
Dit keer behandelen we het middel Ivomec.
Dit middel is te verkrijgen bij de dierenartsen onder de fabrieksnamen
Panomec, oramec, etc.
Ivomec mag echter niet te pas en te onpas gebruikt worden, omdat er
nogal wat nadelen aan kleven die niet algemeen bekend zijn.
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Ivomec met Ivermectine middelen worden nogal eens genoemd als
goed middel tegen kalkpoten, met een gunstig bijkomend effect dat
het tevens luizen (ecto parasieten) en wormen (endo parasieten) dood.
Bepaalde vogelsoorten zijn echter gevoelig voor dit middel waardoor
je dus vergiftigingsverschijnselen (vooral neurologisch van aard:
hersenen en zenuwen worden aangetast) en sterfte zou kunnen krijgen.
Omdat ivermectine oplost in vet kan het heel makkelijk in de eieren
terecht komen.
Ivermectine is er in injectievorm, orale vorm en pour on (op huid
aanbrengen). Er zijn verschillende soorten ivermectine die allemaal
een iets ander werkingsspectrum hebben. De echte ivermectine werkt
bij kippen beter dan de andere middelen die eindigen op "ectine"
Ivermectine is in ieder geval zo'n beetje het enige middel dat gebruikt
mag worden. Er is in Amerika al wel veel resistentie tegen
ivermectine gezien, maar ook in Europa zal dat naar alle
waarschijnlijkheid binnenkort gaan voorkomen. Dit betekent dat de
parasieten resistent kunnen worden voor dit middel, en je er niks meer
aan hebt. De dosering voor vogels is 0,2 mg ivermectine per kilo
lichaamsgewicht. Dit betekent met onze kleine tropische vogels, dat
de hoeveelheid moeilijk is te bepalen.
De juiste wijze is een watenstaafje gedoopt in ivermectine en dit in de
hals van vogel aanbrengen of onder beide vleugels in het bekende drie
hoekje waar ook geënt wordt tegen de pokken.

Een bericht van het klaverjasfront.
Eindelijk, na een welverdiende,
maar toch wel lange, zomerstop van
4 maanden kon er op 23 september
weer geklaverjast worden. We
waren toch wel benieuwd hoeveel
kaarters de weg naar ons clubhuis
nog wisten te vinden. Dat viel best
wel mee. Rond acht uur hadden 14
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spelers zich reeds ingeschreven en was er ook nog een reservespeler
bekend. Dus toen Aad Kuijt broer Kees kon overhalen om mee te
doen werd 1e reserve Arjan van Dijk gebeld met het verzoek zich zo
spoedig mogelijk speelklaar te maken en zich te melden op het
speelterrein. Zestien spelers, dus geen stilzitters , wat wil je nog meer
op zo‟n eerste avond??? Klaverjassen dus en veel plezier hebben.
En dat is ook wat we hebben gedaan. De eindoverwinning ging naar
Hans Hazenoot, goed gedaan Hans en de eieren waren dit keer voor
Dirk Barnhoorn.
De uitslag was:
1. Hans Hazenoot
5.279
2. Frans Hogewoning 5.219
3. Peter Schaap
5.189
4. Wim van der Plas B 4.870
5.
Arjan van Dijk
4.645
6. Gerrit van der Plas 4.630
7. Maart Hazenoot
4.607
8. Piet van Zuilen
4.573
9. Jan Schaap
4.507
10. Wim van der Plas K 4.435
11. Kees Kuijt
4.382
12. Aad Kuijt
4.296
13. Niek van der Plas
4.219
14. Hans Versteeg
4.211
15. Arjan van der Plas 3.939
16. Dirk Barnhoorn
3.597
En zoals al eerder werd vertelt, laatste Dirk Barnhoorn met 3.597
Dat het heden ten dage snel kan gaan, blijkt uit het volgende.
Hier is de uitslag van de kaartavond van 14 oktober 2011.
Op deze vrijdagavond, 14 oktober 2011, kwamen 13 kaarters bijeen
om weer eens ouderwets gezellig te klaverjassen. Als we de berichten
mogen geloven kan het wel eens de laatste kaartavond in ons clubhuis
aan de Prins Hendrikkade zijn geweest. Dus eigenlijk mocht je deze
avond niet missen. De spelers lieten zich verder door deze
beslommeringen, en ander rondvliegend ongemak, niet afleiden en
maakten er een spannende maar sportieve wedstrijd van. De stilzitters
deze avond waren Piet van Zuilen, Cor Schaap en Dirk Barnhoorn. De
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verdiende overwinning ging deze keer naar Wim van der Plas K en de
eieren waren voor good old Dirk de Mol. Of er nog klaverjassen in zit
in de toekomst en waar en wanneer dat dan gaat gebeuren is op dit
moment nog koffiedik kijken. Zodra er meer over bekend is zullen de
tamtams wel gaan roffelen om het nieuws wereldkundig te maken, dus
afwachten maar.
De uitslag van vanavond is alsvolgt:
1. Wim van der Plas K 5.365
2. Krien Onderwater
5.255
3. Wim van der Plas B 5.234
4. Jaap de Mol
5.095
5. Cor Schaap
5.007
6. Peter Schaap
4.948
7. Jan Schaap
4.769
8. Niek van der Plas
4.211
9. Frans Hogewoning 4.154
10. Piet van Zuilen
4.031
11. Dirk Barnhoorn
3.948
12. Hans Hazenoot
3.821
13. Dirk de Mol
3.698
De volgende kaartavond is op vrijdag 4 november.

