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J. Huistra.

Kweekervaringen met het oranjekaakje

We hebben altijd een zwak gehad voor het oranjekaakje dat amper tien centimeter groot is maar één van de 
meest energieke is onder de Afrikaanse prachtvinken. Ons inziens betreft het een astrilde die in de zomer moet 
gehouden worden in een ruime en beplante volière. Het gaat om één van de meest vredelievende exootjes en 
kan daarom gerust in een gemeenschapsvolière gehouden worden.

Algemeen

Dimorfisme. Het oranjekaakje is geen makkelijk te seksen 
vogeltje. Man en pop zijn beide even mooi gekleurd wat bij 
aanschaf voor problemen kan zorgen. In literatuur en bij 
ontmoetingen met andere liefhebbers van kleine exotische 
vogels wordt vaak geopperd dat de man door de band een 
meer intensief doorgekleurde buikvlek bezit dan de pop maar, 
en dit naar eigen ervaring, is geen betrouwbaar geslachtsver-
schil. De man zingt niet onaardig maar ook een pop durft wel 
eens een man na te bootsen, zei het milder en minder lang. 

Kleur. Het voorhoofd en de nek bezitten een grijze kleur. De 
kaken tonen uiteraard oranje. Op het rug- en vleugeldek zien 
we een warmbruine kleur die op de vleugels neigt naar zwart-
bruin. Vanaf de keel, borst en buik merken we een lichtgrijze 

kleur maar tussen de poten valt er een geeloranje 
vlek op. De staart is zwart en de onderstaartdek-
veren wit. De stuit en de bovenstaartdekveren 
kleuren dieprood en dit kan ook gesteld worden 
voor de snavel. De poten zijn in een grijzige tint.

Biotoop. Deze kleine Afrikaanse prachtvink kent een zeer 
groot verspreidingsgebied. De totale regio zou liefst 3600000 
km2 beslaan waaronder landen als Senegal, Kameroen en 
Ivoorkust vallen. Bij voorkeur leeft dit vogeltje in droge 
savannegebieden met een subtropisch klimaat met water in 
de directe nabijheid. Maar ook wordt het vogeltje gezien in 
tuinen en parken. Het oranjekaakje voedt zich daar vooral 
met kleine zaden die het vindt op de grond maar ook worden 
de zaden al hangend uit de aren gehaald. Tijdens de kweektijd 
worden er ook kleine insecten als mieren en termieten genut-
tigd. Er wordt doorgaans gefoerageerd in kleine benden maar 
eens de kweektijd zich aanmeldt wordt er per koppel geleefd.

Avicultuur
Verzorging. Het houden en verzorgen van het oranjekaakje 
is een fluitje van een cent. Met wat in de handel te kopen 
valt aan exotenzaad, trosgierst en wat dierlijke eiwitten als 
pinkie en buffaloworm is dit vogeltje een gans jaar in topcon-
ditie te houden. Noteer ook dat het zich graag te goed doet 
aan allerhande onkruid- en graszaden. Voor de huisvesting 
worden wel kille plaatsen het best vermeden. Sterk is het 

Frans: Astrild à joues orange
Engels: Orange-cheeked Waxbill
Duits: Orangebäckchenastrild
Wetenschappelijk: Estrilda melpoda

Het oranjekaakje is een vrij energiek vogel-
tje. Foto: © Philippe Rocher.
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oranjekaakje zeker maar tegen tocht en koude is het zeker niet 
opgewassen.

Volière. We kweken onze oranjekaakjes in een beplante vlucht 
van vijf meter lang, drie meter breed en twee meter hoog met 
een aangrenzend maar niet verwarmd nachthok. Daar staat 
ook het voedsel en het water ter beschikking. De andere 
volièrevogels zijn rode druppelastrilden, goudbuikjes, aurora 
astrilden en groene tijgervinken. Alle vogels zitten er per paar 
en leven in volstrekte harmonie met elkaar. De beplanting 
bestaat uit coniferen die we niet hoger laten worden dan één 
meter en verder uit brem en vlier.

Kweek. Begin mei (2014) werd gezien dat er door de oranje-
kaakjes een nest werd gebouwd in een conifeer op pakweg 
tachtig centimeter van de grond. Met lange grassen en kokos-

vezel werd een ruim opgevat 
nest gebouwd met als bijzonder-
heid dat er ook een ‘hanennest’ 
werd gemaakt. Naar wordt beweerd doen 
meerdere prachtvinken dit in de wildbaan 
maar voor ons was dit toch de eerste keer 
dat dit in avicultuur werd vastgesteld. Het 
waarom van dit hanennest moet gezocht 
worden in het gegeven dat op die manier 
de man de aandacht van mogelijke preda-
toren wegtrekt van het eigenlijke nest met 
of eieren of jongen. In essentie bebroedde 
de pop de vijf wit gekleurde eieren in naar 
we aannemen van twaalf tot veertien dagen 
uit. Een precieze begindatum van de broed-
tijd werd door ons niet vastgesteld, vandaar. 
De ouders kregen naast het beschreven 
voedsel verder eivoer dat rul werd gemaakt 
met ontdooide pinkies en buffalowormen. 
Het staat vast dat ze ook nog ander klein spul 

vonden in de volière. Rond de badschaal werden kiemende 
zaadjes gevonden die ook aan de jongen werden gevoed. Een 
cruciaal moment is wel het ringen want dan moeten de jongen 
door een kleine holte gehaald worden. Maar ook dat ging al bij 
al vlotjes en het werd ook door ma en pa oranjekaak aanvaard. 
Bij de nestverlating zijn de jonge vogeltjes nog niet volledig 
bevederd. Ze zijn vaal bruin gekleurd maar op het gezicht is een 
kleine aanzet tot oranje reeds merkbaar. Twee weken nadat de 
drie jongen uitgevlogen waren werd voor het eerst gezien dat 
ze van het kiemzaad aten. Nog eens twee weken later werden 
ze uitgevangen en apart geplaatst. Er werd een tweede nest 
gebouwd in een andere conifeer en hieruit werden opnieuw 
drie jonge oranjekaakjes geboren. Maar hiervan stierven er 
twee na het uitvliegen. De reden hiervoor is mij niet bekend. 
De jeugdrui verliep zonder problemen.

Oranjekaakje aan de eetbak. 
Foto: © Cyril Laubscher.
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Herman Selleslagh.

De oevermaina, een tunnelbouwer

Wie een of ander Zuid-Aziatisch land bezoekt maakt veel kans de oevermaina in de natuurlijke biotoop te 
kunnen waarnemen en dit niet in het minst omdat hij zich wat graag ophoudt in tuinen en parken, of dichtbij 
de mens. Komt erbij dat de oevermaina een zeer opvallende vogel is hoewel het gaat om een vrij eentonig 
gekleurde vogel maar het oranje en het zwart rond de kop zijn echte blikvangers waar we niet omheen kunnen.

Beschrijving

Grijs. Grijs is de meest opvallende tint bij deze 
vogel wat het contrast met de oranjerode 
kleur van de wangen nog meer laat opvallen. 
De kopkleur toont grijszwart en specifiek is dat 
de kopveertjes, vooral die aan de snavelbasis, 
kunnen opgericht worden waardoor er een kort 

kuifje ontstaat. De poten, tenen en 
nagels zijn geeloranje, de snavel 
kleurt geeloranje. De grootte van 
de vogel is ruim twintig centimeter 
en verder weten we dat man en 
pop in hun uiterlijke verschij-
ningsvorm identiek gekleurd zijn. 
Komen we nog even terug op de 
poten want vermeldenswaard 
is zeker dat die heel sterk zijn en 
gebruikt worden om grote stappen 
over de grond te maken, hoewel 
er soms ook gehuppeld wordt. De 
vogel kenmerkt zich verder door 
een luide roep maar ook door een 
niet onaardig gefluit waarbij soms 
andere vogels en dieren worden 
nagebootst.

Voedsel
Omnivoor. Wat we eerder 
schreven bij vergelijkbare soorten 
moeten we ook doen bij deze 
maina: het is een omnivoor die 
zich voedt met een grote variatie 
aan voedsel waarbij zowat alles 
in aanmerking komt. Het is een 
opportunist die leeft van zaden 
en bessen, van fruit en insecten, 
van afval en etensresten. Wie 
door Azië reist kan het beamen, 
de oevermaina is soms ook te zien 
op de rug van het grazende vee. In 
de pels van die dieren zitten veel 
teken. Voor het vee knap verve-
lend maar voor de oevermaina een 
lekkernij.

Biotoop
Variabel. Een opportunist wordt 

vaak in de menselijke nabijheid gemeld en dat geldt zeker ook 
voor deze vogel. Hij komt voor in steden en dorpen en rond 
landbouwgronden. Rond stortplaatsen doet hij en zijn soort-
genoten zich te goed aan etensresten enz. Verder komt hij 
voor in rietvelden en in het open land. In berggebieden wordt 
de oevermaina opgemerkt tot op hoogten van 1400 meter. 

Frans: Martin des berges
Engels: Bank Myna
Duits: Ufermaina
Wetenschappelijk: Acridotheres ginginianus
Er zijn geen ondersoorten, de vogel is dus monotypisch.
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Herkomst

Zuid-Azië. Het meest wordt hij gezien vanaf Oost-Pakistan, 
door het Himalayagebied tot in Nepal en Bhutan en zuid-
waarts tot in Noord- en Centraal India. Hij werd verder geïn-
troduceerd in Japan. Ook in Taiwan is er een populatie maar 
die heeft zijn ontstaan te danken aan ontsnapte volièrevogels. 
Al bij al is de vogel zeer verspreid en ook veel voorkomend.

Karakter

Sociaal. Hoeven we het nog te schrijven dat spreeuwen in het 
algemeen zeer sociale vogels zijn? Buiten de kweektijd kunnen 
er grote benden oevermaina’s waargenomen worden. Geza-
menlijk gaan ze op voedseltochten en s’avonds zoeken ze net 
als de Europese spreeuw (Sturnus vulgaris) slaapbomen op.

Kweek
Oevers. In zijn oorspronglanden wordt er genesteld tussen mei 
en augustus. Heel apart voor de oevermaina is dat het nest 
zich het vaakst bevindt in een tunnel, vaak door het koppel 
met de sterke poten zelf uitgegraven. Dit gebeurt in oevers 
van rivieren waardoor meteen ook de naam van de vogel 
verklaart is. Het nest zelf is een slordige bedoening dat mees-
tens wordt opgetrokken met grassen, wortelvezels, pluimen, 
bladeren of kortweg met alles wat dienen kan. En nog, de 
volledige tunnel wordt echt volgestouwd. Er worden van drie 

tot vijf eieren gelegd en die bezitten een zuivere 
blauwgroene kleur. De broedtijd is met dertien tot 
veertien dagen voor dit soort vogels normaal te 
noemen. De man broedt ook wel maar de meeste tijd worden 
de broedactiviteiten door de pop gedaan. Pas geboren jongen 
worden gedurende de eerste dagen met uitsluitend dierlijk 
voedsel geaasd, later is er een zekere afwisseling want dan 
wordt er ook fruit enz. gevoederd. De jongen blijven ruim drie 
weken in het nest. Bij het uitvliegen zijn ze bruingrijs gekleurd. 
Ze missen nog de kuif en het oranjerode van de wangen valt 
nog amper of niet te zien. 

Avicultuur
Makkelijk. Voor avicultuur is de oevermaina, net als alle 
andere maina’s ten andere, een bijzondere attractieve soort 
die eenvoudig en makkelijk te houden is. Het is een ‘alleseter’ 
vandaar. De basis wordt vaak gevormd door universeelvoer of 
korrels wat kan aangevuld worden met het voedsel dat ook in 
de natuur wordt genuttigd. Het is een duidelijke volièrevogel 
die toch wel wat vliegruimte nodig heeft en nog het best tot 
zijn recht komt in een grote en beplante vlucht waar er dage-
lijks kan gebaad worden. Bedenk dat ook de oevermaina niet 
bepaald een propere vogel is. Zijn verblijfplaats moet al eens 
meer gepoetst worden dan die van een zaadeter. Meerdere 
kweekresultaten zijn in avicultuur gelukt. En wees gerust, de 
oevermaina aanvaard ook een nestkast.

 Succes-
recept !

Med
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Jo Swinkels.

Roodkraaggors

De roodkraaggors vindt zijn herkomst over geheel Zuid-Amerika en dit mag letterlijk genomen worden want 
het is daar een zeer verspreide soort die slechts op enkele plaatsen niet terug te vinden is. Het is dan ook een 
soort van vele biotopen, niet in het minst van de regenwouden maar ook op de berghellingen langs onder 
meer de Andes leeft deze gors. Gezien het enorme verspreidingsgebied telt de wetenschap ook een zeer groot 
aantal ondersoorten, dit loopt, naargelang de bron, op tot wel negenentwintig!

Dimorfisme
Identiek. De mooie foto is er een stille getuige van dat het 
gaat om een zeer mooi gekleurde gors. Het meest opvallend 
is wel de oranjerode nekkleur, die ook even op de borst te 
zien is, waaraan de vogel zijn naam te danken heeft. Verder 
letten we op de grauwe wat grijsbruine lichaamskleur met 
de prachtige vleugeltekeningen. Ook zien we een gestructu-
reerde koptekening. De kopveren kunnen opgericht worden 
waardoor het soms lijkt of de vogel een kleine kuif heeft. De 
roodkraaggors heeft een grootte van circa zestien centimeter. 
Man en pop zijn quasi gelijk gekleurd en getekend. De man 
zingt wel een niet onaardig lied maar naar verluidt durven 
poppen ook wel eens te zingen, zij het minder krachtig en 
minder voorkomend. 

Beschrijving
Kop: grijs en zwart gestreept. Kin en bovenste 
gedeelte keel: wit, met er onder een driehoekige 
zwarte keelvlek. Hals en zijkanten hals: karakte-

ristieke roestbruine band die verder loopt tot aan de zijkanten 
van de borst. Onderdelen: grijs met bruine waas. Bovendelen: 
grijsachtig tot bruin op de rug met een donkere streepteke-
ning. Vleugels en vleugeldek: donkerbruin gevlekt, met een 
dubbele witte schoudertekening. Staart: bruingrijs. Ogen: 
donker. Poten: vleeskleurig. Snavel: grijs en puntig. Kopveren: 
kunnen opgezet worden tot een kleine kuif. Lengte: ± 15 cm. 
Gewicht: ± 15 gram. Juveniel: valer en doffer gekleurd dan de 
ouders, gestreepte bevedering.

Voedsel
Zaden & insecten. De roodkraaggors is alomtegenwoordig 

Frans: Bruant chingola
Engels: Rufous-collared Sparrow
Duits: Morgenammer
Wetenschappelijk: Zonotricia capensis

Roodkraaggors in zijn natuurlijk milieu. 
Foto: © Nick Athanas. 
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in de laaglanden en voedt zich daar in hoofdzaak met zaden, 
grassen en andere onkruiden maar hij is ook niet vies van 
kleine insecten en spinnen. Specifiek is dat er vooral tijdens 
de kweektijd, wanneer er jongen te voeden zijn, zeer veel op 
insecten gejaagd wordt maar eens die tijd voorbij wordt de 
vogel gewoon een zaadeter.

Kweek
Monogaam. Tijdens de voortplantingstijd leeft het koppel 
monogaam en bijzonder is dat een specifieke kweekperiode 
niet echt schijnt te bestaan. Dit hoeft gezien het enorme 
verspreidingsgebied ook niet te verbazen. Nesten kunnen er 
zowat gedurende het volledige jaar door gevonden worden. 
Dit nest wordt nooit hoog gebouwd maar eerder laag tegen 
en zelfs op de grond. Het heeft een vrij compacte structuur en 
wordt gemaakt uit grassen en mossen maar voor de afwerking 
gebruikt de pop altijd dierlijke haren en fijne grassen. Ze legt 
van drie tot vijf eieren. Het ei is typisch gorsachtig en dat wil 
zeggen dat de tekeningen en puntjes op de schaal zeer fijn zijn 
en gesitueerd worden op een blauwgroene ondergrond. De 
eieren worden enkel door de pop uitgebroed, de man neemt 
dus niet aan het broedproces deel. De broedtijd bedraagt 
twaalf dagen. De jongen zijn bij de geboorte vleeskleurig en 
hebben een zeer opmerkelijke zwarte dons. De mondhoeken 

zijn opvallend geel en de keel heeft een diep-
rode kleur. De jonge gorsjes blijven twee weken in het nest 
en worden door zowel pop als man grootgebracht met vooral 
dierlijk voedsel. Na de nestverlating worden ze nog geurende 
twee weken nagevoed. Bij de nestverlating is de jonge vogel 
in hoofdzaak grauw gekleurd, de tekeningen die de volwassen 
vogel zo karakteriseren zijn slechts vaag aanwezig.

Broedparasitisme
Glanskoevogel. De roodkraaggors wordt geparasiteerd door 
de glanskoevogel (Molothrus bonariensis), familie van de 
troepialen.

Avicultuur
Zeldzaam. Vroeger werd deze gors wel eens ingevoerd maar 
al bij al bleef het toch een eerder zeldzame verschijning. Op 
vogelshows scoorde de vogel doorgans goed maar er werden 
amper kweekresulutaten mee behaald. De voeding lijkt geen 
probleem te zijn, hij eet zowel zaden, ei- en insectenvoer, 
fruit, groenvoer en onkruidzaden. Levend voer in de vorm 
van vleesmaden, meel- en buffaloworm en andere klein grut 
wordt gretig opgenomen. Badwater mag bij deze vogel nooit 
ontbreken.

MUTA-VIT 

Om uw vogel perfect door de rui te helpen 
raden we u MUTA-VIT aan.

MUTA-VIT is een vitaminepreparaat verrijkt 
met zwavelhoudende aminozuren en 
biotine die essentieel zijn voor de aanmaak 
van keratine:  de belangrijkste bouwstof 
voor de veren. 

Voor een snelle rui, 
glanzend verenkleed 
en een huid in 
TOPCONDITIE!
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Antoine Deboeuf.

De kleine Cubavink, kweekervaringen

De kleine Cubavink combineert de kleuren groen, geel, zwart en grijs en kan daarmee gerust een vrij 
contrastrijke vogel genoemd worden. De pop is makkelijk van de man de onderscheiden, bij haar is niet 
alleen de totaalkleur milder maar ook is het zwart van de man bij haar bruin gekleurd. Groot kan dit vogeltje 
bezwaarlijk genoemd worden, het is amper negen centimeter groot. Klein maar fijn is hier niet van toepas-
sing, de kleine Cubavink heeft een rotkarakter.

Herkomst

Grassquits. Zoals de naam het aangeeft komt dit vogeltje voor 
op Cuba maar ook leeft het op de Bahamas en op de Turks- 
en Caicoseilanden. Deze laatste zijn twee eilandengroepen 
die deel uitmaken van de Antillen. Ze liggen ten noorden van 
het eiland Hispaniola en ten zuidoosten van de Bahamas. De 
eilanden zijn een Brits overzees gebiedsdeel. Merendeels 
wordt de kleine Cubavink daar gezien in struiklandschappen 
maar ook steeds meer in gecultiveerde landschappen, inclu-
sief menselijke nederzettingen. Naar wordt gezegd was 
het vogeltje vroeger in veel grotere mate aanwezig in de 
beschreven biotoop maar zou er nu een serieuze terugval zijn 
(Garrido & Kirkconnell 2000). De kleine Cubavink wordt in zijn 
thuislanden tot de zogenaamde ‘Grassquits’ gerekend, vrij 
vertaald als ‘grasvinken’. Dit zijn een groep van vogels die in 
Centraal- en Zuid-Amerika hun habitat hebben. Deze vogels 
leven in hoofdzaak van zaden en kleine insecten.

