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Redactie clubblad: Piet Hagenaars,
Redactieadres: dkv.1914@outlook.com
Inhoud:
Het is voor iedereen mogelijk om stukken in te
zenden. Deze stukken dienen bij de redactie te zijn
ingeleverd voor de 28 maart. Niet tijdig ingeleverde
stukken worden later geplaatst. De redactie neemt
geen verantwoording voor de inhoud van de inge
zonden stukken en behoudt zich het recht voor om
plaatsing om redactionele redenen te weigeren.

Verhuur clubgebouw: 071-403 03 23
Voorpagina: Volwassen goudparkiet
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Bij Krijgsman Dranken
kunt u terecht voor uw
whisky, wijn, bier, fris en
alle andere dranken.

Robert Verhoef
071 - 40 14 330
info@krijgsmandranken.nl

Bosplein 13-14
2224 GB Katwijk
Maar wist u ook dat wij
bezorgen bij bedrijven,
verenigingen,
evenementen, horeca én
particulieren.
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Beste vogelvrienden,
Ik weet niet hoe het jullie vergaat maar ik vind het
eigenlijk wel erg lang duren met de kou. Zodra het
zonnetje er is reageren de vogels er wel direct op.
Laten we hopen dat het mooie weer nu snel zal
komen.
Afgelopen week hebben we met een aantal mensen
het clubgebouw een grondige schoonmaakbeurt
gegeven onder leiding van Piet Hagenaars. Vele KLAVERJASSEN BIJ DE KANARIEVOGEL
handen maken licht werk gelukkig.
Zo, het klaverjassen zit er voor het seizoen
De afgelopen ledenvergadering is matig bezocht. 2017/2018 alweer op. Vrijdag 16 maart 2018 hebben
De boeken van de penningmeester zijn weer ak we de 10e en laatste ronde gespeeld. Voor deze
koord bevonden. Er waren ook geen aanmerkingen ronde hebben zich 19 spelers ingeschreven. Stad en
op het verslag van de secretaris. Een discussiepunt land is afgebeld om toch die 20e speler binnen te
was wederom de bijdrage die wij als vereniging halen, maar helaas is het niet gelukt. Drie stilzitters
moeten afdragen aan de Stichting Kleindieren dus deze laatste avond.
sport. Het financieel overzicht en de begroting van
de Stichting is wat laat door het bestuur van onze Dus gauw begonnen met spelen, en gelukkig kon
vereniging ontvangen. Hierdoor kon op de afgelo den de pechvogels die stil zaten zich best vermaken.
pen ledenvergadering nog geen concreet voorstel Een beetje bij de tafels kijken, een beetje hand en
aan de leden worden voorgelegd. Vermoedelijk zal spandiensten verlenen achter de bar, best wel te
bij de volgende ledenbijeenkomst het bestuur met doen. Toch wordt er liever gekaart natuurlijk.
een voorstel komen met betrekking tot de afdracht Eindelijk werden er deze avonden weer een paar
aan de Stichting. Bestuurslid Piet van Zuylen en de hoge scores gehaald, en de winnaar met de hoogste
voorzitter hebben zich weer verkiesbaar gesteld om score was deze keer Maart Hazenoot met 5.403
voor de komende 3 jaar in het bestuur te blijven. Ze punten. De eieren vielen ten prooi aan Frans Ho
zijn beiden herkozen door de ledenvergadering.
gewoning met 3.997 punten en de wilde ronde werd
met minimaal verschil gewonnen door Krien On
De eerst volgende ledenbijeenkomst op is DON derwater en Jaap van der Bent.
DERDAG 12 april.
Er heerste na afloop een ietwat weemoedige stem
Op 21 april a.s. zal de laatste vogelbeurs gehouden ming onder de spelers, die graag nog een maandje
worden. Voerverkoop zal net als vorig jaar in de waren doorgegaan. Maar ja, dan moet er op door
zomer op de derde zaterdag van de maand plaats deweekse avonden gespeeld worden, dat is al min
vinden.
der aantrekkelijk en het is lastiger te plannen met
de duivenvluchten. Het is wel leuk te merken dat de
Als laatste: Vergeet je niet aan te melden voor de mensen het wel ontzettend, nou ja, ontzettend, goed
barbecue op 2 juni as.
naar de zin hebben bij op onze klaverjasavonden.
Gert-Jan van Duijvenbode
Voorzitter
Vogelvereniging
“De Kanarievogel”