Groetjes.
Troef Boer.
Ringen kweekseizoen 2012.
Ringen moet.
Het ringen van de vogels wordt steeds belangrijker, niet alleen om aan
anderen te kunnen laten zien dat wij geen vogels uit de vrije natuur in
ons bezit hebben, maar omdat de in gevangenschap geboren vogels
vaak betere fokvogels zijn.
Ring daarom je vogels, zeker de wat lastiger te
kweken soorten, die in een gezelschapsvolière
worden geboren.
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Heb je jongen en geen ringen? Schroom niet om
de ringencommissaris te bellen.
Hij kan je meestal á la minute van de gewenste ringmaat voorzien. Het
is mogelijk om voor alle vogels ringen te bestellen in een hoeveelheid
van minimaal 10 ringen.
Ringenbestelronden voor kweekseizoen 2012
(ringen met jaartal 12)
Ronde 1

Bestellen tot:
6 mei 2011

Aflevering ringen:
Na 1 oktober 2011

Ronde 2

20 september 2011

Na 15 december 2011

Ronde 3

20 januari 2012

Na 1 april 2012

Ronde 4

20 maart 2012
Spoed bestelling,
Extra kosten € 1,= per ring

Uiterlijk 15 mei 2012

Nieuw is het opgeven van uw BSN (het oude sofinummer) voor de
ringen bestemd voor de Eur. Cultuurvogels.
De ringencommissaris
Piet van der Plas, tel 071-407 16 84,
E-mailadres: p.plas@casema.nl
Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23
Boskoop
Elke 1e zaterdag
in de maanden september t/m april
van 09:00 tot 13:00 uur.
Beursgebouw, ITC-terrein, Italiëlaan 8 te Hazerswoude-dorp

Oude Wetering
Elke 2e zaterdag
in de maanden september tot mei Ook zomer beurzen
van 13:00 tot 17:00 uur, clubgebouw “De Diamantvink”,
Weteringlaan te Oude Wetering. 24

Ridderkerk
Elke 2e zaterdag
m.u.v. de maanden juli en augustus
van 09:30 tot 12:00 uur, clubgebouw “Witroka”,
Westmolendijk 99 te Ridderkerk.

Woerden “Avicultura”
Elke 3e zaterdag
in de maanden september t/m april
van 10:00 tot 14:00 uur in het clubgebouw,
Singel 43a te Woerden.

Noordwijkerhout
Elke laatste zaterdag
in de maanden augustus t/m mei
van 12:00 tot 16:00 uur, 't Victorhuis,
Sporkenhout te Noordwijkerhout.

Lidmaatschap
v.v. "De Kanarievogel" is een vereniging van vogelhouders uit de
regio "Katwijk en omstreken".
Dit betekent dat de leden met name woonachtig zijn in Katwijk,
Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, Wassenaar.
Het lidmaatschap geeft onder meer recht op:
* het bijwonen van de bijeenkomsten;
* deelnemen aan de jaarlijkse tentoonstelling en
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* het bestellen van ringen.
Tevens ontvangt u maandelijks het tijdschrift "Onze Vogels", dat
uitgegeven wordt door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
De leden worden per seizoen uitgenodigd voor ongeveer 10
bijeenkomsten.
Dit zijn onder meer, ledenvergaderingen, dia/filmlezingen,
tafelkeuringen, zangstudieavonden voor de zangkanariekwekers.
Contributie voor seniorleden bedraagt € 35,00 per jaar, het
inschrijfgeld bedraagt € 5,00.
Voor leden jonger dan 17 jaar is dit respectievelijk € 17,50 en € 2,50
________________________________________________________
INFORMATIEVERZOEK / AANMELDINGSFORMULIER.
Ik wil meer informatie over / me hierbij aanmelden als lid van
(doorhalen)vogelvereniging "De Kanarievogel".
Naam: …………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………
Postcode: …………….Woonplaats: ………………………………..
Telefoonnummer: ….……..….E-mail adres:
.......……………….....
Opsturen naar de secretaris
Activiteitenoverzicht
(onder voorbehoud)
2011
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

8 januari
21 januari
11 februari
18 februari
11 maart
18 maart

Nieuwjaarsreceptie
Klaverjasavond
Lezing Imker Wolvers
Klaverjasavond
Jaarvergadering
Kaartavond
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Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag

7 april
14 april
6 mei
20 mei
21 mei

Zomerstop
Vrijdag 16 september
Vrijdag 23 september
Vrijdag 30 september
Vrijdag
14 oktober
Vrijdag
28 oktober
Vrijdag
4 november
Vrijdag
18 november
Zaterdag 26 november
Dinsdag 29 november
Woensdag 7 december
Donderdag 8 december
Vrijdag
9 december
Zaterdag 10 december
Vrijdag
16 december

Ledenvergadering
Kaartavond
Lezing B. Bouman
Kaartavond
Barbecue GAAT NIET DOOR

Ledenvergadering
Kaartavond
Lezing door Joke en Cees
Diepstraten
Kaartavond
Bespreking tentoonstellingszaken
Kaartavond
Inschrijven tentoonstelling
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Keuren van de vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Tentoonstelling open
Kaartavond

RTV-Katwijk Teletekst
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het
activiteitenoverzicht ook lezen op RTV-Katwijk Teletekst, pagina
390. Eventuele wijzigingen in bovenstaand overzicht worden ook op
de teletekst pagina vermeld.
Indien onbestelbaar retourneren
De Waalmalefijtstraat 85
2225 LW Katwijk aan Zee
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Jaap Krijgsman

Noordeinde 38

Kakwijk aan Zee
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