Beschrijving

Contrastrijk. De man is op zijn manier een zeer 
mooi gekleurde en getekende vogel. Voorhoofd, 
gezicht, kin en keel zijn volledig zwart. Onder 

de keel is er een vrij brede gele band die loopt tot aan de 
bovenborst en die naar boven toe steeds fijner wordt om 
te eindigen in een half maantje achter het oog. Op de borst 
krijgen we een prachtige zwarte kleur die naar de flanken en 
de buik toe uitdeint in een steeds lichter wordende kleur om 
uiteindelijk als grijs te eindigen. De bovendelen zijn grasgroen 
gekleurd, de staart is hoekig. Het donkere oog is vrij groot, 
de kegelvormige snavel is volledig zwart doorgekleurd en de 
pootjes zijn vleeskleurig. De pop is als gesteld in de inleiding 
vooral valer gekleurd. Weet verder dat de man over een niet 
onaardige zang beschikt.

Huisvesting
Paarsgewijs! De kleine Cubavink is geen winterharde vogel. 
Bij kille temperaturen voelt het vogeltje zich niet op zijn gemak 
en vrieskou is gewon funest. De kleine Cubavink kan ook in 
grotere kweekkooien gekweekt worden maar zelf kiezen we 
er voor om een koppel in een kleine volière te huisvesten. Let 
wel: we schrijven per koppel omdat deze vogel, ondanks zijn 
geringe gestalte, gewoon een rotkarakter heeft. Het is zonder 
meer een ruziemaker, zelfs grotere vogels worden aange-
vallen. Ooit probeerden we een koppel kleine Cubavinken 
samen te houden met een koppel mozambiekcini’s (Serinus 
mozambicus). In geen tijd werden beide geslachten aange-
vallen door vooral de man van de kleine Cubavink hoewel ook 
de pop zich niet afzijdig hield. Naar verluidt zijn vogels met 
geel en groen (bvb. mozambieken) in de bevdering altijd de 
eerste slachtoffers van deze driftkikker.

Verzorging
Zaad én levend voer én fruit én onkruiden. De verzorging 
is vrij eenvoudig in die zin dat het om een zaadeter gaat 
maar hiernaast is er een dagelijkse nood aan levend voer als 
enkele pinkies en/of buffalowormen. Wat ook graag gelust 
wordt is de fruitvlieg (Drosophila melanogaster). Deze is zeer 
eenvoudig in buitenvolières te lokken door wat rottend fruit 
in een schotel te plaatsen met draad er over heen. In geen tijd 
komt de fruitvlieg daar op af die door de kleine Cubavink graag 
bejaagd en gegeten worden. Wat de zadenmengeling betreft 
opteren we mix van Budeco. Die mengeling bevat de noodza-
kelijke zaden als panicum, witte en Japanse millet en platzaad 
maar ook een portie nigerzaad. Deze vijf zaden worden wat 
graag gegeten door de kleine Cubavink. Ook fruit, een stukje 
appel bvb., wordt graag opgenomen maar ook onkruidzaden 
in alle rijpingsstadia zijn zeer geliefd. Drink- en badwater zijn 
ook hier vanzelfsprekend.

Frans: Cici petit-chanteur
Engels: Cuban grassquit
Duits: Kubagimpelfink
Wetenschappelijk: Phonipara canora

Groen, zwart, grijs en geel zijn 
de hoofdkleuren van de man. 

Foto: © Danny Roels.
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Mijn kweek
Gewillig. Deze grasvink is niet echt een moeilijke kweekvogel. 
Gehouden en verzorgd zoals vermeld zal een kweekrijp stel 
binnen de kortste tijd aan de nestbouw beginnen. De broed-
tijd start rond de derde of vierde week van april bij zonnig 
weer, is dit niet het geval dan kan het begin mei zijn. Bijzonder 
is wel dat een harmoniërend koppel ‘in duet’ zingt waarna er 
veelal een paring volgt. Hierbij neemt de pop een liggende 
houding aan waarbij de staart wordt opgericht en de man 
haar treedt. Beide seksen nemen actief aan de nestbouw 
deel waarbij het nestmateriaal gebundeld wordt in de snavel. 
Fijne grassen, kokosvezel, mossen, haren, wol enz. worden 
gebruikt voor de nestbouw. Van belang is dat er voldoende 
stevige materialen gegeven worden omdat het gebeurt dat 
een niet te sterk, vrijstaand gebouwd nest het gedurende de 
broedtijd begeeft. Gelukkig neemt het koppel ook genoegen 
met een halfopen nestkast. Het aantal eieren per nest is bij 
ons nooit groot geweest. Slechts twee of drie eieren worden 
per nest geteld, uitzonderlijk eens vier. Het kleine ei heeft 
een zacht witbruine kleur met vooral aan de stompe kant een 
bruinachtige stiptekening. Slechts de pop broedt en ze doet dit 
naar eigen ervaring op een onregelmatige basis. Bij het minste 
geluid of abnormaliteit wordt het nest verlaten, vaak gebeurt 
dit na het slaken van de alarmkreet door de man. Wat er ook 
van is na een broedtijd van dertien dagen komen de eieren 
uit en begint er voor de ouders een zware tijd. Niet alleen 
de jongen moeten gevoed worden maar er is ook een strikte 
nesthygiëne. Ieder vuiltje van de juveniele vogels wordt door 
de beide ouders keurig weggedragen. Zelden een meer proper 

nest gezien dan dit van de kleine Cubavink nadat de jongen 
uitgevlogen zijn. Het nest kan zo weer gebruikt worden! De 
jonge vogeltjes blijven achttien dagen in het nest, soms iets 
langer. De jonge Cubavink lijkt bij de nestverlating op een 
doffere versie van de pop. Beide seksen voeden de jonge 
vogeltjes nog eens twee weken na en dan is het beter om ze 
bij de ouders weg te nemen omdat de agressiviteit, eigen aan 
dit vogeltje, zich kan keren tegen de eigen jongen. De jeugdrui 
zet zich hierna in en we kunnen zeggen dat de 
jongen op de leeftijd van circa vier maand volledig 
op kleur zitten. Twee en zelfs drie nesten per jaar 
zijn mogelijk. Succes met de kleine Cubavink!

De kleine Cubavink is een vrij agressieve 
soort. Foto: © Cyril Laubscher.

De pop is onder meer valer 
gekleurd dan de man.  

Foto: © Philippe Rocher.
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De ino grijs, een prachtige kleurencombinatie  
bij de Japanse meeuw

Japanse meeuwen bestaan in meerdere kleurslagen maar ook in meerdere combinatievormen. Zo is in de 
grijsserie de combinatie van ino met zwartgrijs een zeer gewaardeerde en attractieve kleurslag. Eén van de 
karakteristieken is de rode oogkleur. Thans kennen we bij de Japanse meeuw drie varianten met rode ogen. 
Die zijn albino, ino crème en ino grijs. 

Ino

Recessief geslachtsgebonden. Ino bij 
de Japanse meeuw is ontstaan medio 
de jaren tachtig in Denemarken. 
Een mooie vogel was die eerste ino 
meeuw zeker niet. Het was een vrij 
kleurloos wezentje, bont bovendien 
en de vogel was haast volledig teke-
ningloos. Apart was hij wel omdat hij 
rode ogen had maar ook omdat het de 
eerste kleurslag bij de Japanse meeuw 
was met een recessief geslachtsge-
bonden vererving. Terloops, wat die 

vererving betreft staat 
hier de teller amper op 
twee, naast ino vererft 
tot op heden alleen 
de geparelde recessief 
geslachtsgebonden. 
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Lefebre Bernard (Zulte o-vl) 

De watertoren  (Torhout w-vl) nieuw!! 
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Nederland: 
 Wagemakers (Roosendaal), 

 Geldof (Waalwijk)  
Welkoop Huissen  

!! NOG VERDELERS GEZOCHT VOOR BELGIË EN NEDERLAND !!

Ino grijs van de betere kwaliteit. 
Foto: © Danny Roels. 
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Kleur. Bij de ino Japanse meeuw worden de twee kleurstoffen 
eu- en phaeomelanine in de bevedering sterk gereduceerd. De 
reductie van de eumelanine in de snavel, de poten en de ogen 
is zelfs volledig. Het verklaart meteen waarom ino Japanse 
meeuwen naast rode ogen ook hoornkleurige poten en snavel 
hebben. Onloochenbaar is dat in de bevedering de reductie 
niet volledig is, er blijft melanine zichtbaar bij de ino en zeker 
is dat dit bij de ino grijs alleen maar om eumelanine kan gaan.

Grijs
Recessief autosomaal. Grijs bij de Japanse meeuw is ontstaan 
eind de jaren zeventig in België. Dezelfde opmerking als die bij 
de ino kan gesteld worden: geen mooie vogel, bont en vrijwel 
tekeningloos. Bijzonder aan deze meeuw was alleen de grijze 
kleur die tegenover de wildvorm recessief autosomaal vererft.

Kleur. Grijs staat bij de Japanse meeuw gekend als een phaeo-
melanine belettende factor. Er wordt van uitgegaan dat de 
bevedering bij zwartgrijs slechts bestaat uit eumelanine.

Ino grijs is de combinatie van zwartgrijs met ino of de samen-
voeging van een phaeomelanine belettende factor met een 
eu- en phaeomelanine reducerende factor. 
Het gevolg is:

• een parelgrijze, lichtgekleurde vogel
 zonder phaeomelanine,
• een vogel met een gereduceerde eumelanine,
• een vogel met een volledige reductie van de eumelanine
 in de hoorndelen en ogen, waardoor de ino altijd te 

herkennen is aan de rode ogen.

Eigenheden

Parelgrijs. Uit wat voorafgaat moet het duidelijk zijn dat er in 
de standaard moet staan dat de ino grijs een vrij egale, licht-
gekleurde vogel moet zijn. ‘Parelgrijs’ is een begrip dat echt 
opgaat om de kleur precies aan te duiden maar zoals dit bij 
een beschrijving altijd is, toch ook voor een zekere interpre-
tatie vatbaar. Ervaring heeft ons geleerd dat er met name naar 
gestreefd wordt om een zo egaal mogelijk gekleurde vogel op 
het tentoonstellingsschap te brengen met een nog duidelijk 
waarneembare grijze kleur. 

Tekeningen. Geen mens die er nog aan twijfelt: de volkleur 
standaardmeeuw hoort een sterk getekende vogel te zijn. Wie 
een dergelijke vogel bekijkt zal altijd een bijzondere aandacht 
hebben voor twee tekeningen, met name de visgraat- en de 
rugtekening. Voor de leken onder ons, de visgraattekening is 
de tekening die loopt vanaf de borst tot op het onderlichaam 
en die ook de flanken siert. De eerste ino meeuw miste, als 
gesteld, die tekening volkomen. Maar al van bij het begin 
werd de visgraat gevraagd. De ino meeuwen zonder visgraat 
zijn op vandaag te verwaarlozen. De visgraat bij de ino grijs 
is parelgrijs van kleur en wordt geprojecteerd op een witte 

ondergrond. Verwacht wordt dat die tekening ook 
scherp en regelmatig is en doorloopt tot tussen 
de poten. Aandacht ook voor de rugtekening. Bij én de ino én 
de zwartgrijze wordt een duidelijke rugtekening gevraagd. Die 
rugtekening bestaat uit lichtgekleurde streepjes op achternek, 
bovenrug en de kleine en middelste vleugeldekveertjes. Bij de 
ino grijs is de rugtekening haast wit van kleur. Verder is het van 
belang dat, ook hier, de aflijning tussen borst en buik scherp 
en regelmatig is en van vleugelbocht tot vleugelbocht loopt.

Hoe te kweken?
Zwartgrijs. Met voorgaande overwegingen in het achterhoofd 
is het duidelijk dat er voor de combinatie grijs ino geopteerd 
wordt voor een egaal gekleurde zwartgrijze vogel met een 
duidelijke tekening. Wie mokkagrijs en/of roodgrijs gebruikt 
moet weten dat de kleuren bij die vogels al gereduceerd zijn 
en dus kunnen leiden tot zeer licht gekleurde, maar ook zeer 
licht getekende vogels. Hoge ogen worden met die ino grijzen 
nooit gegooid.

Vererving. Als gesteld vererft de ino bij de Japanse meeuw 
recessief geslachtsgebonden. Dit geeft:

Mannen Poppen
Zwartgrijs 
x ino grijs

100% zwartgrijs/
ino

100% 
zwartgrijs

Ino grijs 
x zwartgrijs

100% zwartgrijs/
ino grijs

100% 
ino grijs

Zwartgrijs/ino 
x ino grijs

50% zwartgrijs/ino 
50% ino grijs

50% zwartgrijs
50% ino grijs

Zwartgrijs/ino 
x zwartgrijs

50%  zwartgrijs/
ino grijs 50%  
zwartgrijs

50%  zwartgrijs
50%  ino grijs

Ino grijs x ino grijs 100% grijs ino 100% grijs ino

En nog ...
• De ino grijze Japanse meeuw moet over het geheel van 

de vogel zo egaal mogelijk gekleurd zijn. Dit houdt onder 
meer in dat ook het masker goed moet doorgekleurd zijn 
maar dat geldt ook voor vleugel- en staartpennen 

• Een te lichte of een te grauwe kleur zal op vogelshows niet 
gewaardeerd worden.

• De tekeningen moeten duidelijk waarneembaar zijn, en 
scherp en regelmatig bovendien.

• Tussen de kleur van de boven- en de ondersnavel, hoewel 
beide hoornkleurig zijn, zal toch een klein verschil te zien 
zijn. De bovensnavel is immers altijd donkerder van kleur 
dan de ondersnavel. Dit is zo bij alle volkleur 
meeuwen.

• Komt er bij dat de vogel ook moet voldoen 
aan de eisen inzake type, grootte, bevedering 
enz.
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Vogels uit Australië, het rode boshoen

Het rode boshoen behoort tot het geslacht Megapodes, een bijzondere vogelfamilie omdat ze de enige ter 
wereld zijn waarbij de eieren niet uitkomen via lichaamswarmte maar wel via de warmte van plantaardig 
materiaal. Met wat fantasie wordt gesteld: het boshoen heeft niets meer nodig dan de warmte van een 
composthoop.

Eigenheden

Smalle kop, kleine kuif. Het rode boshoen is voor wat de 
grootte betreft best vergelijkbaar met een gemiddelde legkip 
van bij ons. Zijn postuur is echter fijner en dit hoen bezit een 
zeer smalle kop met een kleine kuif. De lichaamskleur is, naar-
gelang de lichtinval van bruinrood tot roodpaars maar op de 
vleugels toont het beestje bruin. De sterk ontwikkelde poten 
hebben een oranjerode kleur. De fijne snavel is geel aan de 
basis maar toont een donkere punt. Haan en hen zijn quasi 
gelijk gekleurd. Het rode boshoen bezit een vrij luide roep die 
over een grote afstand te horen is.

Ondersoorten
Vier. Deze vogel kent vier ondersoorten. Die zijn: Megapodius 

r. reinwardt: leeft op de Kleine Soenda eilanden 
en in het zuidoosten van de Molukken en in 
Guinea. De ondersoort Megapodius r. macgilli-
vrayi komt voor op de D’Entrecasteaux eilanden 
en op de Louisiade Archipel. De Megapodius r. 
tumulus is een vogel van the Northern Territory 

en de Megapodius r. yorki komt in hoofdzaak 
voor op Cape York. Bijgaande foto’s werden 
genomen in The Northern Territory zodat we 
met zekerheid kunnen stellen dat het om de 
Megapodius r. tumulus gaat.

Biotoop
Mangrove. Hoewel in de naam ‘bos’ staat moet 
deze vogel niet specifiek daar gezocht worden. 
In the Northern Territory is het een veel voor-
komende soort die we ook in de stadsparken en 
tuinen zeer regelmatig mochten waarnemen. 
Niettemin wordt gesteld dat het een vogel is 
van vooral mangrovebossen. Dit is een type 
bos dat wordt teruggevonden in tropische en 
subtropische gebieden langs kusten of rivieren. 
Bij vloed lopen de bossen onder. De grond is 
dan ook slibrijk en de vegetatie wordt gevormd 
door bomen en struiken met wortels die boven 
de grond liggen.

Karakter
Schuchter. Het rode boshoen is in tegenstelling tot bvb. de 
verwante boskalkoen (Alectura lathami) minder makkelijk te 
benaderen. Bij wijze van spreken konden we het boskalkoen 
bijna aanraken maar hooguit kon het rode boshoen bena-
derd worden tot op twintig meter afstand. Bij schrik vliegt de 
vogel met veel kabaal weg om vijftig meter verder opnieuw 
te landen. Eenmaal hebben we opgemerkt dat als schutplaats 
een boom werd opgezocht. Nooit hebben we het boskalkoen 
alleen gezien, altijd weer wordt de vogel gezien per koppel of 
in kleinere groepen.

Voedsel
Geleedpotigen. Het rode boshoen voedt zich in hoofdzaak met 
geleedpotigen, dit zijn onder andere insecten, spinnen maar 
ook schaaldiertjes enz. Met de sterke poten wordt er in de 
grond gescharreld om op die wijze de insecten te verschalken. 
Verder wordt er ook vegetarisch gegeten (onkruiden, fruit, 
bessen...) waarbij soms schade aan kleine en jonge gewassen 

Frans: Mégapode de Reinwardt
Engels: Orange-footed Scrubfowl
Duits: Reinwardt-Huhn
Wetenschappelijk: Megapodius reinwardt

Rood boshoen in zijn natuurlijke habitat in 
The Northern Territory. 
Foto: © Danny Roels.
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wordt aangebracht. 

Kweek
Broedheuvel. De broedtijd loopt van augustus tot maart. 
Vogels uit het geslacht Megapodes behoren, voor wat de 

kweek betreft, tot de meest spectaculaire soorten uit het 
dierenrijk. Er wordt geen traditioneel nest gebouwd maar 
de eieren worden in een ‘broedheuvel’ geplaatst die door de 
daarin ontstane warmte worden uitgebroed. De broedheuvel 
wordt door haan en hen gebouwd met vegetarisch materiaal. 
En die broedheuvel is vrij indrukwekkend en kan makkelijk vier 
tot vijf meter lang en hoog zijn waarbij ‘het nest’ zich in het 
midden bevindt. De pop legt haar ei, bedekt het met rottend 
materiaal en de hierdoor ontstane warmte is voldoende om 
het ei te laten kippen. De eieren worden niet dagelijks gelegd 
maar wel met een interval van negen tot twintig dagen. Het ei 
van het rode boshoen is in verhouding tot het lichaam van de 
hen zeer groot te noemen. Het is bijna negen centimeter lang 
en heeft een doorsnede van ruim vijf centimeter. Het gaat om 
een bruinbeige ei met een glansloze schaal. En nog, de hoen-
ders voelen instinctief aan wanneer de warmte in het nest te 
hoog of te laag is. In het eerste geval wordt er nestmateriaal 
verwijderd in het tweede geval wordt er nestmateriaal bijge-
plaatst. Voor het kuiken uit het ei komt wordt er van vijftig tot 
tachtig dagen geteld. Het kuiken breekt de eischaal niet met 
de eitand zoals zoveel andere soorten dit doen maar breekt 
de schaal met de poot. Eens het ei gekipt moet het kuiken 
zichzelf uit het nest bevrijden, en wat denkt u, hierna is het 
volledig zelfstandig, heeft geen hulp van pa of ma nodig en 
kan onmiddellijk voor zichzelf instaan! En toch het is niet al 
goud dat blinkt want het jonge boshoen is een bejaagde prooi 
voor slang en roofvogel.

