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Nieuwjaarsbrief

Beste leden,
Beste sympathisanten van de A.O.B.

Op een bepaalde leeftijd hopen we altijd oud genoeg te zijn om uit te kijken naar de dingen die komen gaan. Jaren 
lijken voorbij te zijn gegaan tegen een supersonische snelheid, tevergeefs proberen we de tijd tegen de klok te 
vertragen.

Helaas, het zijn slechts gevoelens en de klok draait en zal blijven draaien tegen dezelfde snelheid. Laten we daarom 
de betere momenten koesteren en de slechtere momenten vergeten. 

Daarom ook dat ik bij het nieuwe jaar aan alle A.O.B.-leden, aan alle lezers van ons mooi tijdschrift, aan alle kwekers, 
aan al hun families de beste wensen vanwege de raad van bestuur wil overmaken. Dat dit jaar u de genoegens 
van elke dag moge brengen en dit, en vooral, in een goede gezondheid. Gezondheid is de pijler die voor iedereen 
belangrijk is.

De tentoonstellingsperiode is weer voorbij hoewel de wereldkampioenschappen nog moeten doorgaan. Ik hoop dat 
deze periode voor u vruchtbaar is geweest, u voldoening heeft geschonken en aan uw verwachtingen en ambities 
tegemoet is gekomen. Laten we hierbij toch niet uit het oog verliezen dat het gaat om een, weliswaar, schitterende 
hobby!

We kunnen aan de tentoonstellingen niet voorbijgaan zonder aan de keurmeesters te denken die zich met 
competentie, onvermoeibaar en zorgvuldig van hun taak hebben gekweten. Graag danken we hen hierbij voor hun 
werk!

Net als in de vorige jaren hebben we ook nu kunnen rekenen op de hulp en de aanwezigheid van meerdere 
sponsoren. Aan alle oude getrouwen en aan de nieuwe sponsoren zeggen we oprecht dank.

Om te eindigen wil ik graag nog op de belangrijke rol wijzen die voor onze vereniging A.O.B. is weggelegd. Het zijn 
maar drie letters maar ze zijn het bindteken tussen heel wat vogelliefhebbers. Het zijn dé drie letters die onze hobby 
symboliseren.

De jongste A.O.B.-kampioenschappen zijn met gouden letters ingeschreven in de analen van de A.O.B., onder meer 
omdat Prins Laurent ons een hart onder de riem kwam steken door zijn aanwezigheid bij de openingsreceptie. 
Nogmaals dank hiervoor! 

Laten we daarom, allen samen en hand in hand, naar dezelfde richting kijken, naar die van gedeeld geluk om in 
het algemeen aan een betere wereld te werken. Laten we samen de A.O.B. nog groter maken. Maar in het bijzonder 
vreugde, gezondheid en geluk voor u allen!

Leve de A.O.B.
José Delfosse,
Voorzitter.
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In meerdere teksten die in vogeltijdschriften 
verschijnen is het een vaststaand feit dat er wordt 
geschreven dat de jonge vogel bij de nestverlating 
op de pop lijkt, met de toevoeging dat de bevedering 
doffer is, of nog dat de staart korter is enz. Toch zijn 
er ook jonge vogels die quasi in niets verschillen 
van hun ouders. Een gekend voorbeeld hierbij is de 
catharinaparkiet (Bolborhynchus lineola) die het nest 
verlaat in dezelfde kleur en met dezelfde tekeningen 
als zijn ouders. In deze rubriek gaan we u van maand 
tot maand enkele vogelkinderen en hun ouders 
voorstellen. We beginnen bij een goede bekende, de 
roodborst (Erithacus rubecula).