Iedereen een prachtige zomer en eventueel leuke
vakantie toegewenst en tot ziens in september als
we weer gaan beginnen aan de nieuwe competitie.
Tot ziens…..
De uitslag van 16 maart 2018 luidt:
Maart Hazenoot
5.403
Krien Onderwater
5.111
Jan Schaap
5.101
Cees van Duijvenvoorde
4.994
Hans Hazenoot
4.829
Troef Boer.
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NOG LEUKER!

Drieplassenweg 1,
2225 JH Katwijk,
tel. 071 – 4012356
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De Goudparkiet
Guaruba guarouba (Gmelin, 1788)
Tekst en foto’s J.M. Verkade
De Goudparkiet is misschien wel één van de meest
tot de verbeelding sprekende vogels die men in de
avicultuur kan tegenkomen. Alleen de naam roept
al allerlei suggesties op die, bij nader inzien, eigenlijk
nog grotendeels kloppen ook. In dit artikel wil ik u
meenemen in de wereld van deze prachtige parkie
tensoort die helaas niet voor iedereen bereikbaar is.

Volwassem goudparkiet

Beschrijving
De Goudparkiet behoort tot de Neotropische
parkieten en werd voorheen ingedeeld onder de
Aratinga’s. Na onderzoek is gebleken dat het een
aparte soort is die is ingedeeld in het geslacht Gua
ruba. De Goudparkiet is de enige soort van dit ge
slacht. De Goudparkiet wordt in het Engels ook wel
de Queen of Bavaria Conure genoemd.
De vogel bereikt van kop tot staart een lengte van
circa 34 tot 36 cm. Het gewicht bedraagt circa 250
gram. De vogel is overwegend felgeel/goudgeel met
alleen groene vleugeleinden. Er hoeft zodoende niet
geraden te worden waar de vogel zijn naam aan
ontleent. De in verhouding tot het lichaam grote
snavel van de Goudparkiet is hoornkleurig waarbij
de bovensnavel in een scherpe punt eindigt en de
ondersnavel zeer breed is. Dit laatste is zeer ken
merkend en vooral bij de jonge vogels goed zicht
baar. De ogen zijn donkerbruin met een helder witte
naakte oogring. De poten zijn vleeskleurig. De
vogel wordt ook wel beschouwd als de nationale
vogel van Brazilië doordat de kleuren overeenko
men met de Braziliaanse vlag. De Goddelijke Ka
naries zouden zodoende eigenlijk beter de Godde

lijke Goudparkieten genoemd kunnen worden,
maar dit geheel terzijde. Er is geen onderscheid te
zien tussen mannen en poppen DNA of endosco
pisch onderzoek zal dus uitsluitsel moeten geven.
Jonge Goudparkieten zijn goed te onderscheiden
van de ouders omdat deze verspreid over het li
chaam een groene waas heeft over de gele basiskleur
en zelfs verspreid over het lichaam groene veren
toont. Na circa anderhalf tot twee jaar heeft de vogel
het volwassen kleed.
Het geluid van de Goudparkiet is wel een aan
dachtspunt, ze laten een hoog schel geluid horen
wat vaak repeterend is. Het volume is ook aardig
hard waardoor het ver draagt en zodoende door
sommige mensen als overlast kan worden be
schouwd. Echter niet alle vogels zijn even luidruch
tig is mijn ervaring, hier moet je wat geluk mee
hebben.
Leefgebied en verspreiding
Het leefgebied van de Goudparkiet beperkt zich tot
hogere gebieden van zowel het droge als het tropi
sche regenwoud in Nooroostelijk Brazilië, ten zui
den van de Amazonerivier, ten westen van de Ta
pajosrivier, westelijk Para en oostelijk tot noord
west Maranhao. De meeste waarnemingen zijn ge
daan in het Amazonegebied van Para. Er zijn ook
enkele waarnemingen gedaan in het aangrenzende
noorden van Maranhão. Tenslotte zijn er nog een
aantal waarnemingen gedaan in aangrenzende ge
bieden, maar deze zijn op één hand te tellen.