Avicultuur
Onbestaande. Hoe we ook zochten, over het 
bestaan van het rode boshoen buiten de natuur-
lijke biotoop, konden we geen informatie vinden. 

Vogels uit het geslacht Megapodes behoren, 
voor wat de kweek betreft, tot de meest 
spectaculaire soorten uit het dierenrijk. 

Foto: © Danny Roels.
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Ornithologische buitenissigheden

Dat vogels (soms) heel vreemde wezens kunnen zijn hoeven we niet te zeggen. We verzamelden in de loop der 
jaren toch enkele bijzonderheden, zeg maar buitenissigheden die ons mensen compleet vreemd lijken maar 
voor vogels gewoontjes zijn. Enkele voorbeelden:

1. Neushoornvogels (familie Bucerotidae). 
Dit zijn zeer opvallende vogels die hun herkomst hebben in de 
regenwouden van onder meer Sumatra, Borneo, Singapore 
en Thailand. Zeer opvallend aan de vogels is een soort ‘helm’ 
dat gedragen wordt op de bovensnavel maar echt buitenissig 
worden de vogels tijdens de broedtijd. In die tijd wordt de 
pop volledig afhankelijk van de man. We moeten hierbij 
weten dat deze vogels in broedholten nestelen en dat slechts 
de pop de eieren bebroedt. De man metselt, op een spleet 
na, de broedholte dicht met modder en uitwerpselen. De pop 
is gedurende de volledige broedtijd opgesloten maar de man 
voedt haar wel door de kleine spleet. En terwijl de pop nu 
toch haar veren niet nodig heeft is het maar beter om meteen 
de ruiperiode in te zetten. De broedtijd bij dit soort vogels is 
dertig dagen. Eenmaal er jongen zijn breekt er voor de man 
een zware tijd aan. Hij moet voor én de pop én voor de jongen 
op voedseljacht. Zijn de jongen circa dertig dagen oud dan 
breekt de pop uit en helpt ze de man bij het opkweken van de 
jongen. Dit gaat zo door tot de jongen op hun beurt uitbreken 

en hun plaats in de natuur innemen.

2. Pelikanen (familie Pelecanidae). 
Op basis van het oudste gevonden fossiel van 
een pelikaan uit het vroege Oligocene tijdperk 
kan worden afgeleid dat deze vogels nog steeds 

dezelfde zijn dan diegene die 
dertig miljoen jaar geleden 
leefden. Fossielen van peli-
kanen die elders in de wereld 
werden gevonden verwijzen 
naar andere tijden maar 
verschillen niet van de oudst 
gevonden fossiel. Op vandaag 
zijn er acht verschillende peli-
kaansoorten die over grote 
delen van de wereld verspreid 
leven.

3. Kasuarissen (familie 
Casuariidae). 
Dit zijn grote niet vliegende 
vogels die in delen van Nieuw-
Guinea en Australië leven. De 
vogels hebben de reputatie 
zeer temperamentvol te zijn 
en gevaarlijk voor de mens. Er 
zijn drie soorten kasuarissen 
waarbij de zuidelijke vorm 
(Casuaris casuaris) de grootste 
en de zwaarste is. De vogel 
heeft een gewicht van 85 kilo-

gram. Bijzonder is ook dat de man het nest bouwt (op de 
grond uiteraard) dat hij de eieren (van drie tot zes) bebroedt 
en voor de kuikens zorgt. De kasuaris is een exclusieve vogel 
die zich het liefst ophoudt in dichte beplantingen of in hoog 
groeiende grassen. Het meest gevaarlijke aan de vogel zijn de 
sterk ontwikkelde en zeer krachtige poten die zelfs een mens 
kunnen doden. Met zijn aparte kop, we letten onder meer op 
de helm, lijkt het te gaan op een voorhistorische vogel. De 
kasuaris voedt zich in hoofdzaak met fruit. Niets ongewoons 
ware het niet dat fruit in één hap wordt ingeslikt en de vogel 
op die manier doorheen de biotoop de zaden verspreid. Naast 
fruit doet de vogel zich verder te goed aan insecten, kikkers, 
slakken en zelfs kleine slangen.

4. Kakapo’s (geslacht). 
De kakapo is endemisch tot Nieuw-Zeeland en is een niet-vlie-
gende parkiet die vooral tijdens de nacht leeft. Hij heeft een 
groen gespikkelde bevedering die de vogel sterk camoufleert 
in de natuurlijke habitat. Maar wist u ook dat hij de zwaarste 
onder de papegaaiachtigen is, hij kan tot 4,5 kilogram wegen! 
De kakapo is verder speciaal omdat hij tot negentig jaar oud 
kan worden. Hij leeft in hoofdzaak van een soort bes die 
slechts om de vier jaar bloeit waardoor er in bepaalde tijden 
schaarste is. De pop kiest haar partner uit een reeks mannen 
waarmee ze één keer paart. Hierop verdwijnen de mannen 

Australische pelikaan. 
Foto: © Danny Roels.
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uit het broedgebied en zorgt de pop alleen voor de eieren en 
later de jongen. Het nest bevindt zich op of tegen de grond in 
een holle boom. Eieren en kleine jongen vallen makkelijk ten 
prooi aan predatoren als slangen maar ook aan verwilderde 
katten en honden en aan ratten die door Europeanen werden 
meegebracht. Thans is de kakapo één van s’ werelds meest 
zeldzame vogels. 

5. Schoenbekooievaar (Balaeniceps rex). 
Eén van de vreemdst uitziende vogels is de schoenbekooi-
evaar. Met zijn brede, klompvormige snavel, een niet al te 
kleurrijk verenkleed en een wat boos aandoende blik is de 
vogel niet direct het toonbeeld van klassieke schoonheid, 
maar eerder een gevederde reus die enigszins prehistorisch 
aandoet. Het is een solitaire vogel (110 tot 140 centimeter 
hoog) die de wetlands van oostelijk Afrika bewoont. Deze 
machtige vogel eet vissen, kikkers en jaagt ook op kleine zoog-
dieren en reptielen. De snavel wijst naar beneden. Als hij een 
geschikt prooidier ziet, stoot de schoenbekooievaar zijn kop 
naar voren, waardoor zijn hele lijf in het water valt. Vervolgens 
duwt de vogel zijn kop onder water. De zware en vlijmscherpe 
snavel van de schoenbekooievaar kan de vis makkelijk grijpen, 
pletten en doorboren in één snelle en vloeiende beweging. De 
totale wilde populatie wordt geschat op hooguit vijftiendui-
zend exemplaren. Niet overdreven veel, zeker als je bedenkt 
dat veel leefgebieden van de soort serieus worden bedreigd 
door verwoesting en drooglegging. 

6. Zebravink. 
De manier waarop zangvogels hun liedjes leren, 
lijkt veel op hoe kinderen leren praten. Zebra-
vinken gebruiken hun linkerhersenhelft bij het leren van hun 
lied, net zoals kinderen hun linkerhersenhelft gebruiken bij 
het leren praten. Dat blijkt uit onderzoek van Sanne Moorman 
en collega’s aan de Universiteit Utrecht. Zij publiceren hun 
resultaten in het toonaangevende wetenschappelijke tijd-
schrift ‘Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the United States of America’ (PNAS). Het imiteren en oefenen 
van zowel de jonge zebravink als de baby gaat gepaard met 
een brabbelfase. ‘Een jonge zebravink probeert het lied van 
de vader na te doen, maar dat gaat in het begin niet vlekke-
loos’, aldus Moorman. Die fase heet bij zangvogels ‘subsong’ 
en is vergelijkbaar met de brabbelfase van baby’s. Dat is erg 
uitzonderlijk in het dierenrijk. De meeste dieren imiteren 
hun ouders of soortgenoten niet, maar maken aangeboren 
geluiden. Moorman en haar collega’s hebben nu nog een 
overeenkomst gevonden: ‘Laat jonge zebravinken het lied van 
hun vader horen, en het blijkt dat de linkerhersenhelft van de 
vogels dominant is. Bij het horen van een onbekende zebra-
vink blijft die dominantie van de linkerhersenhelft achter-
wege’. Dat is analoog aan de dominantie van de linkerhersen-
helft bij baby’s van een paar maanden oud die de spraak van 
de moeder waarnemen. Het is nog niet duidelijk waarom taal 
vooral in de linkerhersenhelft wordt verwerkt. ‘Naar aanlei-
ding van de resultaten bij zebravinken denken we evenwel 
dat die hersenhelft belangrijk is voor het geheugenproces van 
taal/zang’. Hoe dat precies zit, moet nog onderzocht worden. 
Door de parallel in het aanleren van spraak of zang hopen de 
wetenschappers in de toekomst te onderzoeken hoe bijvoor-
beeld spraakstoornissen ontstaan en behandeld kunnen 
worden. (Belga/TE) 

Schoenbekoiievaar. 
Foto: © Danny Roels.

Neushoornvogel. 
Foto: © Danny Roels.

Gebruiker
Notitie
Schoenbekooievaar en niet schoenbekoii



Pagina 

258

Lutgard De Smet.

Over de zieke vogel

Veranderingen in gedrag zijn vaak de eerste symptomen dat het met een vogel minder gesteld is. Een derge-
lijk exemplaar wordt beter onmiddellijk apart geplaatst. Het kan een ernstige besmetting in het vogelbestand 
voorkomen. Het is verder een noodzaak de zieke vogel in een warme ruimte te plaatsen want bij zieke dieren 
loopt de lichaamstemperatuur vaak terug.

Ziekenkooi
Quarantaine. Een in quarantaine geplaatste vogel kan altijd 
beter geobserveerd worden dan diegene die, tegen alle logica 
in, toch bij zijn soortgenoten in de volière wordt gehouden. 

De verzorging van een niet gezonde vogel begint 
met het plaatsen van die vogel in een zieken-
kooi waarbij eten en drinken op de grond wordt 
geplaatst want in meerdere gevallen kan hij/
zij nog amper op de zitstok plaatsnemen. Wat 

glucose in het water, dit wordt zeer snel in het bloed opge-
nomen, kan voor nieuwe energie zorgen.

Hulp
Sulfamiden. Veel liefhebbers maken de kapitale fout om 
zelf van alles en nog wat te geven of wat te proberen zonder 
eerst een dierenarts of andere bevoegde persoon te raad-
plegen. Het is algemeen geweten dat sommige medicaties 
zeer populair zijn bij de vogelliefhebber (vooral sulfamiden) 
en als ‘passe-partout’ verstrekt worden. Neem het van ons 
aan, wondermiddelen bestaan niet! Het spreekt voor zich dat 
er zo snel mogelijk een juiste diagnose moet gesteld worden. 
De oorzaak van de ziekte moet achterhaald worden en pas 
dan kan eventueel de juiste medicatie in de juiste verhou-
ding gegeven worden. Hoedt u voor producten die in dieren-
winkels en vogelzaken verkocht worden als wondermiddelen 
tegen iedere kwaal! 

Diagnose
Vragen. Een gedreven dierenarts zal ongetwijfeld veel vragen 
stellen. Onder meer is het van belang om de juiste diagnose 
te kunnen stellen, te weten wat de leeftijd van de vogel is, 
maar ook is het goed om weten in welke omstandigheden hij 
gehouden wordt. Wat is de verzorging, hoeveel vogels zijn er 
in de kooi of volière tegenwoordig, is de voeding optimaal, is 
er sprake van bedorven voedsel, wat is de temperatuur in de 
kooi én wat is de vochtigheidsgraad, is er voldoende of te veel 
luchtverversing enz. Maar ook is het goed om weten wat de 
vogels zijn die samen worden gehouden. Sommige soorten 
horen niet bij elkaar. Wie kanaries of kleinere exoten houdt 
plaatst daar bv. beter geen hoenderachtigen of parkieten bij!

Onderzoek
Stres. Voor de dierenarts zijn of haar diagnose stelt zal het 
zieke exemplaar aan een observatie onderworpen worden 
waarbij er zeker rekening moet worden gehouden met het 
feit dat de zieke vogel zich in een compleet andere omstan-
digheid bevindt dan in het vertrouwde kweekhok of volière. 
Bij minder gezonde vogels leidt dit veel makkelijker tot stres. 
Echt zieke vogels zitten op de grond, richten de veren op en 
draaien de kop in de pluimen. Een dergelijke vogel is in de 
meeste gevallen amper of niet te redden. Niettemin zal de 

dierenarts hierop de vogel in de hand moeten nemen waarbij 
hij eerst op de rug wordt gekeerd en waarbij de borsbeenkam 
wordt beoordeeld op de sterkte van de aanwezige borst-
spieren. Bij zieke vogels voelt de borstbeenkam scherp aan 
en is er van een spiermassa lang geen sprake. Vervolgens 

De verzorging van een niet gezonde vogel begint 
met het plaatsen van die vogel in een ziekenkooi. 

Foto: © Dirk Van Den Abeele.

Geelkuif kaketoe, in de vrije natuur,  
met veerrotziekte. Foto: © Danny Roels.
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worden de veren rond de cloaca weggeblazen en wordt het 
onderlichaam bekeken. Een gezwollen/verkleurde lever valt 
zo op en hetzelfde kunnen we schrijven over de darmen. Komt 
er uit de snavel vocht dan kan dit onder meer wijzen op een 
ontsteking van de luchtwegen. De dierenarts kan overgaan 
tot het nemen van stalen via de cloaca. Hierbij wordt een dun 
en steriel wattenstaafje in de cloaca gebracht wat onderzocht 
kan worden. Ook kan er een bloedonderzoek worden gedaan 
met het oog op de aanwezigheid van virussen enz. En wat 
te zeggen over een controle van de veren op het al dan niet 
aanwezig zijn van ectoparasieten als luis en mijt? Is vleugel of 
poot gebroken dan wordt de vogel verdoofd en wordt er een 
vleugel- of pootscan genomen.

Mestonderzoek
Parasieten en bacteriën. Mestonderzoek wordt vooral 
gedaan om eventueel de aanwezigheid van parasieten en 
bacteriën vast te stellen. Onder parasieten worden onder 
meer wormen en coccidiën verstaan. Bij mestonderzoek is 
het zeer belangrijk dat de mest uiteraard van bewuste vogel 
afkomstig is en liefst zo vers mogelijk. Ook daarom is het nodig 
dat de vogel apart wordt geplaatst, pas dan kan de individuele 
mest verzameld worden. Verder is het nuttig om weten dat de 

mest best ‘zuiver’ moet zijn 
waarmee wordt bedoeld dat 
de vogel nog geen behandeling met één 
of ander product heeft gehad. Meston-
derzoek heeft zijn nut om de juiste diag-
nose te stellen en de behandeling van de 
vogel of de vogels te bepalen.

Autopsie
Pas gestorven. Soms kan het nodig zijn 
om een autopsie te laten uitvoeren op 
een pas gestorven vogel om de precieze 
doodsoorzaak te achterhalen. Dit heeft 
vooral zijn nut als er meerdere vogels 
ziek zijn binnen dezelfde gemeen-
schap. Een pas gestorven vogel die voor 

autopsie wordt gebruikt moet het liefst zo snel mogelijk 
worden afgekoeld en ter onderzoek aan de dierenarts worden 
aangeboden.

Geelkuif kaketoe wordt verdoofd met het oog op 
een vleugelscan. Foto: © Danny Roels.

De vleugelscan toont duidelijk aan dat 
de vleugel op twee plaatsen gebroken is. 
Foto: © Danny Roels.
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Huub Vervest, Etten-Leur, Nederland, tekst en foto´s.

Over ‘originele’ kanaries

Juli 2014, acht uur ‘s morgens. M’n telefoon rinkelt en trilt in m’n broekzak. Geen naam op het schermpje 
maar een nummer beginnend met 0031 6………..., een Nederlands mobielnummer. ‘Huub, ik hoop niet dat ik 
stoor. Misschien heb ik dat al gedaan? Ik ben op zoek naar Europese kanaries. Onze voorzitter zei gisteravond 
dat ik jou maar eens moest bellen. Hij zei dat jij die hebt. Heb je ook agaten? Die wil ik! Je hebt er eens foto’s 
van laten zien op onze clubavond. Kan ik ze het weekend komen halen? Wat kosten ze?’

Misschien ben ik die morgen kortaf geweest toen ik na het 
salvootje vragen de kans kreeg om zelf wat te zeggen. ‘Ik 
heb geen Europese kanaries. Ik heb wilde kanaries’. Na een 
stilte, waarin ik teleurstelling hoor, komt antwoord: ‘Oh, wilde 
kanarie en Europese kanarie, dat is toch hetzelfde? Het is toch 
maar net welke naam je er aan geeft! Zaterdagmorgen? Hoe 
laat?’ Wilde Europese kanaries? Misschien is er een betere 
Nederlandse naam voor Serinus canaria, die zijn oorsprong 
heeft op de Canarische Eilanden. Er was verwarring met de 
Europese kanarie, of Europese cini, Serinus serinus, die in 
Midden en Zuid Europa voorkomt. Die vogel is een slag kleiner 
dan zijn neef van de Canarische Eilanden en heeft een korter 
kegelvormig snaveltje. 

De beller? Ik heb hem letterlijk en figuurlijk aan het lijntje 
gehouden. Eerlijk is eerlijk. ‘Belt u eens terug. In oktober zijn 
de vogels wel door de rui. Het is nu geen tijd om jonge vogels 
aan te schaffen’. Nog een poging aan de andere kant: ‘Oh, 
maar ik ben wel geïnteresseerd in wilde Europese kanaries’. 
Er wordt opnieuw teleurstellend gereageerd als ik herhaal 
dat ik geen Europese kanaries heb maar wilde kanaries en 
dat hij vermoedelijk twee vogelsoorten door elkaar haalt. ‘O, 

dan zoek ik verder. Bedankt’. Ik heb nooit meer 
wat gehoord van ‘meneer 0031 6 …………’. Doe 
ik moeilijk? Misschien zegt de beller op de club-
bijeenkomst wel dat ik hem geen vogels wilde 
verkopen? Jammer. Was niet de opzet. Misschien 
wilde hij nog snel een (verjaardags)cadeau 
aanschaffen? 

Drie Europese serinussen
Ik heb die morgen meer zin om mijn vogels te gaan verzorgen 
dan om uitgebreid uit te leggen wat wilde kanaries en Euro-
pese kanaries zijn. Samen met de roodvoorhoofd kanarie 
(Serinus pusillus) vormen de wilde kanarie en de Europese 
kanarie het Europese trio uit het geslacht van de ‘kanarie-
achtige’ (cini’s, Genus Serinus). Genus Serinus bestaat uit een 
30-tal soorten, die vooral in Afrika voorkomen. Of deze groep 
vogels allemaal echte ‘cini’s’ zijn laat ik aan taxonomen over. 
Tussen de cini’s, edelzangers – eigenlijk allemaal kanarieach-
tige vogels - zie ik overeenkomsten maar ook verschillen. 
Voor mij is het op de eerste plaats belangrijk dat ik vogel-
soorten heb die ik met mijn mogelijkheden en vogelkennis 
redelijk gemakkelijk kan kweken. 