Jong
We zijn ervan overtuigd dat het merendeel van de 
lezers, mocht enkel de foto verschijnen van de jonge 
roodborst, hierin de vogel niet zouden herkennen. Bij 
de nestverlating draagt hij een bruine bevedering met 
weliswaar een duidelijke druppelvormige tekening die 
ook gezien wordt bij tal van andere lijsterachtigen. 
Waar de jonge vogel wel kan aan herkend worden is 
aan de houding, fier rechtopstaand, maar ook aan de 
vrij grote ogen die de roodborst bezit. Dit laatste is ten 
ander ook een karakteristiek van alle lijsterachtigen. De 
kleur van de jonge roodborst is een ideale schutkleur. 
Hij valt er in elk geval veel minder mee op dan de 
volwassen vogel die met zijn dieprode borst echt wel 
in het oog springt. Niettemin worden er ieder jaar een 
groot aantal jonge roodborsten het slachtoffer van 
predatoren als daar zijn sperwer (Accipiter nisus) en 
andere roofvogels (Accipitriformes en Falconiformes) 
maar in ‘Roodborst ver weg en dichtbij’ moeten we lezen 
dat in hoofdzaak de huiskat (Felis catus) het grootste 
gevaar is voor de juveniele roodborst. Als we er van 
uitgaan dat de roodborst in de periode april tot juli twee 
nesten grootbrengt van telkens vier of vijf jongen moet 
het, ingeschatte, verlies sowieso groot zijn. Ook het 
gegeven dat het nest tegen de grond wordt gebouwd 
lokt uiteraard zwervende katten aan waardoor jonge 
roodborstjes dus wel echt makkelijke prooien vormen. 
Maar ook, de egel (Erinaceus europaeus) is geen 
lieverdje en rooft wat graag de eieren, hetzelfde moet 
ten ander gezegd van de bruine rat (Rattus norvegicus). 
De prachtige rode kleur krijgt de jonge vogel tijdens de 
zomer en in het najaar.  

Nest
Het roodborstje bouwt met grassen, mossen, vezels 
en bladeren een komvormig nest in klimop, tussen 
boomwortels maar ook tussen bodembedekkers. Maar 
ook onverwachte nestplaatsen worden uitgekozen 
waarbij we denken aan een holle steen of gewoon aan 
een vrijstaand nest op een vensterbank. De pop heeft 
van vier tot zes eieren die alleen door haar worden 
uitgebroed. Die zijn roomkleurig tot zacht roodachtig 
wit met roestbruine vlekjes en puntjes. De man brengt 
haar voedsel op het nest. De broedtijd bedraagt twee 
weken. Bij de geboorte bezit de jonge roodborst een 
vleeskleurige huid met op de kop en rug een duidelijk 
zwartgekleurde dons. De jongen worden uitsluitend met 
dierlijke eiwitten grootgebracht. Na een nesttijd van 
goed twee weken wordt het nest verlaten en houden de 
juveniele roodborstjes zich aanvankelijk tegen de grond 
op. Na de nestverlating worden de jongen nog gedurende 
een tweetal weken nagevoed. Wanneer het paar aan 
de tweede ronde begint worden de jongen uit het 
territorium verdreven en zoeken ze hun eigen weg. De 
jonge vogel wordt in het daaropvolgende jaar kweekrijp. 

Vogelkinderen en hun ouders,
het roodborstje

Wout De Groot.

Jong roodborstje,
als dusdanig moeilijk te herkennen.

Foto: © Danny Roels

Volwassen roodborstje.
Foto: © Danny Roels. 
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Een vogel met een grote voorkeur voor een biotoop 
bestaande uit gemengd bos met ondergroei is 
de prachtige goudvink (Pyrrhula pyrrhula). Maar 
niet alleen daar wordt die vink gezien. Ook in 
sparrenbossen, in tuinen en parken en langs 
boomgaarden kan hij opgemerkt worden. In ons land 
staat de goudvink vooral gekend als broedvogel in de 
Ardennen.

Karakteristieken
De goudvink is dusdanig gekend dat een gedetailleerde 
beschrijving niet hoeft. We houden ons bij enkele 
basiseigenheden als:

•	 Zwarte	kop	voor	beide	geslachten.
•	 Rode	kaak,	borst,	buik-	en	flank	voor	de	man.	
•	 Vleugels:	glanzend	zwart.	Er	is	een	grijswitte	

vleugelband.
•	 Aarsbevedering	en	onderstaartdekveren	zijn	wit.
•	 Er	is	een	rood	vlekje	op	de	laatste	armpen.	
•	 Stuit:	wit.	
•	 Staart:	zwart	bij	beide	geslachten,	de	verlengde	

staartdekveren worden soms licht afhangend 
gedragen.