Verschil in verenpakket van oud en jong

Naar schatting zijn er wereldwijd nog tussen de
10.000 en 20.000 vogels aanwezig, dit is meer dan
tot een aantal jaar geleden werd geschat. Om deze
reden heeft de soort sinds 2013 de IUCN-status
kwetsbaar gekregen waar het daarvoor de status
van ernstig bedreigd had. Ook valt de Goudparkiet
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onder Appendix I van CITES waardoor vrije han
del, ook binnen Europa, niet zonder meer is toege
staan. Ondanks het feit dat er meer exemplaren zijn
dan eerder werd ingeschat staat de populatie nog
erg onder druk met als voornaamste redenen:
* Verlies en fragmentatie van het leefgebied door
(illegale) ontbossing, wegenaanleg, aanleg stuwme
ren voor elektriciteitsproductie.
* Bejaging voor voedsel of sport.
* Afschieten door boeren om hun oogst te bescher
men.
* Stropen voor de illegale handel.
* Ziektes zoals kroppest.
* Verlies van nestlocaties.

Leefgebied van de Goudparkiet (Bron: IUCNredlist.org)

Het mag duidelijk zijn dat genoemde redenen niet
alleen voor de Goudparkiet gelden maar voor alle
kwetsbare soorten die afhankelijk zijn van het
specifieke leefmilieu in het Amazonegebied. Speci
fiek voor de Goudparkiet geldt wel dat er nog rela
tief veel nesten worden leeggehaald voor de illegale
handel, reden is dat het kostbare vogels zijn waar
door stropen nog steeds een lucratieve handel kan
zijn.
Gedrag in de natuur
De vogels leven in groepen van 3 tot circa 30 vogels
bestaande uit vogels van verschillende leeftijdsklas
sen. Ze broeden niet in kolonie maar wel binnen
gehoorsafstand van elkaar. Het foerageren gebeurt
vaak wel weer in groepen, ook tijdens de broedtijd.
De Goudparkieten voeden zich met name met
noten, zaden, fruit, bloemen en bloemknoppen die
vooral in de toppen van de bomen worden gevon
den. Ook worden ze wel eens gevonden in geculti
veerde agrarische gebieden waar ze zich tegoed doen