Serinus canaria
De wetenschappelijke naam Serinus canaria is de reden dat 
ik me erop verheugde een klein aantal van die vogels te 
kunnen ruilen met geelbuik cini’s, Serinus flaviventris. Serinus 
canaria vond ik een aanwinst voor mijn vogelbestand. Een 
Serinussoort die ik nooit eerder had. Wel kweekte ik het 
Europese familielid, de Europese kanarie of Europese cini 
(Serinus serinus). Serinus pusillus had ik 40 jaar geleden. Dat 
was (ook?) bij mij helaas geen succes. De naam ‘wilde’ kanarie 
kan verwarring veroorzaken. Dat bleek maar eens. Wild zijn 
ze niet. Ze hebben wel een druk, levendig karakter als ik 
dat vergelijk met mijn andere cini’s (geelbuiken, witbuiken, 
grijze edelzangers (witte stuit) en Reichenow edelzangers 
(gele stuit). Doet ‘originele kanarie’ deze vogel meer eer aan? 
Want hoe men het ook wendt of keert: Serinus canaria is en 
blijft de ‘aartsvader’ van alle kanarierassen. Die eer verdient 
‘canaria’ al honderden jaren. De nakomelingen van de eerste, 
gedomesticeerde vogel zijn nagenoeg over de hele wereld 
verspreid. Als er één vogel de originaliteitprijs verdient, mag 
het dan de ‘wilde’ kanarie zijn?

Meer bedrijvigheid
De in oktober en november 2013 verkregen ‘originele’ kana-
ries heb ik in kooien in mijn binnenruimte gezet waar vanaf 
september tot en met maart een daglengte heerst van 14 
lichturen. Zonder echt te verwarmen, maar wel door de 
ruimte in de koudste periode van het jaar vorstvrij te houden, 
lukt het me daarin de kweek van enkele cinisoorten redelijk. 
In januari 2014 merkte ik een toename van de bedrijvigheid bij 
mijn wilde kanaries in hun kweekkooien van 100 cm lang, 40 

Volwassen man Serinus canaria herkenbaar aan het intensievere 
geelgroen op de borst en de kop. Let op de duidelijke baardstrepen. 

Foto: © Huub Vervest.
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cm hoog en 40 cm diep. Begin februari werd er ‘gesleept’ met 
alles dat los in de kooien te vinden was. Er lag af en toe een ei 
in het eivoerbakje. Omdat de temperatuur in deze ruimte in 
het voorjaar 2014 niet lager kwam dan 5 graden probeerde 
ik het geven van nestmateriaal te testen. Overal sleepten de 
kanaries het naar toe! Nestkorfjes geven was een paar dagen 
later de volgende stap. Het resulteerde, eind februari, in het 
ringen van m’n eerste ‘originele’ kanaries. Uiteraard met 
‘Europese vogelringen’, diameter 2,7 mm en met de in Neder-
land bekende ‘breukzone of breuklijn’ wat een inkerving is om 
manipulatie met ringen voor Europese vogels te beperken.

Het begon met tegenvallers
Wat mij bij de kweek van cini’s in kweekkooien, ook bij zijn 
neef Europese kanarie, opvalt is dat de man als hij bij de pop 
gelaten wordt, de man begint te ‘storen’. De pop aanzetten 

een nieuw nest te bouwen, het bestaande nest afbreken, 
eieren uit het nest gooien, de jongen uit het nest gooien. Mijn 
drie wilde kanariemannen werden er specialisten in naarmate 
hun hoorbare en zichtbare voortplantingsdrift toenam. Soms 
ging het dagen achter elkaar goed, soms kwam het ‘stoormo-
ment’ zeer plotseling en lagen al geringde jongen koud in het 
nest. De pop had dan in een ‘vloek en een zucht’ een nieuw 
nest gebouwd. Vanaf het moment dat de mannen in een baby-
kooi aan het voorfront werden geplaatst en de pop alleen voor 
haar eieren of jongen kon zorgen ging het beter. 

Tempo
Mijn wilde kanaries hadden het tempo er in! Als de jongen op 
uitvliegen stonden dan wilde de pop direct een nieuw nest 
bouwen. Geen nieuw nest beschikbaar? Dan maar een nieuw 
nest over het oude nest, desnoods met bijna volwassen jongen 
erin… Er was geen andere keus dan de mannetjes weer bij de 
popjes te laten, want ook bij de wilde kanarie heb je een man 
en een pop nodig om bevruchte eieren te krijgen. Gevolg: 
bedelende jongen veel te vroeg uit het nest, het nieuwe nest 
bevuilen, jongen bij de broedende pop op het nest… En als de 
jongen bijna zelfstandig kunnen eten, dan duldt het mannetje 
de jongen niet meer in zijn nabijheid…. Bekende kweekperi-
kelen? Ik ben vlug vergeten hoeveel nesten, eieren en jongen 
ik op deze manier verspeeld heb; ik weet dat na deze moei-
lijke start uiteindelijk 13 jonge wilde kanaries uit vier poppen 
zelfstandig werden. Het hadden er meer kunnen 
zijn. Begin juni ben ik gestopt met de kweek met 
de wilde kanarie. Gelukkig waren de kanarie-
poppen zorgzame moeders. De jongen gingen 
goed en wel uitgevlogen in een babykooi aan het 
voorfront zodat de pop hen door de spijlen kon 

Goed en wel zelfstandige jonge wilde kanaries. Hier een duide-
lijk verschil tussen de jonge pop (voorgrond) en de jonge man. 

Foto: © Huub Vervest.

Negen dagen oude ‘originele’ kanaries. Geringd met ringen 
voor Europese vogels! Foto: © Huub Vervest.



Pagina 

262

voeren. In een andere babykooi de man. Ik kan me indenken 
dat de kweek van de originele Serinus canaria in een (kleine) 
volière anders kan verlopen. En waarschijnlijk gaat het nog 
beter door de koppels zich op natuurlijke wijze te laten samen-
stellen. Dus één man uit meerdere poppen laten kiezen. Dat 
heb ik niet gedaan om onverwante koppels te kunnen maken.

Niets speciaals
Ik verbaas mij er wel eens over hoeveel inspanningen collega-
kwekers doen om hun vogels voeren. Hoeveel geld ze daar-
voor uitgeven. Een pot van dit, een fles van dat. Maandag 
een mespuntje van A over het eivoer, dinsdag druppels B in 
het drinkwater, enzovoort. Supplement zus, aanvulling zo. 
Het ligt vast en zeker aan mij dat ik de soms onuitspreekbare 
woorden en de tekst op de verpakkingen van ‘supplementen’ 
niet begrijp… Het is misschien daarom dat ik er voor kies mijn 
vogels op een eenvoudige wijze te voeren. Ik wil anderen met 
wie ik vogels ruil niet opzadelen met een complex vogelmenu. 
En zolang het naar mijn eigen mening goed gaat, blijf ik daarbij. 
Voor mij geldt als voeding voor mijn zaadetende vogels:

1. Iedere dag, het hele jaar door en als eerste: eivoer. Gewoon 
een merk dat ik ‘om de hoek’ kan kopen. Waarom eivoer? 
Omdat vogels die wij ‘zaadeters’ noemen, als ze in de 
natuur kunnen of moeten kiezen, meestal leven van half-
rijpe, of halfrotte, zaden uit de natuur (die ze niet hoeven 
te pellen!), bladknoppen, bessen, bladeren, vruchten 
en insecten. Merkeivoer bevat vitaminen, mineralen en 
aanvullende voedingsbestanddelen. Te eiwitrijk? Let eens 
echt op analyses van eivoer en zaadmengsels…..

2. Een gevarieerd zaadmengsel uit de handel. Ik kies een 
mengsel op het ‘oog’, ik wil een mengsel met veel verschil-
lende en voor de vogel en zijn snavel passende zaden. 
Voor mijn wilde kanaries is dat een zaadmengsel zoals 

dat in de handel verkrijgbaar is onder ‘putters 
en sijzen’. Daarin horen geen grove, harde zaden 
als boekweit, mariadistel, cardypitten en onge-
pelde zonnebloempitten. 
3. Ik loop een paar keer per dag naar mijn  
 vogels. Niet met lege handen. Ze rekenen 

op een klein stukje groenvoer (sla in diverse soorten, vogel-
muur, paardenbloemblad, witlof, broccoli, paprika), een heel 
klein stuk fruit (appel, peer, kiwi, banaan, aardbei, meloen) of 
enkele levende of ontdooide diepvries insecten. Ja, ik hoefde 
mijn wilde kanaries het eten van bijvoorbeeld enkele meel-
wormen niet aan te leren. ‘n Zuivere zaadeter? Ik denk het 
niet.

Rustkleed, prachtkleed
Komt het door het weer en de hogere temperatuur in het 
voorjaar en de zomer dat we de dingen in het leven mooier 
zien? Bekijk ik mijn wilde kanaries in het najaar en de winter 
dan geven de vogels een vale indruk. In het voorjaar lijkt het 
alsof de kleur ‘opfrist’ en de tekening sprekender wordt. Op 
zich zijn rustkleed en prachtkleed in de vogelwereld geen 
vreemd verschijnsel. Ik heb al vaker gelezen dat vogelten-
toonstellingen in het najaar en in de winter eigenlijk op het 

verkeerde moment gehouden worden. De ´originele´ kanarie 
komt in het voorjaar en de zomer mooier voor de dag, vind ik.

Weersta de verleiding
Het is verleidelijk de ‘originele’ kanarie te koppelen met een 
kleurkanariepop. Zo zou je een wilde kanarie in diverse muta-
ties kunnen krijgen. Mijn idee? Niet doen. Serinus canaria is 
het mooist in zijn originele kleur!

Vergelijking
Als mijn wilde kanariemannen in januari beginnen te zingen 
hoor ik vooral rollende tonen. Vordert het voorjaar dan 
wordt de zang driftiger. Je hoort de mannen vaker zingen en 
de popjes laten hun lokroepjes horen. De zang herinnert me 
wel aan gedomesticeerde kanaries Ik mis, gelukkig, de soms 
schelle uithalen die kleurkanaries af en toe laten horen. Nest-
bouw, eikleur en eitekening wijken naar mijn ervaring nauwe-
lijks af van de huis-tuin-en-keuken kanarie. Iets kleiner lijken 
mij de eieren wel.

Volwassen pop Serinus canaria; 
minder geelgroen dan de man, 

flankbestreping en vage baardstre-
pen. Foto: © Huub Vervest.

Twee dagen oude jonge wilde 
kanaries. Vrij donkere jongen. Goed 
gevoerd. Foto: © Huub Vervest.
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Jaak Rijnders.

Kweekervaringen  
met de Europese pestvogel

De Europese pestvogel is eigenlijk een jonge kweekvogel zeker wanneer we hem vergelijken met onze gedo-
mesticeerde soorten als groenvink (Carduelis chloris) en goudvink (Pyrrhula pyrrhula) die al tientallen jaren 
gekweekt worden. De natuurlijke biotoop van de Europese pestvogel situeert zich vooral in Noord-Europa 
maar de ondersoort Bombycilla g. pallidiceps leeft in Noord-Amerika. Wordt hij in de Belgische natuur gezien 
dan spreken we over een invasievogel. We hebben deze prachtige en statige vogel gedurende drie opeenvol-
gende jaren verzorgd en gekweekt. Graag schrijven we in dit kweekverslag onze ervaringen neer. 

Eigenheden 

Kleur. De pestvogel is een fors gebouwde vogel. Hierom wordt 
hij tot de meest plompe onder de Europese vogels gerekend 
maar dat is hij geenszins. Hij lijkt misschien ook groter dan 
de achttien centimeter die hij in werkelijkheid meet. Eigen 
aan pestvogels, er is ook nog de cederpestvogel (Bombycilla 
cedrorum) en de Japanse pestvogel (Bombycilla Japonica) is 
onder meer dat ze een kleine kuif bezitten die ze naar eigen 
goeddunken plat op de schedel houden of rechtzetten. Een 
pestvogel is een vrij rustige vogel en dat maakt van hem een 
zeer goede tentoonstellingsvogel. De algemene lichaams-
kleur wordt als bruingrijs omschreven. De handpennen tonen 
dan weer zwart. De hoekige staart is aan de basis grijs, gaat 
over naar zwart om in een gele lijn te eindigen. 

Tekeningen. De pestvogel heeft enkele markante tekeningen 
en die zijn:

• Een twee centimeter brede voorhoofdsband.
• Een zwartgekleurde teugel die vanaf de borstelveren 

rond de snavel om het oog loopt.
• Een zwarte, keurig afgelijnde kin- en keelvlek. 
• Handpennen: bezitten aan de buitenvlag een helder gele 

top die samen een band vormen. 
• Vleugelband: wit van kleur. 
• Armpennen: tonen aan het eind wit gezoomde punten. 
• Armpennen: de verlengde schachten bezitten rode 

lakplaatjes.

Dimorfisme. Het verschil tussen man en pop is minimaal. Bij 
de pop bezitten mantel en schouderveren een meer grijsach-

tige kleur en zijn kin en keelvlek minder diepzwart. Bij de pop 
zijn de rode laplaatjes meestal kleiner dan bij de man.

Verzorging
Voedsel. Rantsoeneren buiten de kweektijd! De pestvogel is 
een vruchten- en insectenetende vogel dat is zo in de natuur 
maar ook in de volière. Ons voedsel bestaat uit universeelvoer 
als basis en wordt dagelijks aangevuld met enkele buffalo- en 
meelwormen en/of wat fruit. Buiten de broedtijd 
wordt het levend voer sterk gerantsoeneerd en 
dat geldt ook voor de andere bijkomende voeding 
als fruit (appel, peer, druif) en bessen (lijsterbes, 
rozenbottels, meidoorn ...). Weet dat er ook van 
het groenvoer wordt gegeten. 

Frans: Jaseur boréal
Engels: Bohemian Waxwing
Duits: Seidenschwanz
Wetenschappelijk: Bombycilla g. garrulus
• Bombycilla g. garrulus: leeft in de Scandinavische 

landen en komt verder voor tot in West-Siberië en in 
Centraal-Europa. = nominaatvorm.

• Bombycilla g. centralasiae: komt voor in Siberië. Deze 
ondersoort migreert naar China en Japan.

• Bombycilla g. pallidiceps: komt voor in het noord-
westen van Noord-Amerika. Zwerver tijdens de 
winter.

Ook de kuif is karakteristiek voor de 
Europese pestvogel.  

Foto: © Philippe Rocher. 
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Europese pestvogel (Bombycilla garrulus)  
+ ceder- en Japanse pestvogel.

Pestvogels zijn interessante, elegante en minzame vogels die een 
grote aantrekkingskracht hebben op veel liefhebbers.

De kweek in avicultuur met deze vogels werd gerealiseerd in 
meerdere Europese landen en in het Verenigd Koninkrijk.

Alle foto’s: © Cyril Laubscher.

Prachtig beeld van de Europese pestvogel waarbij de 
vleugeltekeningen sterk opvallen. Het goudgele staartuiteinde is 

karakteristiek voor deze vogel.

Vlierbessen zijn een nuttige 
voedingsbron.

Detailopname van de vleugel 
van een volwassen Europese 

pestvogel. Let onder meer op de 
rode lakplaatjes.

De cederpestvogel (B. cedrorum) werd door mij gehouden in 
Johannesburg, Zuid-Afrika. Destijds was dit daar een ongekende 

vogel door mezelf voor het eerst geëxposeerd.
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Europese pestvogel (Bombycilla garrulus)  
+ ceder- en Japanse pestvogel.

Pestvogels zijn interessante, elegante en minzame vogels die een 
grote aantrekkingskracht hebben op veel liefhebbers.

De kweek in avicultuur met deze vogels werd gerealiseerd in 
meerdere Europese landen en in het Verenigd Koninkrijk.

Alle foto’s: © Cyril Laubscher.

Detailopname van de vleugel 
van een volwassen Europese 

pestvogel. Let onder meer op de 
rode lakplaatjes.

Lijsterbessen maken deels uit van 
de natuurlijke voeding. De karakteristieke rode staartkleur en vleugeltekeningen 

zijn typisch voor de Japanse pestvogel. In avicultuur is het 
een zeldzame vogel geworden. Hij heeft een klein natuurlijk 
verspreidingsgebied en migreert in de winter naar Japan.

De opgerichte kuif is karakteristiek  
voor de elegantie van deze vogel.



De Europese pestvogel is een fors 
gebouwde vogel.  

Foto: © Philippe Rocher.



Pagina 

267

Nr. 06Water. De Europese pestvogel spoelt zich graag. Zuiver 
badwater moet altijd ter beschikking staan en dat moet ook 
zo zijn voor het drinkwater.

Volière. De pestvogel zit in onze volières vaak stil, niet voor 
niets wordt hij tot de meest rustige onder de Europese vogels 
gerekend. Maar dit betekent ook dat de vogel snel aanvet. Een 
ruime volière waarin hij genoeg moet en kan vliegen is hier 
ideaal. Van de parkietenkweker leerden we om de zitstokken 
zo ver mogelijk uit elkaar te plaatsen om de vogels in bewe-
ging te krijgen. Ook is het zo dat de Europese pestvogel geen 
te hoge temperaturen verdraagt en daarom moet ook de kans 
bestaan om een schaduwrijke plaats te kunnen opzoeken. Het 
gaat verder om een winterharde soort maar we zorgen wel 
voor een beschutte plaats tegen regen, wind en sneeuw. 

Kweek
2012. Ons eerste koppel wordt aangekocht bij een kweker 
uit de provincie Vlaams-Brabant. Keurig geringd en wettelijk 
in orde. Een prachtkoppel dat wordt ondergebracht in een 
volledig overdekte vlucht van drie meter lang, één meter 
breed en twee meter hoog. Het koppel heeft deze volière voor 
zich alleen. In de volière staan twee grote coniferen van bijna 
twee meter hoog. Ze verzekeren de broodnodige schaduw 
die nodig is bij warm weer. Voor de kweek worden drie nest-
kasten type ‘kapelletjes’ aangebracht op een hoogte van één 

meter tachtig. Omdat de vogel houdt van een 
omvangrijk nest wordt als nestmateriaal kokos-
vezel, twijgjes, mossen, sparrennaalden en paar-
denharen verstrekt. Het duurt tot begin juni voor de pop aan 
het bouwen gaat. Ze kiest als verwacht de nestkast uit die het 
meest in de schaduw hangt. Bijzonder is wel het baltsspel. De 
man richt zijn veren op en ziet er echt indrukwekkend uit maar 
ook de pop laat zich niet onbetuigd en doet net hetzelfde. De 
man biedt haar dan een bes aan waarop een paring volgt. Er 
volgen vijf eieren die een grijsblauwachtige kleur hebben en 
verder gespikkeld zijn met een overvloed aan roodbruine tot 
zwarte stippen en vlekjes. De pop zet zich aan het broeden 
maar de ontgoocheling is groot, geen van de vijf eieren blijkt 
bevrucht te zijn. Een tweede broedpoging wordt niet meer 
ondernomen. We laten het koppel gedurende de winter bij 
elkaar en besluiten het jaar 2013 af te wachten.