•	 Korte	kegelvormige,	zwartgekleurde	snavel.
•	 Grootte:	kleine	goudvink	=	14	centimeter,	noordse	

goudvink	=	17,50	centimeter	(=	nominaatvorm).
•	 Het	dimorfisme	is	groot:	alles	wat	bij	de	man	rood	

kleurt, is bij de pop grijsbruin met uitzondering voor 
het rode vleugelvlekje.

 

Voedsel
Van	oorsprong	gaat	het	om	een	zaadetende	vogel.	Zowat	
alle onkruiden die in de biotoop terug te vinden zijn 
worden aangepikt en kunnen dus nuttig zijn. Maar ook 
houdt de goudvink van bloemknoppen en hierbij toont 
hij een voorkeur voor perenbomen en appelaars wat hem 
in het verleden niet in dank is afgenomen. De goudvink 
werd hierdoor, onder andere in Groot-Brittannië, lang als 
een schadelijke vogel aanzien. Maar ook eet hij bessen 
waarbij er een zekere voorkeur voor de lijsterbes (Sorbus	
aucuparia) wordt getoond. Ook boomzaden worden 
gegeten en zelfs bloemblaadjes. Moeten er jongen gevoed 
worden dan wordt er ook op insecten en spinnen gejaagd.

Nest
De kweektijd start eind april met de balts van de man 
die bijzonder uitgebreid kan zijn en vooral lang kan 
duren. Het komt erop neer dat de man een redelijk 
aantal karakteristieke houdingen aanneemt waarbij zijn 
bevedering zo prominent mogelijk aan de pop wordt 
getoond. Volgens veel waarnemers ligt ook hierin de 
reden dat er geen kruisingen met de mannelijke goudvink 
mogelijk zijn, hij paart enkel met een soortgenoot! Het 
natuurlijke nest wordt in hoofdzaak door de pop gebouwd 
en bevindt zich zelden hoger dan drie meter boven de 
grond. Het wordt geplaatst in een lichte boomkruin 
maar ook in sparren of dichtbegroeide struiken. De 
aangevoerde bouwstoffen bestaan uit rijsttakjes, 
grashalmen, plantenvezels enz. Voor de binnenkant 
opteert ook de goudvink voor fijne bouwstoffen als mos 
en dierenhaar. Het nest van de goudvink wordt op een 
klein platform gebouwd en is komvormig. 

Eieren
De grondkleur is blauw met een toch wat groenachtige 
ondergrond.	Slechts	op	de	stompe	zijde	van	het	ei	kunnen	
enkele roodbruine vlekjes vastgesteld worden. Per nest 
kunnen vier tot zes eieren geteld worden waarbij, ook hier 
vijf, een mooi gemiddeld is. Bij Europese vinkachtigen is 
het de gewoonte dat de pop alleen broedt wat ook geldt 
voor de goudvink. De man voedt de pop wel op het nest. 
De broedtijd is dertien dagen.

Jongen
Bij de geboorte tonen de juveniele goudvinkjes 
een vleeskleurige huid waar zich lange, donkere 
tot zwartgekleurde donsveertjes op bevinden. De 
achtergebleven eischalen worden door de pop opgegeten. 
Beide geslachten voeden de jonge vogeltjes uit de krop 
met het voorheen aangehaalde voedsel waarbij moet 
gepreciseerd worden dat de functie van de pop de eerste 
drie levensdagen bestaat uit het warmhouden van de 
jongen. Hierna verzamelt ook zij voedsel voor de kroost. 
De jonge goudvink is een snelgroeiende vogel die al rond 
de zestiende levensdag het nest verlaat. Tien dagen 
later is hij in staat om voor zichzelf te zorgen. Hierna 
begint het paar aan een tweede en tevens laatste nest 
van het jaar. De jongen uit het eerste nest verlaten het 
broedterritorium van de ouders waarna ze zwervend 
rondtrekken.

Europese zangvogels in de natuur
Goudvink

Lode Uytvang

6



Goudvink man en pop 
in de vrije natuur.