aan mais en moerbeien.
Goudparkieten broeden met name in hoge bomen
waar ze gebruik maken van diepe holen, vaak ge
maakt door andere vogels zoals ara’s. Er worden
om de dag of twee dagen in totaal circa 3-5 eieren
gelegd die door de pop worden uitgebroed, de man
houdt haar daarbij bijna de hele dag gezelschap. Na
het eerste of tweede ei wordt vaak al begonnen met
broeden waardoor de jongen ook niet tegelijkertijd
worden geboren. De broedduur bedraagt circa 23
á 24 dagen en na 60-65 dagen vliegen de jongen uit.
Na het uitvliegen blijven de jongen in de buurt van
het nest en overnachten daar ook. De band tussen
de jongen en ouders is zeer sterk en vaak worden in
de buurt van een nest jongen van meerdere jaargan
gen aangetroffen. Aangenomen wordt dat de jon
gen pas echt hun eigen weg gaan zodra ze geslachts
rijp worden op een leeftijd van 3 tot 5 jaar. Ze
kunnen een leeftijd van 30 tot 40 jaar bereiken.
Gedrag in de avicultuur
Goudparkieten zijn vogels die doorgaans door er
varen en gespecialiseerde kwekers worden gehou
den. De reden ligt niet speciaal in het houden van,
het zijn qua voeding en huisvesting zeker niet zeer
veel eisende vogels, maar vooral in de aanschafprijs
en beschikbaarheid van vogels.
Naast de forse aanschafprijs kennen Goudparkie
ten twee andere negatieve eigenschappen die zich
kunnen voordoen. Enerzijds het forse en schelle
geluid wat ze kunnen voortbrengen en anderzijds
zijn ze gevoelig voor plukken. Er zijn gevallen be
kend van vogels die zich in 1 dag helemaal kaal
geplukt hebben, de oorzaak kan stress of verveling
zijn. Ik heb dit zelf in Vogelpark Avifauna kunnen
aanschouwen waarbij binnen 1 week een groep
nieuw binnen gekomen Goudparkieten zich totaal
kaal hadden geplukt. Uiteraard is dit geen fijn ge
zicht. Ik heb wel het idee dat de nieuwere generaties
Goudparkieten minder vatbaar voor plukken zijn,
het lijkt erop dat ze zich aanpassen aan de avicul
tuur. Persoonlijk heb ik goede ervaringen met de
Goudparkieten en nog geen last gehad van overda
dig verenplukken.
In Amerika zijn Goudparkieten geliefd als huiska
mervogel omdat het zeer leergierige, vriendelijke en
aanhankelijke huiskamervogels zijn die je met wat
moeite ook wat woordjes kunt aanleren. Gezien het
beperkte aantal vogels is mijn mening dat we zuinig
moeten zijn met alle vogels en deze zoveel als mo
gelijk moeten inzetten als kweekvogel om een goed
reservebestand op te bouwen. Ik beperk me in dit
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artikel dan ook tot het gedrag als kweekvogel.
Zoals ik eerder aangaf zijn het niet zeer moeilijke
vogels om te houden. Als basisvoer hebben ze een
relatief vet zadenmengsel nodig. Zelf verstrek ik de
‘prestige loro parque ara mix’ van Versele Laga, dat
divers van samenstelling is (zaden, granen, noten,
gedroogde groenten en vruchten en 8% VAM-kor
rels (pallets met extra vitaminen, aminozuren en
mineralen). Dit mengsel wordt goed opgenomen

Voermengsel

met uitzondering van de granen, die worden nau
welijks gegeten. De aanwezige noten (walnoten,
hazelnoten en amandelnoten) kraak ik eerst, de
Goudparkiet is blijkbaar niet sterk genoeg om deze
te kraken of weet er in ieder geval geen raad mee.
Naast het basismengsel verstrek ik de vogels dage
lijks verse groenten en fruit waarbij het steeds weer
uitproberen is wat ze wel en niet willen eten. Mijn
ervaring is dat ze rode paprika, broccoli, wortel,
sinaasappel, appel, banaan, rozebottels, aardbeien,
bramen, frambozen, druiven en vlierbessen goed
opnemen. Ik varieer hier veel in en volg daarbij met
name de seizoenen. Ook krijgen ze dagelijks een
klein bakje met lorinectar (Aves lorinectar), daar
zijn ze echt verzot op. Eivoer (CéDé eivoer voor
Grasparkieten, aangelengd met Roosvicee Multivi
tamine, 1 schepje insectenpaté en wat lorinectar en
Calcicare (Witte Molen)) verstrek ik naar behoefte.
Buiten de kweek om 1 tot 2 keer per week en in het
kweekseizoen bijna dagelijks. Standaard heb ik in
alle volières een sepia en een jodiumblok hangen,
hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt, ook
van het aanwezige oestergrit en maagkiezel wordt
weinig of niets opgenomen. Tenslotte verstrek ik
uiteraard dagelijks vers water.
De vogels worden gehuisvest in een volière die moet
bestaan uit zowel een binnen als buitenverblijf. De
vogels zijn goed bestand tegen het Nederlandse