2013. De pestvogels brengen prima de winter door en weer 
is het begin juni wanneer er genesteld wordt. Dit gebeurt op 
dezelfde plaats, in hetzelfde kapelletje. En opnieuw zijn er 
vijf eieren die door alleen de pop worden bebroed. En zie, 
precies veertien dagen nadat we het derde ei hebben geteld, 
zijn er ook drie jongen. De jonge pestvogel heeft een vrij 
donkere lichaamskleur en bezit geen dons maar het meest 
valt de dieprood gekleurde keel op. De twee andere eieren 
zijn onbevrucht. Wie weet dat de pop tijdens de eerste vijf tot 
zes levensdagen slechts het nest verlaat om zich te ontlasten 
beseft dat de voedingsdruk bij de man enorm moet zijn. De 
man voedt de pop op het nest die het voedsel op haar beurt 
onder de jongen verdeelt. Bij de rubriek verzorging hadden we 
het al over onze voeding maar wanneer er jongen zijn moet 
het register ‘levend voer’ volledig worden opengetrokken. In 
de wildbaan voedt de pestvogel de jonge vogels op met een 
enorme hoeveelheid muggen, die kunnen we in de volière 
vervangen door onder meer buffalo- en meelworm maar 
ook door pinkies, krekels, wasmotlarven en spinnen. Ook op 
langpootmug is de pestvogel erg gesteld, wie tijd heeft ze te 
vangen (zitten vooral in grasbeemden) doet de pestvogel er 
een groot plezier mee. De jonge vogels groeien als kool en 
worden op de vijfde levensdag geringd. Hiervoor moet de pop 
lichtjes worden opgelicht om ze van het nest te nemen. Deze 
gebeurtenis heeft verder geen invloed op het broedgebeuren. 
Precies zestien dagen na de geboorte verlaten de jongen het 
nest. In het begin houden ze zich onderaan de volière op en 
daarom worden ook daar enkele zitstokken geplaatst. Beide 
ouders voeden de jongen nog gedurende een kleine twee 
weken na waarna we ze zelfstandig van het universeelvoer en 
fruit en dierlijke eiwitten zien eten. Ook in 2013 volgt er geen 
tweede broedronde.

2014. Hetzelfde koppel begint er nu wat vroeger aan. Half 
mei is het nest zo goed als af (opnieuw op dezelfde plaats in 
hetzelfde kapelletje) en zien we een eerste paring. 
Er volgen opnieuw vijf eieren waaruit vier jongen 
geboren worden. We verzorgen onze vogels zoals 
voorheen maar ondanks de goede zorgen over-
leven slechts twee jongen.
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Jaak Rijnders.

Over de bruine vink 
en de kweek met de vink

Figuurlijk gesproken moet de eerste bruine vink op vandaag stokoud zijn. Reeds in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw werd voor het eerst over deze kleurslag bij de vink geschreven, maar vermoedelijk moeten we 
verder in de tijd teruggaan om de oorsprong te vinden.

Drie 

Zangvogel

‘Suskewiet’. De wildkleurige vink is in zijn natuurlijke verschij-
ning een uniek gekleurde en getekende vogel. Het dimorfisme 
tussen de man en de pop is vrij groot. De man is in tegen-
stelling tot de pop gezegend met een prachtige bruine tot 
wijnrode kleur die de pop missen moet. Beide seksen zijn 
gelijk getekend al komen de tekeningen bij de man door zijn 
beschreven kleur veel beter tot hun recht. De mannelijke vink 
bezit een sublieme zang. Zangwedstrijden voor vinken werden 
vroeger in iedere dorp georganiseerd. Selecties werden niet 
zozeer gemaakt op kleur en tekening maar vooral op het lied 
waarbij het broodnodig is dat het wordt afgesloten met een 
‘suskewiet’. 

Bruin
Bruine eumelanine. Studies hebben uitgewezen dat de wild-

kleurige vink volgende kleurstoffen in de beve-
dering bezit: zwarte eumelanine, roodbruine 
phaeomelanine en gele carotenoïde. Een vogel 
die deze kleurstoffen ongemuteerd bezit wordt 
als een wildkleurige vogel geboren. De bruine 
vink ontstaat doordat de zwarte eumelanine 

is omgezet naar bruine eumelanine. De twee andere kleur-
stoffen worden niet gewijzigd.

Vererving
Recessief geslachtsgebonden. De eerste bruine vink was een 
pop en toen al werd er van uit gegaan dat de verervingswijze 
tegenover de wildvorm recessief geslachtsgebonden zou zijn. 
Weinig later werd dit door proefparingen bevestigd. Eén van 
de meest belangrijke gevolgen hierbij is dat de pop van de 
vink nimmer split kan zijn voor bruin. Het lijstje:

Mannen Poppen
Wildkleur x 
bruin

50% wildkleur/
bruin

50% wildkleur

Bruin x 
wildkleur

50% wildkleur/
bruin

50% bruin

Wildkleur/bruin x
bruin

25% wildkleur/
bruin
25% bruin

25% wildkleur
25% bruin

Wildvorm/bruin x
wildvorm

25% wildkleur/
bruin
25% wildkleur

25% wildkleur
25% bruin

Bruin x bruin 50% bruin 50% bruin

Kweek
Betrouwbare pop. De kweek van de bruine vink verschilt 
uiteraard niet van die met andere mutaties en de wildvorm. 
Met het lengen van de dagen komt de man eind maart stilaan 
in ‘conditie’. Dit houdt in dat hij uiterlijk toch wel wat veran-
dert. Door afslijting van de veertoppen worden de kleuren 
feller maar ook kleurt de snavel veel donkerder, zelfs met 
een metaalkleurig accent. De man slaat zijn korte ‘djuub’ 
steeds meer en krijgt ook meer interesse in de pop en dit kan 
soms tot heftige ruzies leiden omdat zij doorgaans pas later 
in kweekconditie komt. Maar wanneer zij aan de nestbouw 
begint kan het vlug gaan maar dan zijn we doorgaans toch al 
eind april. De eieren worden alleen door de pop uitgebroed in 
twaalf dagen. Wanneer de man te agressief wordt tegenover 
de pop kan hij met een gerust gemoed uitgevangen worden 
want de vinkenpop is een betrouwbare broed- en kweek-
vogel. Mits een aangepaste voeding - insecten! - komen de 
jongen goed op. Ze verlaten het nest wanneer ze twee weken 
oud zijn. Veertien dagen later zijn ze zelfstandig en moeten 
uit de kweekvolière uitgevangen worden want een broedend 
koppel verdraagt zelfs de eigen jongen niet wanneer er met 
het tweede nest wordt begonnen.

Frans: Pinson des arbres
Engels: Chaffinch
Duits: Buchfink
Wetenschappelijk: Fringilla coelebs

Vink. Bruin. Pop.  
Foto: © Danny Roels.
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Nr. 06Harrie Van Der Linden

De goudschouderparkiet als volièrevogel

De goudschouderparkiet is altijd een zeldzame gast in de volières van de parkietenhouders geweest. Toch 
worden er, wereldwijd gezien, tegenwoordig meer goudschouderparkieten in volièremilieu gehouden dan 
er in de vrije natuur leven. De goudschouder is echter geen vogel voor beginners. De prijs die men voor een 
koppel vraagt, zal trouwens de meeste onervaren parkietenhouders wel van de aanschaf afhouden.

Vooraf
In 1897 kwam een klein groepje goudschouders, bestaande 
uit één man en zeven poppen, in Engeland aan. Het was 
de eerste zending die Europa levend bereikte. Het eerste 
broedresultaat met de goudschouder in volièremilieu dateert 
pas van 1961 en staat op naam van Alan Lendon, Australië. In 
1966 had W. Etterich uit Essen, Duitsland als eerste in Europa 
succes. Wijlen dr. R. Burkard uit Zürich, Zwitserland was in 
1968 de tweede in Europa die met succes met deze vogels 
broedde. Overigens, al in 1954 kreeg Sir Edward Hallstrom, 
Australië van twee goudschoudermannen, die hij verpaard 
had met hoodedpoppen, 16 hybride nakomelingen op stok. 
Helaas zijn er ook van de goudschouder rasonzuivere vogels 

in omloop. Vooral jonge poppen uit de kruising goudschouder 
man x hooded pop worden nogal eens als zijnde goudschouder 
poppen aangeboden. Deze hybride poppen missen echter de 
matgele voorhoofdsband en zijn derhalve goed te herkennen 
van de raszuivere poppen die een matgele voorhoofdsband 
en een bleek bronsbruin schedeldek tonen. 

Gedrag
De goudschouderparkieten kunnen niet zo goed 
tegen ons klimaat. Ze reageren gevoelig op kille 
weersomstandigheden. Het zijn rustige vogels, 
beweeglijk en actief, niet schuw, raken snel 

Frans: Perruche à ailes d’or
Engels: Golden-Shouldered Parakeet
Duits: Goldschultersittich
Wetenschappelijk: Psephotus chrysopterygius

Koppel goudschouders. 
Foto: © Cyril Laubscher.
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vertrouwd met hun verzorger, het stemgeluid is melodieus en 
niet storend, komen graag en veel op de grond, baden graag, 
niet bijzonder knaaglustig. In de broedtijd agressief tegenover 
andere vogels, ook buiten de broedtijd is het samenhouden 
met soortgenoten of andere vogelsoorten vaak problema-
tisch, beter niet doen dus. 

Huisvesting en verzorging
Paarsgewijs in buitenvolière met minimale afmetingen van 
(lxbxh) 2,5 x 1 x 2 m die verbonden is met een afsluitbaar, 
vochtvrij en te verwarmen nachthok met een bodemop-
pervlakte van minimaal 2 m² waarin tevens de nestgelegen-
heid wordt ondergebracht. Bij kil, mistig en koud weer en bij 
winterse temperaturen de vogels in het binnengedeelte van 
het verblijf huisvesten bij een temperatuur van 10° Celsius. 
Gebruik in de buitenvolière grof rivierzand als bodembedek-
king. Nog beter, alvorens het rivierzand in de volière te doen, 
is eerst een laag grove grind aan te brengen, zodat bij regen-
achtig weer het water direct wegzakt. De nestgelegenheid is 
een verhaal apart waarop ik zo dadelijk nog terugkom. Wegens 
hun agressiviteit tijdens de broedperiode tegenover andere 
soorten moet men geen soortgenoten of andere Psephotus-
soorten direct naast elkaar zetten want dan komt er waar-
schijnlijk van broeden weinig terecht. Dit kan natuurlijk wel 
als de volières door ondoorzichtige tussenwanden van elkaar 
zijn gescheiden. Verse wilgen- of fruitboomtakken (onbe-
spoten) als zitstokken bevredigen hun knaaglust en dragen 
ertoe bij dat de vogels het houtwerk van de volière met rust 
laten. De takken regelmatig door verse vervangen. Dage-
lijks vers badwater verstrekken. Aangezien deze vogels veel 
op de grond komen is het raadzaam de vogels regelmatig op 
wormen te controleren en zonodig een wormkuur te geven.

Nestgelegenheid
Deze bestaat uit een dubbele nestkast met een binnenwerkse 
bodemoppervlakte van ca. 25 x 25 cm en een hoogte van 
ongeveer 30 cm met daarin een kleinere kast, de eigenlijke 
broedkamer, die binnenwerks (lxbxh) 15 x 15 x 20 cm meet 
en bovendien verwarmd kan worden. Daartoe dient onder de 

achterste helft van de bodem, de onderste helft 
van de beide zijden en de gehele achterzijde van 
de binnenkast een verwarmingskabel gemon-
teerd te worden en wel zodanig dat de warmte 
zo gelijkmatig mogelijk aan de broedkamer wordt 
doorgegeven. De warmte verplaatst zich via de 

houten wanden naar het inwendige van de broedkamer zodat 
het niet nodig is om gaten te boren. Voor de warmteregu-
lering in de broedkamer zelf, dient een ruimtethermostaat 
met voeler geïnstalleerd te worden. De bovenkant van de 
broedruimte moet afneembaar zijn in verband met nestcon-
trole. De tussenruimtes tussen binnen- en buitenkast dienen 
aan alle zes de zijden geïsoleerd te worden met polystyreen 
(piepschuim) of een ander warmte-isolerend materiaal. Deze 
isolatie kan men het beste tegen de binnenkant van de buiten-
kast bevestigen zodat de binnenkast er precies in past. Voor de 
ingang van de nestkast moet een tunnel van ongeveer 10 cm 
lengte en een diameter van 5 à 6 cm aangebracht worden die 
via de tussenruimte uitmondt in de uiteindelijke broedruimte. 
Voor de toegangtunnel kan men een stuk pvc-buis nemen of 
zelf een zeskantige in verstek gezaagde houten tunnel maken, 
maar dat is wel even werk. De buitenste nestkast dient van 
boven afgesloten te worden met een ca. 2 cm dik scharnie-
rend deksel. Vergeet niet aan de onderzijde van de nesttoe-
gang een zitstok te maken wat het aanvliegen en binnengaan 
van de tunnel vergemakkelijkt.

Voeding
De goudschouderparkiet is net als alle andere Psephotus-
soorten een echte zaadeter. Daarnaast komen allerhande 
soorten groenvoer, vooral groenteachtig bladgroen en wat 
insecten in aanmerking, vooral tijdens de broedperiode. Als 
basisvoedsel dient men de vogels een gevarieerd zaadmengsel 
voor te zetten waarin de volgende zaden in de aangegeven 
hoeveelheden zijn verwerkt: 30% witzaad, 10% graszaad, 6% 
gepelde en gebroken haver, 10% padie, 8% boekweit, 10% 
Japanse millet, 10% rode millet, 5% hennep, 4% zonnebloem-
pitten, 2% lijnzaad en 5% nigerzaad. Naast de droge zaden-
mengeling dagelijks bladgroenten zoals sla, muur, paarden-
bloem, herderstasje, perzikkruid, weegbree, enz. Indien men 
hierover beschikt kan men ook verse toppen van tuinkruiden 
als oregano, mint, tijm, grove en fijne basilicum, salie, rozema-
rijn, enz. aanbieden. Voorts een weinig fruit in de vorm van 
appel, druiven, rozenbottels en lijsterbessen, maar sommige 
goudschouders weigeren steevast van het fruit te eten. Ook 
gekiemd zaad of – in het seizoen - halfrijpe graszaden, half-
rijpe aren van haver, of een stuk halfrijpe kolfmaïs zijn een 
welgekomen afwisseling voor de vogels. Geef verder elke dag 
een beetje eivoer (gerantsoeneerd). Men kan dit het beste 
rul maken met gekiemd zaad. Maak het weekvoer echter niet 
te nat. Wen de vogels ook aan het eten van meelwormen. 
In de wildbaan eten ze immers ook insecten en het is een 
uitstekende eiwit- , calcium- en fosforbron. Elke dag een paar 
meelwormen per vogel is voldoende. Voorts elke dag zorgen 
voor schoon drinkwater. Ook maagkiezel, grit en een mine-
ralenblok moeten steeds ter beschikking staan. In de broed- 
en ruitijd worden dezelfde zaden aangeboden, maar zijn de 
percentages als volgt aangepast: 40% witzaad, 10% graszaad, 
8% gepelde en gebroken haver, 4% padie, 6% boekweit, 10% 
rode millet, 5% hennep, 7% zonnebloempitten, 2% lijnzaad 
en 8% nigerzaad. Als er jongen zijn dagelijks ongelimiteerd 
eivoer geven, d.w.z. zoveel de vogels op willen nemen. Ook 
de hoeveelheid meelwormen naar behoefte opvoeren. Het 

Jonge goudschouders, enkele 
dagen oud. Foto: © Cyril Laubscher.



Pagina 

271

Nr. 06

toevoegen van mierenpoppen aan het eivoer zodra er jongen 
zijn is aan te bevelen. 

Fok
Het broeden met goudschouderparkieten lukt regelmatig, 
maar is verre van eenvoudig. Desondanks zijn er elk jaar 
weer liefhebbers die jongen op stok krijgen. Een moeilijk-
heid waarmee de liefhebber wordt geconfronteerd, is het 
feit dat de vogels in onze omgeving meestal tijdens de koude 
maanden broeden, d.w.z. in de late herfst en/of het vroege 
voorjaar. Vandaar dat ik hierboven uitgebreid ben ingegaan 
op de noodzakelijkheid van verwarmde broedkasten en 
waaraan ze moeten voldoen. In de broedruimte zelf moet een 
temperatuur van minimaal 10° Celsius heersen en de natuur-
lijke daglichtlengte kunstmatig tot ongeveer 15 uur worden 
verlengd. De meeste kans op succes heeft men als de vogels 
zelf hun partner uit kunnen zoeken. Men kan daar als de 
vogels nog niet geslachtsrijp zijn al mee beginnen. Als men zelf 
de vogels koppelt, bestaat de kans dat man en pop elkaar niet 
liggen en het broedseizoen mislukt. Hoewel in de praktijk is 
gebleken dat jonge goudschouders soms al na 12 maanden in 
staat zijn jongen groot te brengen, is het raadzaam te wachten 
tot ze een maand of zeventien, achttien oud zijn. Vogels die 
in de herfst van enig jaar geboren zijn, zou men eigenlijk 
pas in het voorjaar van het daaropvolgende jaar voor de fok 
in moeten zetten, met in het voorjaar van enig jaar geboren 
vogels zou men dan tot in de herfst van het daaropvolgende 
jaar moeten wachten. Zet echter geen koppels bij elkaar 
waarvan de man bvb. in de herfst geboren is en de pop in het 
voorjaar of omgekeerd. Dit omdat gebleken is dat het tijdstip 
waarop man en pop van dergelijke koppels in broedstemming 
komen dikwijls niet met elkaar overeenstemt. Zodra de vogels 
voldoende broedrijp zijn, moet de nestkast opgehangen 
worden. Het beste kan men twee nestkasten in verschil-
lende posities ophangen zodat de vogels kunnen kiezen. Als 
ze eenmaal een keuze gemaakt hebben kan men desgewenst 
de overtollige nestgelegenheid wegnemen. Op de bodem van 

de broedkamer brengen we een ongeveer 5 cm 
laag vermolmd hout of vochtig veenmos oftewel 
een mengsel van beide aan. Sommige poppen werken het 
nestmateriaal gedeeltelijk of vrijwel geheel weer naar buiten, 
maar dat is vergelijkbaar met de natuurlijke gang van zaken 
waarbij de vogel de nestholte zelf uitgraaft. Als nu de vogels 
voldoende broedrijp zijn, kan men veertien dagen later het 
eerste ei verwachten. De eieren worden om de andere dag 
gelegd. Meestal begint de pop na het derde ei te broeden. De 
pop broedt alleen, maar is allesbehalve een vaste broedster. 
Na een week broeden verlaat de pop regelmatig voor langere 
tijd het nest om zich door de man te laten voeren en zich te 
verpozen. Ook bij het minste teken van onraad verlaat de pop 
onmiddellijk het nest en keert vaak pas na lange tijd op het 
legsel terug. Het is daarom noodzakelijk de temperatuur in 
de broedkamer gedurende het broedproces op 20° Celsius 
te houden. Om de luchtvochtigheidsgraad voldoende hoog 
te houden is het noodzakelijk de onderkant van het deksel 
van de nestkast regelmatig met lauw water te besprenkelen, 
afhankelijk van de luchtvochtigheidsgraad in de binnen-
vlucht is twee tot drie keer in de week sproeien meestal wel 
voldoende. De broedduur is variabel en schommelt tussen 20 
en 23 dagen. Dit houdt verband met de grootte van het legsel, 
de niet constante bebroeding van het legsel, de binnentem-
peratuur van de verwarmde broedkamer alsook de klimato-
logische omstandigheden in het vogelverblijf. Gedurende de 
broedtijd wordt de pop door de man gevoerd, die zich steeds 
in de nabijheid van de nestkast ophoudt. Zodra de jongen 
uitkomen moet de temperatuur in de broedkamer naar 24° 
graden Celsius gebracht worden, een paar dagen later naar 
28° en als het eerste jong vijf dagen oud is naar 30°. Dit is abso-
luut noodzakelijk omdat de pop de jongen onvoldoende warm 
houdt en na een week, soms al eerder het nest veelvuldig 
en voor langere tijd verlaat. Beide ouders voeren de jongen. 
Ongeveer na een goede week gaan de ogen open en wordt 
het tijd de jongen te ringen, ringmaat 5 mm. Een week later 
komen de eerste veerstoppels van vleugels en staart door. Het 
lichaam is om die tijd met een dikke laag grijs dons bedekt. Als 
de jongen ongeveer drie weken oud zijn, kan men de tempe-
ratuur in het nest terugbrengen naar 25° Celsius, een week 
later naar 20°. Na een nestperiode van ongeveer vijf weken 
verlaten de jongen het nest.