Links: kleine foto’s, hier zien we tweemaal een drinkende 
pop. Aan het ontbreken van veertjes rond de snavel valt 

makkelijk af te leiden dat ze jongen heeft geaasd. Links en 
onderaan wordt de man afgebeeld.

Alle foto’s: © Danny Roels.
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De grijze zebravink is de wildkleur, 
de stamvader van alle mooie 
mutaties die we thans kennen. Zelf 
hebben we het genoegen gehad om 
de grijze zebravink, of de wildkleur, 
in Australië te hebben gezien. 
Wel niet zoveel als we gedacht 
en gehoopt hadden maar toch 
voldoende om te bevestigen dat 
het verschil tussen de Australische 
vogel en de cultuurzebravink groot 
is.

Verschillen
De voornaamste verschillen 
situeren zich enerzijds in het 
type en anderzijds in de kleur. De 
Australische zebravink (Taeniopygia 
g. castanotis) is lang niet zo 
geblokt als de cultuurzebravink, 
ze heeft een plattere kop met 
daarbij een vrij spitse snavel. De 
Australische zebravink heeft vrij 
veel bruin over het geheel van de 
bevedering maar ook is het zo dat er 
een ruime variabreedte binnen de 
soort merkbaar is. Hiermee wordt 
bedoeld dat er vaak individuele 
verschillen tussen meerdere vogels 
te zien zijn zonder dat er van 
ondersoorten gesproken wordt. 
En terloops, nu we het toch over 
ondersoorten hebben, weet dat 
de Australische zebravink als een 
ondersoort wordt beschouwd van 
de Timor zebravink (Taeniopygia g. 
guttata). Dit heeft gewoon te maken 
met het gegeven dat de Timor eerst 
beschreven werd en dus ook als 
nominaatvorm wordt beschouwd. 
 

Kleureisen
In zijn ideaalbeeld wordt de grijze 
zebravink voorgesteld als een 
vogel die zo diep mogelijk grijs 
gekleurd is op de bovendelen zonder 
zichtbaar bruin met daarbij een zo 
wit mogelijke buikkleur (voor de 
mannen). Dit wordt heel simpel 

neergeschreven maar is lang niet 
zo eenvoudig te realiseren omdat 
bijvoorbeeld ook wordt gevraagd dat 
de	kleur	van	wang-	en	flanktekening	
zo diep mogelijk doorgekleurd zou 
zijn. Wie meerdere tentoonstellingen 
bezoekt zal zonder twijfel zeer 
makkelijk de kleurverschillen 
tussen meerdere grijze 
zebravinken, en dan 
zeker bij de mannen, 
opmerken. 
Dit komt 
omdat de 

kleurstoffen bij 
die vogels niet gelijk 

verdeeld zijn. Een goede grijze 
zebravink is een vogel waarbij de 
phaeomelanine zoveel mogelijk 
uit rug- vleugel- en buikkleur 
is gereduceerd maar toch nog 
aanwezig is om de eumelanine te 
ondersteunen in de kleuruiting.

Tekening
Het werd terloops aangestipt, de 
kleur	van	wang	en	flank	moet	
zo diep mogelijk van kleur zijn. 
Als we er de standaard bijhalen 
dan	lezen	we	voor	de	flankkleur:	
de kastanjebruine kleur wordt 
veroorzaakt door roodbruin 
phaeomelanine. Deze melanine 
is in grote concentratie aanwezig 
in zowel baarden als haakjes. Het 
aantal phaeomelaninekorrels is 
bepalend voor de diepte van de 
kleur. Voor de wangvlek lezen we dat 
een diep oranjebruine kleur gewenst 
is. Ook die kleur wordt veroorzaakt 
door het roodbruine phaeomelanine. 
Het	kleurverschil	tussen	flank	en	
wang is te wijten aan een andere 
baardbouw.