klimaat maar moeten wel beschermd worden tegen
vorst, vooral de poten zijn vorstgevoelig. Het
nachthok hoeft niet perse groot te zijn, 1 bij 1 meter
is voldoende. Standaard moet hier een broedblok
in aanwezig zijn, de vogels brengen hier jaarrond
veel tijd in door. Het broedblok kan een natuurblok
zijn maar net zo goed een zelfgemaakt exemplaar.
De afmetingen van het blok zijn redelijk vrij in te
vullen, als richtmaat kan je 25x25x60-100 cm nemen
met een invlieggat van circa 7 cm. Er zijn kwekers
die de voorkeur geven aan L-vormige blokken of
schuine blokken. Mijn ervaring is dat elk blok wel
wordt geaccepteerd. Goudparkieten zijn matige
knagers dus hou hier wel rekening mee.
De buitenvlucht moet wat langer zijn, minimaal 2,5
á 3 meter zodat ze goed kunnen vliegen, wat ze
overigens niet heel veel doen. In zowel de binnenals buitenvlucht moeten voldoende klim- en klau
terstokken (bijvoorbeeld wilgen of berkentakken)
aanwezig zijn, daarnaast kan je er voor kiezen om
nog wat extra speeltjes zoals touwen en kettingen
te hangen. Hier maken ze graag gebruik van. Hoe
meer afleiding ze kunnen vinden des te minder kans
dat ze zich uit verveling gaan plukken. De buiten
vlucht kan deels open gelaten worden zodat ze zich
kunnen wassen in de regen, iets wat ze graag doen.
Als de volledige buitenvlucht overdekt is dan is een
sproeisysteem toch wel een vereiste. Aanwezig
groen laten ze wel redelijk met rust, bamboe of
andere grassen zijn perfect.
Kweek met de Goudparkiet
Goudparkieten staan niet echt bekend als eenvou
dige vogels om mee te kweken. Mijn ervaring is dat
je geduld moet hebben. Deze vogels zijn normaal
gezien met een jaar of drie á vier broedrijp, er zijn
gevallen bekend van tweejarige vogels die al gaan
broeden maar er zijn nog meer gevallen bekend van
vogels die pas jaren later voor het eerst gaan broe
den of zelfs nooit voor nageslacht zullen zorgen.
Zoals bij de meeste vogels kan je deze het beste
koppelen wanneer de vogels nog niet broedrijp zijn,
ideaal is wanneer deze elkaar in een kolonie uit
kunnen zoeken maar deze luxe zullen niet veel
kwekers hebben. Eenmaal een koppel samengesteld
zullen deze snel onafscheidelijk zijn. Slapen, eten,
spelen, badderen, bijna alles doen ze bijna samen.
Zodra Goudparkieten in broedconditie komen
veranderd hun gedrag aanzienlijk. Ze worden
temperamentvoller en waakser, dit uit zich vooral
door agressief gedrag richting de verzorger en vo
gels in naastgelegen volières en het regelmatig
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INFO@ARIESTUIJ.NL
WWW.ARIESTUIJ.NL

Beestenboel Overrijn is een nieuwe
dierenspeciaalzaak die onder andere
gespecialiseerd is in alle soorten voer
en benodigdheden voor uw vogels.
U kunt bij ons terecht voor het
standaard assortiment van de bekende
merken. Wij hebben echter een grote
voorraad zaden, waardoor wij ook het
door uzelf samengestelde mengsel
kunnen leveren.
Uiteraard leveren wij ook levend- en
diepvriesvoer.
Bij grotere afnames is gratis bezorgen
mogelijk.
Dierenspeciaalzaak Beestenboel Overijn (schuin tegenover de Wilbert)
Bijdorpstraat 1-2
2223 ES Katwijk Tel: 071-4012253
info@beestenboeloverrijn.nl
www.facebook.com/beestenboeloverrijn


Bij inlevering van deze bon
ontvangt u 10% korting op
alle benodigdheden voor uw
vogels!