Jongen
Pas uitgevlogen goudschouderparkieten lijken in grote trekken 
op de volwassen pop. De jonge mannen zijn evenwel al goed 
te herkennen aan de turquoiseblauwe wangen en het dieper 
bruin gekleurde schedeldek. Alle jongen tonen aan de onder-
zijde van de grote vleugelpennen een witte streep. Na het 
uitvliegen worden de jongen nog een week of twee, drie door 
de beide oudervogels gevoerd, ongeveer een 
week daarna, moeten de jongen van de ouders 
worden gescheiden omdat de man ze achtervolgt. 
Dikwijls begint het paar dan aan een volgende 
ronde. Het volwassen verenkleed krijgen de 
jongen als ze ongeveer zestien maanden oud zijn.

Jonge goudschouders, al enkele 
dagen ouder. Foto: © Cyril 
Laubscher.
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Seppe De Mulder.

De Catharinaparkiet, mooi zonder meer!

Een kleine grasgroene parkiet met een zwarte tekening lijkt ons een goed begin om te Catharinaparkiet te 
beschrijven. Maar er is duidelijk meer, het groen en het zwart wisselen per veer van kleurdiepte maar ook 
van grootte enz. In de wildbaan leeft hij van Mexico tot West-Panama maar ook in het noordwesten van 
Venezuela tot in Centraal-Peru. De natuurlijke biotoop bestaat uit boomrijke savannen maar ook in de dichte 
nevelwouden (tot 3000 meter boven de zeespiegel) komt hij voor.

Boomvogel
Klimpoten. De meeste parkieten zijn boomvogels. Moeder 
Natuur geeft hen dan ook voorzien van zogenaamde ‘klim-
poten’ waarmee wordt bedoeld dat er twee tenen naar voor 
zijn gericht en twee naar achteren. De Catharinaparkiet is een 
behoorlijke klimmer en dit gedrag wordt ook heel vaak in de 
volière waargenomen. De vogel klimt van onder naar boven 
en van boven naar onder op de zitstokken en vaak hangt hij 
zelfs ondersteboven. Haast is er bij de Catharinaparkiet amper 
bij. Rustig, het lijkt zelfs ‘slow motion’, zien we deze parkiet 
over de takken lopen. Geen wonder dat de keurmeester van 
hem een rustige houding verwacht in de tentoonstellingskooi. 

Gedrag
Slaapboom. In de natuurlijke biotoop wordt de vogel buiten 
de broedtijd gezien in kleine benden. Die benden worden bij 

het vallen van de avond groter daar er wordt 
overnacht in een zogenaamde slaapboom. De 
vogel is in het geheel niet luidruchtig. Er wordt 
genesteld in boomholten waar de pop van vier 
tot vijf eieren in legt. De natuurlijke broedtijd 
begint in december.

Voedsel
Zaden & fruit. Vooral zaden worden gegeten waarbij het 
opvalt dat het gaat om een soort die wel altijd op zoek lijkt 
naar voedsel. De Catharinaparkiet eet naast zaden ook een 
redelijke hoeveelheid aan fruit. Het metabolisme bij deze 
soort is enorm.

Ondersoorten
Twee. De wetenschap stelt dat er twee ondersoorten zijn. 
Naast de Bolborhynchus l. lineola (nominaatvorm) is er ook 
nog de Bolborhynchus l. tigrinus die tegenover de wildvorm 
een meer donkergroene kleur zou bezitten met een bredere 
zwarte tekening en een grotere schoudervlek. Wat zeker is, 
is dat de verschillen tussen de beide ondersoorten slechts 
door specialisten worden herkend. De liefhebber en de keur-
meester houden het liever op één vogel en er wordt gesteld 
dat de Catharinaparkiet door zijn eenvoudige verzorging, 
zijn kweekgraag gedrag en de meerdere bestaande mutaties 
gewoon een cultuurvogel is. Het verschil tussen man en pop 
lijkt op het eerste zicht niet zo simpel te zijn maar de ervaren 
kweker zal zeggen dat de man in zijn totaalbeeld wat groener 
gekleurd is dan de pop en dat de staarttop bij hem veel uitge-

Frans: Toui Catherine
Engels: Barred of Lineolated Parakeet
Duits: Katharinsittich
Wetenschappelijk: Bolborhynchus lineola

Catharina, wildkleur. 
Foto: © Danny Roels.
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• Gegarandeerd aanbod van minstens 500 grasparkieten.
 
• Iedereen mag vrij grasparkieten kopen en verkopen 

   (andere vogels niet toegestaan)
 
• Deelname van gekende (inter)nationale kwekers  

   is verzekerd

breider zwart toont dan bij haar. En nog, er wordt gezegd dat 
zelfs de vleugeltekeningen bij de man strakker zijn dan bij de 
pop maar om dit te zien moet men toch een ‘straffe’ zijn!

Gedrag

Verdraagzaam. Er wordt terecht gesteld dat het 
gaat om een verdraagzame vogel. Ruzies komen 
amper voor, meerdere Catharinaparkieten samen 
in een volière kan op voorwaarde dat die ruim bemeten is. 
Ook tegenover andere volièrevogels stelt de Catharina zich 
ruimdenkend op en zoekt er geen ruzie mee.

Verzorging
Zaadeter. Zaadetende vogels, zoals de Catharina, worden 
door de band tot de meest eenvoudig te verzorgen vogels 
gerekend. Maar naast de zadenmengeling kunnen we de vogel 
plezieren met groenten, fruit, vogelmuur en een portie haver. 
Een kolfje zachte mais gaat er ook in. Ook eivoer, gekiemde 
zaden en zelfs beschuit overgoten met wat honingwater 
wordt zeer graag opgenomen. Verder moet u weten dat deze 
parkiet absoluut geen knager is en dus in houten volières 
en/of kweekkooien kan gehouden worden. Zwak is de vogel 
geenszins maar bij vriesweer is het beter een vorstvrije ruimte 
aan te bieden, het voorkomt vriestenen.

Kweek
Broedgraag. Er wordt beweerd, en niet ten onrechte, dat 
de Catharinaparkiet een makkelijke en broedgrage vogel is. 

Zelfs exemplaren van nog maar net zeven maand oud 
zouden overgaan tot kweken. We gaan dit niet tegen-
spreken maar iedere kweker, de naam waardig, zal 
beseffen dat hier enkel volledig uitgegroeide vogels 
voor in aanmerking kunnen komen en dan hebben we 
het toch over dieren die minimaal één jaar oud zijn. De 
kweek gebeurt in een houten nestkast van 25x15x15 
(lxbxh) met een invlieggat met een diameter van plus-
minus vijf centimeter. Op de bodem worden meestal 
houtkrullen gelegd. De pop legt met een tussentijd van 
twee dagen van drie tot zes, soms zeven witte eieren. 
De broedtijd, man en pop broeden, begint onmid-
dellijk na het leggen van het tweede ei en daardoor 
gebeurt het dat er jongen in het nest kunnen zijn met 
een behoorlijk verschil in leeftijd. Het is dan ook niet 
abnormaal dat de kleinste jongen wel eens ondervoed 
raken en sterven. De broedtijd is drie weken. Als de 
jonge vogeltjes uit het ei komen tonen ze zich in een 
vleeskleurige huid met een lichtgekleurde dons (wild-
kleur!). De jonge vogels, die door de beide ouders uit 
de krop worden gevoed, verlaten het nest na een nest-
tijd van zes tot soms acht weken. Na het uitvliegen 
worden de jonge vogels nog van twee tot drie weken 
nagevoed. Zeer opvallend is dat de jongen het nest 
verlaten in een prachtige groene kleur. De woorden 
‘dof’ en ‘vaal’ die vaak worden gebruikt voor nestver-
latende vogels tellen hier niet. Twee tot drie nesten 
per jaar zijn mogelijk.

Catharina, kopstudie wildkleur. 
Foto: © Danny Roels.
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Dirk Van Den Abeele. Ornitho-Genetics.

Het genus Forpus, een taxonomisch overzicht.  
Deel 12 kleurmutaties bij de Forpus coelestis, de cinnamon,  

de fallow, de marbled en de faded

In 2004 werd ik gecontacteerd door Kurt Delsoir in verband met een afwijkende kleur bij Forpus coelestis. Kurt 
had samen met Derie Christ al een drietal generaties vogels met deze afwijkende kleur gekweekt. Dit had hen 
de zekerheid gegeven dat het hier niet om een toevallige kleur kon gaan, maar wel degelijk om een kleurmu-
tatie. Ze hadden al een aantal testparingen opgezet waaruit kon worden geconcludeerd dat het over een SL 
recessieve vererving ging. De bruine kleur van het aanwezige eumelanine in de veren en slagpennen gaven de 
rest van het antwoord en wisten we met zekerheid dat de cinnamon mutant bij Forpus coelestis een feit was. 

Cinnamon

Cinnamon ontstaat door mutatie van een TRP1 (Tyrosinase 
Related Protein). Dus een aan tyrosinase gerelateerd eiwit 
(proteïne). Door de aanwezigheid van dat gemuteerde gen 
wordt bruine eumelanine gevormd, ipv de normaal zwarte 
eumelanine die we terugvinden bij de wildvorm. Van dat gen 
TRP zijn er minsten twee vormen, TRP1 en TRP2. TRP2 vererft 
autosomaal recessief en TRP1 geslachtsgebonden. De auto-
somaal recessieve mutatie is zeer zeldzaam en komt mogelijk 
alleen voor bij grasparkieten in Australië. Die mutant geeft 
eveneens bruine eumelanine en noemen ze ‘bruinvleugel of 
brown wing’. Aangezien cinnamon SL recessief vererft kunnen 
we geen poppen hebben die split zijn voor deze mutatie. Hier 

een paar basisparingen. Mannen worden in de 
paringen steeds eerst vermeld. 

cinnamon groen x groen:
50% kans op groen/cinnamon (mannen),
50% kans op cinnamon groen (poppen).

groen x cinnamon groen:
50% kans op groen/cinnamon (mannen),
50% kans op groen (poppen),

groen/cinnamon x groen:
25% kans op groen groen/cinnamon (mannen),
25% kans op groen (mannen).
25% kans op cinnamon groen (poppen),
25% kans op groen (poppen).

groen/cinnamon x cinnamon groen:
25% kans op cinnamon groen (mannen),
25% kans op groen/cinnamon (mannen),
25% kans op cinnamon groen (poppen),
25% kans op groen (poppen).

cinnamon groen x cinnamon groen:
100% cinnamon groen (mannen en poppen)

Fallow
De fallow mutant is al geruime tijd gekend bij Forpus coelestis. 
Bij fallow zien we dat we een vogel hebben met rode ogen, 
maar in tegenstelling tot de inovormen is er wel degelijk nog 
donkere kleurstof aanwezig in de veren. Over deze fallow-
vormen is het laatste woord nog niet gezegd en tot op heden 

Cinnamon pop. 
Foto: © Dirk Van Den Abeele.

Marbled blauw man. 
Foto: © Dirk Van Den Abeele.
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kunnen we bij parkietachtige een drietal fallowmutanten 
onderscheiden.  Die zijn:

• Bronze fallow. Geeft een beperkte reductie van het 
eumelanine, zowel in de ogen als in de bevedering. De 
kleur van de normaal groene veren oogt dan iets meer 
lauriergroen, de ogen zijn donker bordeauxrood gekleurd. 

• Pale fallow. Hier hebben we een hoge reductie van het 
eumelanine in de ogen en in de bevedering. De algemene 
lichaamskleur is geel - met een lichtgroene schijn, de ogen 
zijn fel helderrood.

• Dun fallow. Weinig reductie van het eumelanine in de 
bevedering waardoor de kleur van de veren vergelijkbaar 
is met cinnamon, maar wel veel reductie van het eumela-
nine in de ogen. Daardoor zijn deze ogen fel helderrood 
gekleurd.

Als ik deze info projecteer naar Forpus coelestis dan denk 
ik dat de naam dun fallow hier van toepassing kan zijn. Dun 
fallow vererft, net als de andere fallowvormen trouwens, 
autosomaal recessief. Enkele basiscombinaties:

dun fallow x groen:
100%  groen / dun fallow.

dun fallow x groen/ dun fallow:
50% kans op groen/dun fallow,
50% kans op dun fallow groen.

groen/dun fallow x groen/dun fallow:
25% kans op groen,
50% kans op groen/dun fallow,

25% kans op dun fallow groen.

Door het feit dat fallows vrij zwak zijn wordt toch aangeraden 
om zoveel mogelijk met splitvogels te werken.

Marbled
Deze marbled mutant kennen we bij Forpus coelestis (helaas) 
nog onder verschillende andere namen zoals: pastel, European 
yellow, Pastelgezoomd, enz. Het is belangrijk om te weten dat 
de naam pastel is voorbehouden voor een mutant van het 
a-locus en, belangrijk, dat is daardoor een allele is van NSL 
ino. Dus als we een pastel verparen aan een NSL ino moeten 
we een tussenvorm (tussenkleur) krijgen. Maar na een groot 
aantal testparingen blijkt dat bij Forpus coelestis de zoge-
naamde ‘pastel’ mutant geen allele is van het NSL ino locus. 
Dat houdt in dat de benaming ‘pastel’ voor deze mutatie dan 
ook zeker niet geschikt is. Ook de naam Europees geel – Euro-
pean Yellow lijkt ons niet erg aangewezen voor deze mutant. 
Idem dito voor pastelgezoomd. Aangezien zowel pastel als 
gezoomd twee reeds bestaande mutanten zijn, en deze naam 
verkeerdelijk de indruk kan wekken dat men met een combi-
natie van deze beide mutanten te maken hebben, is deze 
term ook definitief geschrapt in 2010 (Van den Abeele, 2013) 
en internationaal vervangen door de naam marbled. Onder-
zoek leerde ons dat deze mutant qua fenotype en pigmentatie 
nagenoeg identiek is aan de marbled mutant 
zoals we die kennen bij o.a. Agapornis roseicollis, 
Bourke parkieten en tenminste een tweetal rosel-
lasoorten. Het is dan ook logisch dat we deze 
naam gebruiken voor deze vorm. Marbled vererft 
autosomaal recessief.

Cinnamon koppel. 
Foto: © Dirk Van Den Abeele.
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Faded
Toen deze mutant de kop opstak bij Forpus coelestis werden 
er diverse namen op dit fenotype gekleefd. De naam die 
het langst en meest gebruikt werd is de fameuze term 
‘isabel’. Deze naam werd bij parkieten voor ten minste drie 
verschillende fenotypes gebruikt: bij Agapornis roseicollis 
voor een SL recessieve mutant die eigenlijk een pallid is, 
bij Agapornis nigrigenis voor de misty, wat een autoso-
maal incomplete dominante mutant is en hier bij Forpus 
coelestis werd isabel gebruikt voor wat  eigenlijk een faded 
is. Trouwens oorspronkelijk komt de naam isabel uit de 
kanariewereld waar deze naam nog gebruikt wordt voor 
de combinatie van bruin en agaat of om het in de heden-
daagse parkietentermen te stellen: een cinnamon-pallid. 
Met andere woorden isabel is zeker geen geschikte naam 
voor een mutatie bij parkieten. Bij de fadedmutatie zien 
we een heel beperkte eumelaninereductie. Deze reductie 
is het opvallendst ter hoogte van het voorlichaam. Dat 
geeft ons een groene vogel met een wat opgebleekte borst 
en onderlichaam. Bij deze autosomaal recessieve mutant 
worden de jongen geboren met rode ogen en deze verdon-
keren tijdens de eerste dagen. Nochtans hebben de vogels 
de eerste jaren niet meer de normale oogkleur van een 
wildvorm (soms alleen maar te zien onder een microscoop). 

Zo zien we bvb. bij de faded grasparkiet en de 
faded swift dat in het oog de normale witte 
iris ontbreekt. Persoonlijk vermoed ik dat deze 
faded ook wel eens een uiterste vorm van 
fallow zou kunnen zijn. 

Fertibol
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Dun fallow pop. 
Foto: © Dirk Van Den Abeele.

Dun fallow pop. 
Foto: © Dirk Van Den Abeele.
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Nico Rosseel.

De blauwe blauwgele are, 
mutatie of kruising? 

We denken dat we ons tot één van de gelukkigere leden mogen prijzen als het gaat over het aantal zeldzame(re) 
mutaties die we hebben mogen bekijken. Zo hadden we onlangs de mogelijkheid om bij een goeie kennis een 
kijkje te nemen naar een indrukwekkende collectie ara’s, waaronder een aantal mutaties. Één daarvan is de 
blauwe blauwgele ara, in het Engels refereren ze naar de Blue-and-white Macaw. 

Geen geel
We hebben ze nu op drie verschillende locaties gezien, met in 
totaal elf verschillende vogels. Wat hier uiteraard opvalt is dat 
het gele pigment ontbreekt in het verenkleed. Een blauwgele 
ara zonder geel wordt een vogel met een blauwe rugzijde, het 
groene voorhoofd wordt blauw (groen min geel is blauw), een 
zwarte keelvlek en een witte onderzijde. De blauwgele ara 
heeft ook een zwarte snavel maar die wordt niet gewijzigd en 
wel omdat er zich in dat lichaamsdeel geen geel bevindt.

Wit voorhoofd
Bij alle vogels, met uitzondering van één dier, valt het ons op 
dat de ara’s plots een wit voorhoofd krijgen, een hoornkleu-
rige bovensnavel hebben, vrijwel allemaal blozen en een zeer 
losse voorhoofdsbevedering bezitten. Voor ons zijn dit geen 
kenmerken van de blauwgele ara! We weten wel dat elke ara 
kan blozen. Maar nemen we pakweg een soldatenara of een 
geelvleugelara, dan zien we dat deze vogels gewoon meer 
aanleg hebben om dit sneller te doen dan de blauwgele ara.

Transmutatie?
De witte ara’s stammen af van de heer Antonio De Dios in de 
Filippijnen. In zijn kweekstation worden ze vrij goed gekweekt, 

handopfok weliswaar maar sommige vogels bezitten vaak een 
scheve snavel (sondevoeding?). Qua formaat lijken ze best 
te voldoen aan een normale lichaamsgrootte. Wanneer we 
de bijgevoegde foto’s bekijken en vergelijken merken we op 
dat de foto gemaakt door en bij Wilfred Vertue duidelijk een 
andere vogel is dan de andere witte vogels. We letten hier in 
het bijzonder op de snavelkleur, de kleur van het voorhoofd 
en eventueel ook de witte naakte huid op de kop. Dit is trou-
wens een exemplaar dat niet van het kweekcentrum van De 
Dios komt. Het toeval wil dat de heer De Dios ook de bekende 
witte mutatie van de geelvleugelara in zijn collectie heeft. Als 
ik naar de witte blauwgele ara’s kijk, dan merk ik toch karakte-
ristieken van de geelvleugelara in deze vogels. Zo is er de losse 
voorhoofdsbevedering, het sterker blozen bij opwinding en 
de hoornkleurige bovensnavel. Het lijkt er voor 
ons sterk op dat het om een kruising gaat en dat 
zo, via transmutatie, de witte kleur van de geel-
vleugelara in de blauwgele ara’s ingekruist wordt. 
Voor ons lijkt het daar alleszins zeer sterk op!

Blauwe blauwgele ara. 
Foto: © Nico Rosseel.

Blauwe blauwgele ara.  
Foto: © Wilfred Vertue.