Max. 1 bon per aankoop
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imponeergedrag van een broedrijp koppel

‘aanslaan’ bij vreemd bezoek en potentiele gevaren
(poezen, honden, roofvogels, etc). Dit is vaak ook
het moment dat ze kunnen beginnen met plukken,
hetgeen vaak weer goedkomt na de kweek. Dit is
ook de periode waarin regelmatig (pogingen tot)
paringen waargenomen kunnen worden. Dit ge
beurt op de typische manier die bij de meeste ZuidAmerikaanse parkieten wordt waargenomen. De
man gaat naast de pop op de tak zitten waarbij de
pop iets naar voren buigt, de man een poot op de
rug van de pop zet en zijn geslachtsorgaan onder de
staart van de pop aanbrengt. Ondertussen voert de
man de pop en slaat een vleugel over haar heen,
hierbij wordt veel kabaal gemaakt. Dit is echter ook
pas het moment waarop je kunt waarnemen of je
een goed klikkend koppel hebt. Mannen of poppen
kunnen zo hun best doen bij hun partner maar als
deze niet wil paren dan lukt het gewoon niet. Gevolg
is uiteraard onbevruchte eieren of helemaal geen
eieren.
Je kunt dit een aantal jaren aankijken maar beter is
om de pop of man proberen te ruilen voor een an
dere vogel. Opnieuw koppelen is geen probleem
normaal gesproken, doe dit echter wel na het
broedseizoen.
Binnen enkele weken na de eerste paringen wordt
de pop zwaarder, haar onderbuik begint op te

zwellen en goed zichtbaar is dat het eerste ei er
aankomt. Beide vogels bevinden zich nu bijna
continue in het broedblok. Het kan best lang duren
voor het eerste ei gelegd wordt, als deze is gelegd
dan volgen er vaak nog een aantal tot er in totaal
4-6 eieren zijn. De eieren worden om de twee tot
drie dagen gelegd, de pop begint vaak na het eerste
of tweede ei met broeden. Na een dag of 23-24 komt
het eerste ei uit, vaak hoor je dit aan het gepiep uit
het blok. Nestcontrole is eigenlijk bijna niet moge
lijk aangezien de pop het nest bijna niet verlaat en
nestcontrole terwijl de pop in het blok zit wordt
absoluut afgeraden. Ze kan hier erg agressief van
worden en in het slechtste geval doodt ze hierbij
haar jongen. De jongen worden geboren met wat
gele donsveertjes en worden de eerste paar dagen
gevoerd met een soort kropmelk, dit gieten ze in de
brede onder snavel hetgeen erg kenmerkend is voor
de jonge Goudparkieten en vergelijkbaar is met
bijvoorbeeld de Kraagpapegaaien. Wat de exacte
samenstelling is van deze kropmelk is mij niet be
kend maar feit is wel dat dit cruciaal is voor de jonge
vogels en één van de redenen waarom handopfok
van net geboren jongen vaak niet goed afloopt. Na
een paar dagen zie je dat het aandeel vast voer in de
krop toeneemt. Bijzonder hierbij is dat in een nest
zowel pasgeboren jongen als jongen van meer dan
twee weken oud aanwezig zijn waarbij de jongste
vogels de kropmelk gevoerd krijgen en de oudere
jongen vooral zaden.
Goudparkieten staan bekend als slechte ouders,
jongen worden slecht gevoerd of niet gevoerd. Dit
betreft met name de eerste paar weken, als ze deze
eenmaal door zijn gaat het meestal wel goed. Ik zorg
dat de eerste weken zeer veel verschillende soorten
kleinere zaden aanwezig zijn, ik merk dan goed wat
er wel en niet wordt opgenomen. Ik heb goede er
varingen met hennepzaden en rozebottelzaden.
Deze geef ik het hele jaar door als bijvoer en zodra
er jongen zijn geef ik dit in onbeperkte hoeveelheid.
Dit wordt zeer goed gevoerd. Ook zorg ik dat er
altijd lorinectar beschikbaar is wat ook aan de
jongen wordt gevoerd. Tenslotte wordt de hoeveel
heid eivoer opgevoerd wat ook goed wordt gegeten.
Zorg er wel voor dat alles vers is want kropverzuring
komt regelmatig voor. Zodra alle eieren zijn uitge
komen gaan de ouders wat vaker uit het blok, dit is
ook de kans om te kijken of alles naar wens verloopt.
Als er slecht wordt gevoerd kan er voor worden
gekozen om pleegouders te zoeken of op handopfok
over te gaan. Uiteraard is dit niet wenselijk en moet
dit alleen bij hoge nood worden gedaan. Doorgaans
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vindt er één broedsel per jaar plaats maar wanneer
dit al vroeg in het jaar is dan kan er nog een tweede
broedsel volgen.
Ringen moet gebeuren met de vastgestelde maat van
10mm, gebruik hierbij de zogenaamde CITES-rin
gen want anders kan het gebeuren dat de benodigde
CITES papieren niet worden verstrekt of in het
ergste geval de vogels in beslag worden genomen.
Ringen kan meestal tussen de 15 en 20 dagen, bij de
meeste vogels is het moment van het open gaan van
de ogen het moment om te ringen maar dat is bij
Goudparkieten te vroeg. Het duurt redelijk lang tot
de vogels goed in de veren zitten, tot wel 50 dagen.
Dit is het perfecte moment om wat veren te trekken
voor een DNA-analyse. Na circa 60-65 dagen
vliegen de jongen uit waarbij ze de eerste paar dagen
vooral vlak bij het broedblok blijven. De vogels eten
na een week of 3 á 4 na uitvliegen zelfstandig maar
worden nog weken lang doorgevoerd door de beide
ouders. Het is dus ook zaak om de jongen niet te
snel weg te halen omdat ze nog bijgevoerd worden
en veel leren. Ze slapen ook nog steeds met z’n allen
in het blok. Na een maand of vier kunnen de jongen
veilig worden weggehaald, ze kunnen echter ook
prima bij de ouders blijven en zullen een eventueel
nest van het jaar daarop niet verstoren. Zodra de
jongen broedrijp worden zullen de ouders dit ken