Pagina 

278

Ludo Poriau (BH219). Gitschotellei 286 . B-2140 Antwerpen . GSM +(32) (0) 497 67 00 17 Tel: +(32) (0) 3 272 16 70 
E-mail: ludo.poriau@telenet.be

Mijn kweekseizoen en andere  
gebeurtenissen in woord en beeld

Het, voor deze tijd van het jaar, slechte weer is er oorzaak van dat ik meer, veel meer dan normaal voor mijn 
desktop zit, mijn getrainde vingers over het klavier laat tokkelen om zo iedereen te laten meegenieten van 
mijn eerste geplande broedervaringen. Drie camera’s geven me beelden van mijn volière die ik van aan mijn 
bureau kan gadeslaan. De inhoud en goede richtlijnen van de in overvloed bestaande lectuur, of die nu in 
boekvorm of digitaal beschikbaar is, proberen we allemaal - ik in ieder geval - zo goed en zo kwaad als moge-
lijk op te volgen. Dat dit niet altijd lukt, daar zijn we het ook allemaal over eens. De eigen installatie speelt 
hierbij natuurlijk een grote rol. Toch zeker bij mij, want de opstelling van mijn broedkooien, de benadering 
van mijn persoonlijke gedachten en vooral het medeleven met en voor mijn geliefde vogeltjes zijn zeer bepa-
lend en wellicht ook afwijkend van deze van de doorsnee kwekers. 

Even de situatie toelichten. Mijn kweekkooien, vier bevinden 
zich in het binnenverblijf. Ze hangen in een blok van vier. Twee 
boven, twee onder, bijgevolg ook twee links en twee rechts. 
Aan de linkerkant van de linker bovenkooi hangen twee houten 
nestkastjes waarvan één als slaapplaats wordt gebruikt door 
de Japanse Meeuwtjes die een voorbeeld zijn van nesten-
bouw en jongenverzorging. Het andere staat vrij toegankelijk 
voor wie er gebruik van wil maken. In het binnenverblijf dat 
vooral ‘s nachts en zeker in de winter door de meesten wordt 

gebruikt, is bovenaan met twee openingen 
verbonden met het buitenverblijf en onderaan 
door een opening voor de stappers en vooral de 
Chinese kwartels die zorgen voor het opruimen 
van de etensresten en ons regelmatig op lekkere 
eitjes verrassen. In geval van nood kan de open 

kooi in de buitenvolière snel omgebouwd worden tot een 
broedkooi. Wat dit jaar ook gebeurde. U merkt dat dus ook 
de ruimte rondom de broedkooien bewoond is en er bijgevolg 
regelmatig bezoekers langs de kweekkooien komen pronken. 
Omdat ze hier nu eenmaal ook graag vertoeven of graag via 
de tralies kennis maken met de verschillende koppels en later 
ook de jonggeborenen. De man die tijdens de broedperiode 
heerst over de vlucht, zowel binnen als buiten, kan zoals zijn 
vrienden in de broedkooien een vrouwtje het hof maken en 
samen voor nakomelingen zorgen. En dat gebeurde ook. Drie 
keer zelfs!

Koppelsgewijs
Ik heb gekozen voor een koppelsgewijs kweken en dit nadat 

Onze jonge vogels worden tot in de finesse verzorgd. 
Foto: © Ludo Poriau.
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hiervoor een wel doordachte keuze van zowel de man als de 
pop heeft plaats gevonden. Het gedrag van de ouderparen 
werd dagdagelijks gevolgd, de zangkwaliteiten waren min 
of meer bekend en bij alle vijf de paren heeft de keuze die 
ik en eigenlijk ook de vogels hebben gemaakt, vruchten afge-
worpen. Bij één stel verliep het in het begin niet zo rooskleurig 
maar het werd na enkele weken een voorbeeldig paar. Alle 
koppels werden van bij het begin samen gezet en de pop, 
zelfs in samenwerking met de man begonnen vrijwel onmid-
dellijk aan de nestbouw. Ook buiten de broedkooien heeft 
het volièrekoppel in het binnenhok naast de broedkooien 
nest gemaakt en zoals bij de andere koppels ook voor eieren 
gezorgd. Door een dom en ongelukkige handeling heb ik drie 
van de vier eieren, nadat deze de nepeieren terug vervingen, 
laten vallen met spijtige gevolgen. Het ongeschonden ei werd 
verder uitgebroed en na het ringen van het jong bij een ander 
nest gezet waar ook de man aanwezig was en tot zelfs na het 
uitvliegen voor de verzorging heeft gezorgd. Er volgde snel een 
volgende koppeling en werden op 29 mei vier jongen geboren. 
Eén daarvan werd uitgestoten of is door onhandigheid uit het 
nest gevallen. Ik vond het dood op de bodem van de binnen-
volière en om meer ongevallen te voorkomen heb ik meteen 
de rand vooraan het nestkastje verhoogd.

Jongen
Zoals in de boekjes staat vermeld zijn alle jongen van de 
verschillende nesten na 13 à 14 dagen geboren en zes 
dagen nadien geringd. Eenmaal hebben twee jongen van 

de eerste geboortes het klaar gespeeld om de 
ringen af te werpen en dat zag ik slechts na het 
spenen. Controle na het ringen werd daarom bij 
de volgende nesten nauwlettend uitgevoerd. Het uitvliegen 
gebeurde bij alle jongen van alle nesten vroeger dan ik in 
de lectuur heb kunnen vinden. Ook het zelfstandig eten en 
drinken liep sneller dan verwacht. Omdat ik bewust gekozen 
heb om de jonge vogels zodra ze daar klaar voor zijn hun vrij-
heid in de volière te geven, zullen sommigen onder jullie zich 
wel vragen hoe ik de families uit elkaar hou. Simpelweg door 
bij het ringen of het spenen een open ring met de kleur aan die 
vogels van een bepaalde familie toe te kennen. Zoals u vroeger 
kon lezen was de wens van mijn echtgenote om ook het oog 
en niet enkel de zang een plaats te geven in de volière. Het 
kleurenpallet mocht niet ontbreken en hierbij heeft de natuur 
mij bij de vierde nest, positief verbaasd door drie van de vijf 
jongen witgeel te kleuren. Omdat ik vond dat het voor de jonge 
pop voldoende was had ik geen nestmateriaal meer gegeven, 
maar moest op een regenachtige morgen constateren dat er 
witte veertjes lagen in het nest waar de jongen nog in sliepen. 
Alle drie de jongen, niet de drie groenen, werden geplukt. 
Zijn witte veertjes geschikter voor het maken van een warm 
nest? Na verzorging met iso-Betadine heb ik deze jongen, 
die er beschadigd bij liepen, samen met vader, in een vrije 
ruimte gezet. Vader heeft verder voor de verzorging van deze 
witte sukkeltjes gezorgd terwijl de pop voor de twee groenen 
zorgde en een tweede ronde begon met vier bevruchte eitjes 
als resultaat. Alle vijf vliegen nu rond in de volière en na enkele 
weken was het vederdek van onze witte Timbrado’s hersteld 
en zijn nu echte blikvangers.

23 en 24 mei 
De zon is terug van lang weggeweest. De temperatuur stijgt 
alsof ze wat heeft in te halen. Het humeur zou eveneens 
moeten meestijgen - wat ook gebeurde - maar door enkele 
stommiteiten van ondergetekende werd dit twee keer danig 
verstoord. Tot hiertoe mocht ik van niemand van onze leden 
verhalen en of anekdotes horen waarin fouten van de kweker 
worden verteld. Ben ik dan de enige die wel eens onoplettend 
is? Ben ik de enige die fouten maakt en die dan nog durft van 
deze te publiceren? Ik doe het omdat ik me dan beter voel en 
misschien ook anderen kan behoeden van dezelfde onnauw-
lettendheid. 23 mei. Het eerste werk na het ochtendmaal 
en de was en opknapbeurt is steeds een kijkje nemen in de 
volière. Bijvoeren waar nodig is. Water verversen in de broed-
kooien. Waar nodig de boel opkuisen en zoals iedere goede 
Timbradokweker zorgen voor een voorbeeldige hygiëne. De 
nesten controleren en de stand van zaken zo keurig moge-
lijk noteren in het kweekboek om nadien deze informatie 
in ZooEasy in te voeren. Omdat vandaag nog meer gepland 
was verliet ik de buitenvolière langs de sluis zonder mij te 
vergewissen of hier geen vogel(s) waren binnen-
gedrongen. Toen ik de buitendeur opende vloog 
iets langs mijn oren. Zo snel dat ik het niet kon 
zien maar zoveel te beter kon voelen. Ik schrok 
en moest al snel beseffen dat een kanarie de vrije 
stadsnatuur was ingevlogen. Vijf minuten nadien 

Zicht op onze volière in de winter. 
Foto: © Ludo Poriau.

Zicht op onze volière in de zomer. 
Foto: © Ludo Poriau.
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kon ik noteren welke vogel het was. De in maart geboren geel-
groene Timbrado was één van de twee die in het eerste nest 
hun officiële ring hadden verloren. Hij of zij zette zich op de 
sluis, vervolgens op het dak van de volière zodat ik duidelijk 
de roodbruine ring rechts en de witte familiering links kon 
zien. Ik liet gedurende de volgende twee dagen en nachten 
de deuren van de twee sluizen open in de hoop dat het jonge 
vogeltje daarin zou neerstrijken. Mijn hoop was groot maar 
een Timbrado is nog geen Japanse nachtegaal. Die kwam vorig 
jaar na twee nachten en twee dagen terug na steeds in de 
buurt met zijn partner te hebben gecommuniceerd. Mooi was 
dat. Reden waarom toen twee sluizen werden ingericht. Wie 
de notulen van ‘The Spanish Timbrado Society België’ heeft 
gelezen, herinnert zich nog dat de buitenvolières meer dan 
de binnenkamers ingerichte kweekinstallaties met muizen-
plagen te kampen hebben. De gedomicilieerde poezen in onze 
grootstad doen hun werk niet meer naar behoren zodat we 
zelf moeten optreden. Zo ving ik een vijftal muizen met de 
houten wipmuizenval. Omdat onze dierenliefde of beter deze 
van mijn echtgenote zelfs voor verwenste muizen groot is 
mocht ik ze niet doden maar wel vrij laten in het nabijgelegen 
park. De muizenbezoeken werden schaarser zodat ik vermoed 

dat ook het lekkere gif dat voor hen werd voor-
geschoteld zijn doel niet heeft gemist. Omdat 
ik in het afgesloten gedeelte van de buitenvo-
lière nog uitwerpselen vond zette ik naar goede 
oude gewoonte een ouderwetse muizenval met 
lekkere Hollandse kaas als lokmiddel. Zo werd 
er tot nu slechts één muis gevangen en vraag 

me af of ik niet beter Belgische kaas had genomen. 24 mei. 
Vroeg in de morgen hoorde ik gefladder in dit afgesloten 
deel binnen de vlucht. Een Timbrado had toch ergens een 
opening gevonden om hier te komen rondsnuffelen. Toen ik 
hem wou bevrijden vond ik tot mijn grote verbazing, later 
een niet te temmen woede, ringnummer 1 van 2012 mors-
dood in de muizenval. U vindt het misschien kinderlijk maar ik 
heb een traan gelaten, was niet te spreken en vastberaden dit 
aan niemand te vertellen. Dit zou echter volledig tegen mijn 
natuur zijn en mijn gemoedsrust storen. Ik ben dan ook dade-
lijk begonnen met het – hoewel ik dacht dat dit goed gedaan 
was – 100 % afsluiten van kieren en openingen van meer 
dan 1 cm2. Ons volièregaas is hiervoor uitstekend geschikt. 
Hoewel een grijs veldmuisje hierdoor kan heb ik onlangs 
nog een levende muis die gekneld zat met haar lichaam in 
een en haar linker achterpoot in een ander gat, naar onder 
doorgetrokken met voor zo’n klein beestje het nodige bloed 
en een afgerukte achterpoot tot gevolg. Sindsdien kwamen 
er minder muizen op bezoek en daar ben ik niet treurig om. 
Dit is wellicht een groot nadeel van vogels buiten te houden 
maar weegt zeker niet op tegen het genot om in een stadstuin 
te kunnen genieten van het avontuurlijke leven van gelukkige 
families kanaries en andere bewoners die tenminste van een 
weliswaar beperkt maar dikverdiende vrijheid genieten. Om 
niet te spreken over hun zang die het stadslawaai overscha-
duwt en de buren laat meeluisteren naar deze kleine maar zo 
levendige en mooi zingende vogeltjes. 

Toen ik vond dat het koppel van kooi 2 tijdens de tweede 
ronde niet echt met hun broedactiviteiten bezig waren, heb 
ik ze de vrijheid gegeven. In de volière hangen hier en daar 
en afhankelijk van het seizoen en de vraag van de bewoners 
enkele nestjes ter beschikking. Nu dat koppel dat ik in Dord-
recht heb gehaald heeft een van de nesten in de volière als 
nieuwe nestplaats uitgekozen en een vijftal eieren gelegd. 
Mooi om zien dat tijdens de ganse broedperiode een jong 
Japans Meeuwtje van enkele weken oud regelmatig het nest 
bezoekt en er ook de meeste nachten doorbrengt. Moeder 
Timbrado laat dit gebeuren alsof het reeds een van haar 
jongen is. Discriminatie of rasonderscheid bestaat blijkbaar 
niet bij onze Spaanse vrienden. Ook na de geboorte van het 
eerste jong kwam het jonge Japanse meeuwtje regelmatig op 
bezoek. Niet enkel de beperkte ruimte maar vooral de levens-
kwaliteit - waaraan ik de meeste aandacht besteed - heeft 
het bestellen van het aantal ringen beperkt tot 30. Vandaag 
1 juni is Timbrado 23 geringd en blijven nog 7 ringen plus ring 
nummer 001 van het muizenvalslachtoffer over. Als de reste-
rende eitjes die nu nog bebroed worden en waarvan enkele 
nog moeten kippen bevrucht zijn en de jongen het goed doen, 
hebben we dit aantal bereikt en zit de kweek- en broedtijd 
er voor dit jaar op. De broedkooien worden een na een met 
wat fantasie omgebouwd zodat meer ruimte vrij komt en ook 
hier vrije toegang is. Nu gaan we volop genieten van onze 
tuingenoten die reeds alle aandacht trekken door hun zang 
zoals vorig jaar met succes af te stemmen aan deze van de 
ouderparen en gedurende de volgende maanden ijverig aan 
de verdere ontwikkeling te werken, waarna de training als 
laatste stap naar enkele wedstrijden, volgt. Een feest voor ons 
en alle bezoekers die steeds welkom zijn…

Onze trimbado’s. 
Foto: © Ludo Poriau.



Pagina 

281

Nr. 06

Herman Van Thielen.

Grasparkieten,  
het toedienen van medicijnen

Wanneer er één of meerdere vogels niet in topvorm zijn, of tijdens de rui, dan hebben wij soms de behoefte 
om de vogel vitamines of eventueel medicamenten toe te dienen. Nu weten we allemaal dat het onbezonnen 
gebruik van geneesmiddelen een ware ramp kan veroorzaken. Het beste is nog altijd om met een zieke parkiet 
naar een dierenarts te gaan die dan een diagnose zal stellen na een onderzoek om vervolgens een behande-
ling voor te stellen en eventueel geneesmiddelen voor te schrijven. 

Nu kan de behandeling alleen succes hebben wanneer we de 
instructies nauwkeurig opvolgen. Hierbij moeten we vooral 
letten dat we de voorgeschreven hoeveelheid zeker niet 
overschrijden, het tijdstip en de lengte van de kuur zijn uiter-
aard ook niet te verwaarlozen. Nu kan men deze middelen op 
verschillende manieren toedienen aan de vogels.

1. In het drinkwater
Deze manier lijkt zeer logisch maar omdat een grasparkiet 
tevreden kan zijn met weinig water en het zelfs enige tijd kan 
uithouden zonder vind ik persoonlijk deze manier de minst 
aangewezen. Grasparkieten zijn een beetje als fijnproevers 
wat betreft het drinken en zelfs met het eivoer. Wanneer ze 
een vreemde geur of smaak waarnemen dan zullen zij onmid-
dellijk stoppen met drinken. Wanneer men besluit om het 
middel toch toe te dienen langs het drinkwater dan is het 
van groot belang dat vogels geen kans krijgen om hun dorst 
op een andere manier te lessen. Dus zeker geen groenvoer, 
groenten en/of fruit of een badje toedienen. Raadzaam is het 
ook te informeren of gezonde vogels van het toegediende 
middel mogen nemen indien men niet de mogelijkheid zou 
hebben om de zieke vogel af te zonderen, alhoewel dit zeer 
gemakkelijk op te lossen is door bijvoorbeeld een T.T.-kooi in 

te richten als ziekenkooi. Het is zeer belangrijk dat de vogel 
in een voor hem vertrouwde omgeving kan verblijven omdat 
verandering van omgeving stress met alle gevolgen van dien 
tot gevolg kan hebben. 

2. Langs de bek
Wanneer we een middel moeten toevoegen langs de bek dan 
kan men best de vogel vastnemen zoals men zal doen bij het 
‘spotten’ van de vogels enkele dagen voor een tentoonstelling. 
Houd hem op die manier iets achterover gebogen en druppel 
dan de benodigde hoeveelheid in de bek. Dit gebeurt uiter-
aard zeer voorzichtig langs de snavelzijkant tot op de tong. Bij 
een crèmeachtige substantie is dit iets makkelijker maar moet 
men opletten dat het middel niet in de luchtpijp terecht komt 
omdat de vogel dan in ademnood kan komen en stikken.

3. Zaadmengeling
Men kan het middel ook mengen in de zaadmengeling maar 
men moet dus ook opletten dat de vogels het wel eten en 
dit is zeer belangrijk omdat een grasparkiet maximaal 24 uur 
zonder eten kan. Persoonlijk meng ik zulk middel en/of vita-
mines onder het eivoer en doe er dan extra geraspte wortel 
en geweekte haver bij omdat dit graag gegeten wordt door 
de vogels maar ook omdat dit de ‘slechte’ smaak en geur van 
zulke middelen sterk zal verdringen en men dus meer kans 
heeft dat de vogel eet. Naargelang het middel kan het ook 
zijn dat ik het toedien langs de bek of zelfs rechtstreeks in de 
krop en dit met een ‘kropnaald’. Wanneer de vogel zijn bek 
hardnekkig dicht houdt dan kan men een stukje hout nemen 
van ongeveer 8 mm doorsnede en de vogel hierop laten bijten 
zodat de bek open komt te staan en men het middel in de bek 
kan druppelen of spuiten. Ook heb ik al ondervonden dat een 
middel of poeder op of in een stukje sinaasappel gespoten 
met een injectienaald, helemaal wordt opgegeten zonder 
probleem. Ook hier overheerst de smaak en de geur van 
de sinaasappel het geneesmiddel. Zelfs citroen wordt door 
sommige vogels graag gegeten. Men kan het verse sap ook op 
brood sprenkelen. Belangrijk is wel dat de vogels het aange-
boden voedsel kennen van vroeger en dus weten 
dat het lekker is. Trosgierst en trosgierstzaad 
gemengd met een middel heeft soms ook succes. 
Zoals men kan merken zijn er enkele manieren 
van werken en zijn er waarschijnlijk nog andere. 
Succes.

Naargelang het middel kan het 
ook toegediend worden  met een 
‘kropnaald’. Fot: © Cyril Laubscher.
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De rui, specifiek bij de grasparkiet

Eerst en vooral is de rui geen ziekte maar een natuurlijk verschijnsel dat regelmatig in een vogelleven terug-
komt. Het is doodgewoon het vernieuwen van het verenkleed. Feit is wel dat de vogels gevoeliger zijn dan 
normaal voor ongewone omstandigheden zoals bijvoorbeeld stress. Zo zal elke vogelsoort op verschillende 
frequenties en tijdstippen beginnen aan een ruiperiode. Zo zullen vogels die zich moeten aanpassen aan de 
seizoenen drie keer per jaar ruien en dit in tegenstelling tot bvb. de kraanvogels en de adelaar die om de twee 
jaar van verenkleed veranderen.

Grasparkiet in de vrije natuur
Trekvogels ruien vlak voor de aanvang van hun lange reis naar 
een of andere overlevingsplaats terwijl zangvogels zullen 
ruien na de laatste broedperiode. Wat betreft de grasparkiet 
in de vrije natuur is de ruiperiode niet gebonden aan vaste 
tijdstippen maar volledig afhankelijk van de klimatologische 
omstandigheden en het leefritme. Zo leiden ze een echt 
nomadenleven dat af en toe onderbroken wordt als de vogels 
in een gebied terechtkomen waar flinke regenval een langdu-

rige en overvloedige vegetatie garandeert. De 
vogels zullen die gelegenheid ook gebruiken om 
voor een nageslacht te zorgen. De grasparkieten 
in de vrije natuur zullen hun verenkleed ook 
nooit helemaal vernieuwen. Dit zou een tijde-
lijke beperking van het vliegvermogen teweeg-

brengen waardoor de vogel in een levensgevaarlijke situatie 
zou terechtkomen met alle gevolgen van dien.

Grasparkiet in avicultuur
Onze gefokte parkieten hebben het ook niet zo gemakkelijk 
om een juist ritme te vinden voor de rui. Stress, transport, 
vangst en verandering van omgeving kunnen allemaal aanlei-
ding geven tot het beginnen van een ruiperiode. Anderen 
beginnen pas aan de rui wanneer de vogelverblijven worden 
verwarmd, terwijl nog anderen meerdere keren per jaar 
zonder duidelijke redenen hun verenkleed, zij het in beperkte 
mate afwerpen. We denken persoonlijk dat het niet raadzaam 
is om de vogels te willen helpen door loszittende veren uit te 
trekken. Niet alleen omdat dit pijnlijk is maar ook omdat er 

Jonge grasparkiet met Franse rui. 
Foto: © Cyril Laubscher.
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soms een bloedende wonde veroorzaakt wordt en blijvende 
schade aan de actieve huidpapil kan geven en dit de reden kan 
zijn waarom een nieuwe veer moeilijk of zelfs niet meer kan 
groeien. Het beste is om de vogels zelf aan hun veren te laten 
‘frunniken’ zodat ze zelf loszittende veren kunnen verwijderen 
en nieuwe veren kunnen ontdoen van hun beschermlaagje. 
Dit laagje veroorzaakt trouwens het typische witgrijze stof 
in de grasparkietenverblijven doordat zij als ‘schubbetjes’ op 
elkaar vallen. Bij jonge gezonde vogels, merkt men nauwelijks 
iets van een nadelige invloed op hun actief leven. Wel kunnen 
ze tijdens de rui er zo verfomfaaid bijzitten dat het praktisch 
onmogelijk is om er een degelijk kwaliteitsoordeel over te 
vellen.

Jonge vogels 
Jonge vogels hebben een gestreept voorhoofd dat tijdens de 

eerste rui overgaat naar de definitieve 
kleur van het masker. Ook krijgen zij een 
irisring. Deze eerste rui gaat in op een 
leeftijd van ongeveer drie maanden. Wanneer de 
vogels volop beginnen te ruien zal het bij benade-
ring twee maanden duren alvorens het verenkleed 
terug volgroeid is. Keelvlekken (spots) doen er drie 
à vier weken over en de slagpennen hebben vier tot 
zes weken nodig om te vernieuwen.

Stoornissen
Remming van de rui kan optreden wanneer de 
vogel in slechte gezondheid verkeerd. Hierdoor 
kan het zijn dat de veren niet doorgroeien en/of 
een verkommerde indruk maken. Het beste is dus 
om de vogels in de rui zoveel mogelijk rust, een 
gelijkmatige temperatuur en vochtigheidsgraad te 
geven. Kortom we moeten onze vogels nog meer 
verwennen dan anders en dit door vitaminerijk 
voedsel en steeds zuiver drinkwater te verstrekken.

Soorten rui
Schrikrui. Deze vorm van rui komt bij de gekweekte 
parkieten nauwelijks voor. Het gebeurt wel eens dat 
een vogel een deel van zijn pluimen verliest bij het 
plotseling en onhandig vastnemen. Schrikrui komt 
voor bij in het wild levende vogels die aangevallen 
worden door bijvoorbeeld een roofvogel en waarbij 
ze gegrepen worden in het verenkleed. Deze veren 
kunnen dan lossen waardoor de vogel de kans 
krijgt om te ontsnappen. Eigenlijk kan men hier 
niet spreken van echte rui omdat de veren in feite 
worden uitgerukt.

Franse rui. Hierover is al veel geschreven en gepraat over de 
mogelijke oorzaken maar feit is dat het een onnatuurlijke rui 
is. Deze aangetaste jonge vogels verliezen op een leeftijd van 
ongeveer vier weken de staartveren en slagpennen die dan 
nauwelijks uitgegroeid zijn. Het is ook mogelijk dat ze gewoon 
afbreken. Groeien ze later dan toch nog terug aan, dan 
bestaat de kans dat ze terug afbreken of uitvallen alvorens de 
vogel kan vliegen. Persoonlijk vinden we het niet gepast om 
met deze vogels aan nakweek te doen, ook al zijn ze eventueel 
nog zo goed hersteld van deze aandoening. Vroeger dacht 
men dat dit verschijnsel het gevolg was van slecht of onvol-
doende voedsel in de nestperiode, maar recent heeft men 
ontdekt dat een virus de oorzaak zou zijn van dit euvel. Maar 
daarvoor verwijs ik U naar een dierenarts of gespecialiseerde 
onderzoekscentra.

Grasparkieten kunnen er echt 
verfomfaaid bijzitten.  
Foto: © Cyril Laubscher.

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Het maandblad van de NBvV. Het meest gelezen vogelblad van Nederland. 
Volledig uitgevoerd in kleur, verschijnt iedere maand. Abonnement: € 30,00 per jaar. 
Betaling op onze bank IBAN: NL55ABNA0468959262  BIC: ABNANL2A. 
ten name van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te Bergen op Zoom 
(Nederland)
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Erevoorzitter: Theo Baillien. 
Ereleden: Henri Gillissen, André Osselet en Reginald Bruneel.

Voorzitter: José Delfosse, 
Avenue des Champs Clairs 30 te 1421 Ophain.
Tel.: 0032(0)2/385.05.98 of 0032(0)479/35.30.24
Email: josedelfosse@yahoo.fr
Taken: 
• Vaste beheerder voor de provincie Waals-Brabant.
• Dagelijkse leiding A.O.B.
• Public-Relations A.O.B.
• Ledenadministratie en abonnementen.
Betalingen tijdschrift en abonnementen:
BE 22 0000 8635 4147 van ‘De Vogelwereld’ 1190 Brussel.

Franstalige ondervoorzitter: Alexis Galerin, 
Rue de Lorichamps 8 te Marche-en-Famenne.
Tel.: 0032(0)84/31.23.74 of 0032(0)472/93.87.67
Email: a.galerin@belgacom.net
Taken: 
• Vaste beheerder voor de provincie Luxemburg.
• Verantwoordelijke vraag en aanbod, publiciteit, kleine 

aankondigingen en het verenigingsleven.
• Betalingen vraag en aanbod, publiciteit, kleine aankon-

digingen: BE 30 0000-752537-11 van ‘De Vogelwereld’ 
1190 Brussel.

Nederlandstalige ondervoorzitter: Frans Verspecht, 
Meusegemstraat 86 te 1861 Wolvertem. 
Tel.: 0032(0)2/270.56.75 of 0032(0)478/26.26.61
Email: verspecht.frans@gmail.com
Taken: 
• Vaste beheerder voor de provincie Vlaams-Brabant.
• Verantwoordelijke aanvraag keurmeesters. Schrijven 

voor 30 mei. Bijvoegen voor antwoord, voor België: 
twee zegels, voor andere landen: internationaal 
antwoordcoupon. Geen zegel, geen antwoord. 

Schatbewaarder: Jean-Claude Meunier, 
Impasse des Fonds 1 te 4623 Magnée
Tel.: 0032(0)4/358.58.74
Email: meunier.liliane@gmail.com
Taken:
• Vaste beheerder voor de provincie Luik.
• Rekenplichtige.
• Secretaris A.O.B.-kampioenschappen.

Secretaris: Guy Van Peteghem, 
Camille Vennenslaan 23 te 9140 Temse. 0032(0)3/296.22.57 
of 0032(0)474/51.84.05
Email:  g.van.peteghem@telenet.be
Taken:
• Algemeen secretaris A.O.B.

Ringenverantwoordelijke: Bert De Vrij,
Berkenlaan 27 te 2980 Halle-Zoersel.

Tel.: 0032(0)3/384.15.25 of 0032(0)473/98.29.42
Email: aobringen@gmail.com
Taken:
Vaste beheerder voor de provincie Antwerpen.
• Onderhoud bondsbureel.
• Verantwoordelijke ringendienst.
• Verantwoordelijke materiaal.
Betalingen ringendienst:
BE 44 0000 9176 6545 van ‘De Vogelwereld’ 1190 Brussel.

Lid raad van bestuur
Jaak Cosemans, Romershovenstraat 43 te 3730 Hoeselt.
Tel.: 0032(0)89/51.42.57 of 0032(0)494/89.45.30
Email: jaak.cosemans@telenet.be
Taken:
• Vaste beheerder voor de provincie Limburg.

Lid raad van bestuur
Alphonse Duvivier, Sentier de l’Impasse 3a te 6224 
Wanfercée-Baulet.
Tel.: 0032(0)71/81.41.04 of 0032(0)477/67.89.62
Email: fonzi1955@msn.com
Taken:
• Vaste beheerder voor de provincie Henegouwen.
• Alle info ringen voor de Franstalige leden.
• Verantwoordelijke voor de Europese vogels voor het 

Waals-Gewest.

Lid raad van bestuur
Yves Renard, Rue de le Bruyère 5 te 5060 Auvelais.
Tel.: 0032(0)71/77.36.49 of 0032(0)478/20.07.16
Email: yves.renard1948@gmail.com
Taken:
• Vaste beheerder voor de provincie Namen.

Lid raad van bestuur
Jean-Claude Stassin, Rue du Poirier 14 te 7190 Ecaussinnes.
Tel.: 0032(0)67/44.46.23 of 0032(0)476/65.03.54
Email: jc_stassin@msn.com
Taken:
• Veranderlijke beheerder Franstaligen

Andere diensten buiten de raad van bestuur:

Voorzitter en vorming keurmeesters: vacant.
Boekendienst + drukwerken: René Pellaers, Laarstraat 69 te 
3740 Bilzen. Tel.: 0032(0)89/49.27.60
Email: pellaers.r@hotmail.com. 
Betalingen: BE 30 0001 6668 5911
Franstalige redactie: Guy Verbays, Rue Haute Borne 
25 te 1420 Braine-L’Alleud. Tel.: 0032(0)2/384.90.08 of 
0032(0)471/53.29.62

Raad van bestuur
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Verenigingsleven
Belangrijk. Lidgelden.

Vanaf 30 juni 2014 zullen volgende tarieven voor 
‘De Vogelwereld’ van toepassing zijn:

Lid via een vereniging:
Lid aangesloten bij een Belgische vereniging: prijs van de 
vereniging.
Wonende in het buitenland (EEG): met maandblad prijs van 
de vereniging.
Lid zonder tijdschrift: prijs van de vereniging.

Individueel lid met maandblad:
Individueel lid wonende in België: 35 euro.
Individueel lid uit een EEG-land en Zwitserland: 50 euro.
Lid uit de rest van de wereld (buiten de EEG en Zwitserland): 
68 euro.
Alle betalingen gebeuren via het rekeningnummer
IBAN: BE 22 0000 8635 4147 BIC BPOTBEB1
van ‘De Vogelwereld’ - 1190 Brussel.

A.O.B.-site

Nieuw en modern. De A.O.B.-site is 
sedert een maand niet meer bereikbaar 
geweest. In alle stilte werd en wordt aan 
een nieuwe site gewerkt die zal bereik-
baar zijn via www.aobbel.be. De bedoe-
ling is deze site zeer regelmatig bij te 
werken en volledig up-to-date te maken. 

Voor A.O.B.- Guy Van Peteghem, secretaris.

Van de keurdersdienst
Nieuwe keurmeester. Emile Coduti is geslaagd in het 
examen van keurmeester voor de categorie kleurkanaries. 
Hartelijk proficiat. Adres: Chaussée de Charleroi 313 te 6220 
Fleurus. Tel.: 071/81 28 58, GSM 0497/88.83.56

Adreswijziging. Romain Thiels, keurmeester kleurkanaries, 
woont vanaf nu in de Tumkensberg 91 te 3130 Betekom. 
Tel.: 016/55.33.56

Belangrijk: nieuwe A.O.B.-secretaris
Guy Van Peteghem. Guy Van Peteghem wordt met onmid-
dellijke ingang de nieuwe A.O.B.-secretaris in opvolging 
van Danny Roels, ontslagnemend. Guy woont in de Camille 
Vennenslaan 23 te 9140 Temse. email: g.van.peteghem@
telenet.be Tel.: 03/296.22.57 of 0474/51.84.05. 

Bestuurswijzigingen
‘De Takkeling’ Bavikhove. ‘De Takkeling’ Bavikhove laat 
weten dat ondanks het ontslag van de voorzitter de vereni-
ging gewoon verder blijft doen. Er wordt gevraagd om alle 
briefwisseling enz. te sturen naar Donald Deschuymere, 

Mandenmakersweg 49 te Bavikhove. Email: donald.deschuy-
mere@telenet.be

‘Goudvink Wemmel’  Wemmel
• Erevoorzitter: Marcel Belgrado, Oppemkerkstraat 6 te 

1860 Meise. GSM:0475/899344
• Ere-ondervoorzitter: Marcel Van Meerbeek, Haven 

lostraat 28 te 9880 Aalter. GSM: 0493/504111
• Voorzitter-secretaris: Rony Vanden Breede, Obberg 86 

te 1780 Wemmel. Tel.: 02/4607354. GSM:0476/400229
• Schatbewaarder, leden-en ringendienst, redacteur 

GW-echo: Roger Leon Ruiterweg 45 te 1780 Wemmel. 
Tel.:02/4602757 

• Materiaalmeester: Jeanine Poels, Kleine Wouwer 31/3 
te 1860 Meise. Tel:02/2610466. GSM:0477/358878

• TT-secretaris: Jaak Wouters, Landbeekstraat 32 te 1860 
Meise. GSM:0474/668357

• Boekendienst: José De Crem, Romeinse Villadreef 25 te 
1070 Anderlecht. Tel.:02/5210328. GSM: 0475/216281

• Bestuurslid: Freddy Van Opstal, Kerkevoetweg 11 te 
1861 Wolvertem. GSM:0472/800284

• Nico Schutz: Brusselstesteenweg 331 te 1785 Merchtem. 
GSM:0496/262097

Vraag en aanbod
25 juli 2015. Kleine aankondigingen, vraag en aanbod, 
advertenties voor vogelbeurzen en tentoonstellingen 
voor de maand september moeten ten laatste toekomen 
op 25 juli 2015 bij Alexis Galerin, Rue de Lorichamps, 8 te 
6900 Marche-en-Famenne. Tel.: 0032(0)84/31.23.74 of 
0032(0)472.93.87.67. Email a.galerin@belgacom.net De 
redactie kan geen publicatie garanderen bij laattijdige 
aankomst. 

Te koop: stamnummer: OR 056. Catharinaparkiet: diverse 
kleuren. Tel.: 0479/65.68.88. Jacques Bruyndoncx. 3200 
Gelrode.

Van de ringendienst 
Belangrijk. In het maandblad van mei staat de ringendienst 
voor 2016 afgedrukt. Graag wijzen we er op dat verschil-
lende diameters aangepast zijn. Wees dus aandachtig bij het 
bestellen van ringen. Belangrijk: de aangegeven ringmaten 
zijn enkel richtlijnen. Een vogel wordt als correct geringd 
beschouwd als die ring niet kan verwijderd worden zonder 
de poot te kwetsen. Let wel: dit geldt NIET voor Europese 
vogels! Voor de ringendienst, Bert De Vrij

A.O.B.-kampioenschappen 2015 en 2016
Derde weekend van december. De A.O.B.-kampioen-
schappen 2015 zullen plaatsvinden in het derde weekend 
van december. Het gebeuren zal plaatsvinden in ‘t Bau Huis 
te Sint-Niklaas.
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Verzamelkaften tijdschrift

De verzamelkaften voor het 
tijdschrift ‘De Vogelwereld’ 
zijn te verkrijgen via de 
A.O.B.-boekendienst zijnde 
René Pellaers, Laarstraat 
69 te 3740 Bilzen. Tel.: 
0032(0)89/49.27.60. Stor-
tingen op rekening BE30 

0001 6668 5911. De prijs per kaft is 8 euro + 7 euro voor 
verzending. Voor de boekendienst, René Pellaers.

Ornithologische quiz: grandioos succes

Guido Ceulemans. De eerste herdenkingsquiz aan de veel 
te vroeg gestorven Guido Ceulemans, de geestelijke vader 
van de ornithologische quiz, was een schot in de roos. Liefst 
dertig ploegen van vijf personen schreven zich in. De schare 
supporters zorgden voor ‘een uitverkochte’ zaal. Als steeds 
werd de quiz voortreffelijk gepresenteerd door Jan Ceule-
mans, de broer van Guido. Graag een dankwoordje aan de 
ploeg rond Patrick Van Zwol die voor een perfecte orga-
nisatie zorgde en een grote merci aan de vele sponsors. 
Laat ons hopen dat de quiz ook volgend jaar kan doorgaan. 
Hartelijk dank en een dikke proficiat aan alle deelnemende 
ploegen.

Uitslag.
01. Arendonkse kanarie. Arendonk. 117 punten.
02. De zanglijster. Leefdaal. 111 punten.
03. De zilvermeeuw. Hoboken. 109 punten.
04. De koperwiek. Wildert 107 punten.
05. Pestvogek. Dilbeek. 107 punten.
06. Vilvoorde 2. Vilvoorde. 104 punten.
07. De toerakoes. De Klinge. 102 punten.
08. VVNK. Geel. 102 punten.
09. De bofferkes. Nijlen. 102 punten.
10. De valk 2. Putte. 102 punten.

Voorzitter Patrick Van Zwol geeft de laatste richtlijnen.

De voorzitter en zijn juryvrouwen

Zicht op de zich hersen pijnigende deelnemers.

De verdiende winnende ploeg uit Arendonk. 
Alle foto’s: © Danny Roels.
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A. De Smetstraat 61, 9042 St.-Kruis-Winkel
Tel: 09 345 67 44 Fax: 09 345 96 92 
 
NIEUWE OPENINGSUREN:
Open van 9 tot 12 uur en van 13 uur 30 tot 18 uur 30. 
Op zondag open van 9 tot 13 uur. 
Gesloten op DONDERDAG EN OP MAANDAGVOORMIDDAG.

IN- EN VERKOOP 
VAN ALLE SOORTEN VOGELS
Specialist in exoten als 
Goulds, Japanse meeuwen 
en Afrikaanse prachtvinken

VOGELRIJK 
ALAIN ROGGE

GROTE KEUZE
AAN DE BESTE 

PRIJZEN!