op maat gemaakt’ broedblok
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CITES
Zoals aangegeven valt de Goudparkiet onder Appen
dix I van CITES waardoor vrije handel, ook binnen
Europa, niet zonder meer is toegestaan. CITES be
tekent: Convention on International Trade in Enda
gered Species of Wild Fauna and Flora (Overeen
komst voor Internationale handel in bedreigde dieren
en planten). Binnen de EG zijn de verdragen vastge
legd in de CITES-basisverordening en de uitvoerings
verordening. In Nederland kennen wij de Flora-en
Faunawet, die ook verwijst naar de CITES-bepalin
gen. Verzamelen, handelen, vervoeren of bezitten van
beschermde planten en dieren (dus ook vogels) is in
principe verboden. Maar er zijn uitzonderingen op de
regel bijvoorbeeld in gevangenschap geboren vogels.
Nakweek van deze CITES A vogels dient geringd te
zijn met een erkende ring met een vastgestelde dia
meter (10 mm voor de Goudparkiet). Voor nakweek
is een CITES document nodig bij overdracht aan een
ander. Vraag daarom eerst het CITES -document
aan en draag daarna over. In de administratie moet
worden vermeld aan wie de vogels is verkocht.
CITES-documenten kunnen worden aangevraagd op
de website van RVO (https://mijn.rvo.nl/citessoorten-in-nederland-en-de-eu).
baar maken door achter ze aan te gaan jagen, dit is
dus het uiterste moment om ze weg te vangen.
Doorgaans vindt één broedsel per jaar plaats maar
wanneer dit al vroeg in het jaar is dan kan er nog
een tweede broedsel volgen.
Eindconclusie
Goudparkieten zijn zowel qua uiterlijk als gedrag
zeer mooie en interessante vogels. Gezien de hoge
aanschafprijs en het feit dat het niet de meest een
voudige kweekvogels zijn, zullen het vooral de er
varen vogelkwekers zijn die dit aandurven. Wan
neer je deze vogels echter in de collectie hebt zitten
en zelfs jongen op stok krijgt dan zal de voldoening
zeer groot zijn!
Literatuur
Bij het opstellen van dit artikel is gebruik gemaakt
van informatie van onder andere de volgende na
slagwerken:
-Aratinga’s (Herman Kremer), november 1989
-Parrots of the World (Joseph M. Forshaw), 2010
Daarnaast is gebruik gemaakt van informatie be
schikbaar via de volgende websites:
-www.goldenconure.org
-www.IUCNredlist.org
-www.nbvv.nl (http://www.nbvv.nl/download/rin
gen/brochure_over_ringen.pdf)
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Activiteitenoverzicht 2018 (onder voorbehoud)
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
donderdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
dinsdag
dinsdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag

5 januari
12 januari
19 januari
20 januari
2 februari
9 februari
16 februari
17 februari
9 maart
16 maart
17 maart
12 april
21 april
11 mei
19 mei
2 juni
16 juni
21 juli
18 augustus
15 september
21 september
5 oktober
12 oktober
20 oktober
26 oktober
2 november
9 november
16 november
17 november
23 november
24 november
27 november
4 december
6 december
7 december
8 december
15 december
21 december

Nieuwjaarsreceptie
Klaverjasavond
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Klaverjasavond
Ledenvergadering
Klaverjasavond
Vogelbeurs
Jaarvergadering
Klaverjasavond
Vogelbeurs
Ledenvergadering
Vogelbeurs
Ledenvergadering
Zaadverkoop
Barbecue
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Zaadverkoop
Vogelbeurs
Ledenvergadering
Ledenvergadering
Klaverjasavond
Vogelbeurs
Klaverjasavond
Ledenvergadering
Klaverjasavond
Inschrijven tentoonstelling
Vogelbeurs
Klaverjasavond
Afluisteren zangkanaries
Afluisteren zangkanaries
Opbouw tentoonstelling/inbrengen vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open/klaverjasavond
Tentoonstelling open
Vogelbeurs
Klaverjasavond

zaterdag

19 januari

Nieuwjaarsreceptie
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Zo vrij als een vogel in een auto van Autobedrijf Van Der Gugten
Autobedrijf van der Gugten al ruim 25 jaar
gevestigd in Katwijk.
Een vertrouwd adres waar u terecht kunt
voor:
• de aanschaf van nieuwe en gebruikte
auto’s
• alle onderhoudsbeurten
• winter- en zomerbanden
• ruitreparaties
• airco-onderhoud
• onderhoud aan uw bedrijfsauto en leaseauto
Sinds 2015 zijn wij in het bezit van zeer
moderne uitleesapparatuur waarmee wij
technische storingen kunnen achterhalen en
repareren.

Wilt u informatie over de aanschaf van een
nieuwe auto of de kosten van een reparatie?
Kom dan gerust langs in onze showroom voor
vrijblijvend advies. Bellen mag natuurlijk ook.
Autobedrijf Van Der Gugten
Heerenweg 11
2222 AM Katwijk aan Zee
Tel. 071 -40 28 074
www.autobedrijfvandergugten.nl
E-mail: post@autobedrijfvandergugten.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 tot
18.00 uur, Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur (werkplaats tot 12.30 uur)