Kweek
De grijze zebravink die beantwoordt 
aan de kleureisen is gewoon 
een prachtvogel. Maar het is 
geen sinecure om grijs naar de 
kleurstandaard te kweken en 
het is ook makkelijk te begrijpen 
dat liefhebbers naar allerhande 
middelen hebben gezocht om hun 
grijze vogels via het inkweken van 
andere kleurslagen te verbeteren. 
Bleekrug grijs is hierbij populair 
waarbij moet gezegd dat grijze 
mannen split voor bleekrug 
inderdaad een wittere buikkleur 
bezitten dan een homozygote 
grijze man maar dit gaat vaak ten 
koste van een diepgrijze rug- en 
vleugelkleur.	Splitvogels	kunnen	ook	
zorgen voor ongewenste lichtere 
omzomingen in het vleugeldek. Wat 
er ook van is, feit blijft dat met die 
splitvogels buiten het exposeren 

Zebravink, grijs
Danny Roels.
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weinig of niets kan aangevangen worden omdat hij die 
er mee verder kweekt, ontegensprekelijk zal beseffen 
dat de kleurdiepte van zijn grijze zebravinken tanend zal 
zijn. Verder is het niet onbelangrijk te weten dat er ook 
intensieve en schimmelvogels bestaan bij de zebravink. 
Intensieve vogels zijn doorgaans wat kleiner dan 
schimmelexemplaren maar ook wel dieper gekleurd.

Selectie
Goede grijze zebravinken worden gekweekt via een 
strenge selectie uit vogels voortkomend uit de paring 
van	homozygoot	grijs	x	homozygoot	grijs.	Zeker	voor	
wat betreft de kleurdiepte van rug- en vleugeldek is dit 
de beste wijze hoewel moet gezegd dat de buikkleur 
hierdoor altijd crèmekleurig zal blijven. En nog, voor 
een goed begrip, de grijze zebravink is geen vogel die 
geen phaeomelanine meer bezit in rug- en vleugeldek 
zoals weleens wordt gedacht. Alleen is die dusdanig 
gereduceerd dat ze niet opvalt, maar grijskwekers weten 
het maar al te goed, een restantje phaeomelanine zorgt 
voor een goede leigrijze kleur!

Tentoonstelling
Een grijze zebravink in waarde minimaliseren is vrij 
eenvoudig.	Zeker	voor	de	mannen	is	dit	het	geval	
omdat, als gesteld, de combinatie van een leigrijze 

rugkleur zonder bruine waas in combinatie met een 
witte buikkleur moeilijk te realiseren is. Voor een pop 
wordt een crèmewitte kleur gevraagd, en dat is uiteraard 
makkelijker. Een keurmeester met gevoel, die in het 
achterhoofd rekening houdt met de moeilijkheidsgraad, 
zal een zebravink met een goede, bruinvrije rug- en 
vleugelkleur maar met een wat te donkere buikkleur 
toch naar waarde weten schatten. En als steeds, een 
zebravink is niet louter een kleurvogel. Type, houding, 
conditie, tekening … zijn bijkomende aandachtspunten.

Grijze pop,
Foto: © Danny Roels
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Padda’s of rijstvogels worden al sedert jaar en dag tot 
de cultuurvogels gerekend. Naast de wildvorm of grijze 
rijstvogel is de witte altijd al een van de blikvangers 
geweest. Een zuivere, helderwitte vogel met goed 
doorkleurde rode oogringen, zonder zwarte aanslag 
en met een rustige houding is een uitmuntende 
tentoonstellingsvogel.

Makkelijk?
Er wordt gezegd, en soms ook geschreven, dat witte 
vogels gemakkelijker zijn dan gepigmenteerde omdat 
er met kleur geen rekening moet gehouden worden. Tot 
op zekere hoogte is dit juist maar toch, een zuiver wit 
en helder gekleurde vogel naar de show brengen is niet 
zo eenvoudig als het lijkt. Hoe witter de kleur is, hoe 
meer een donker veertje in het oog springt. Mochten 
alle witte vogels, rijstvogels of andere, makkelijk naar 
de standaardeisen te kweken zijn dan zou het op een 
vogelshow pas echt saai worden. En we geven het u 
graag mee, een ‘witte’ rijstvogel moet ook ‘wit’ zijn. 
Vuile vogels, exemplaren met een vaalgele aanslag 
of met een of meerdere zwarte veertjes zijn wat 
men heel diplomatisch noemt ‘minder geschikt als 
tentoonstellingsvogel.’ 

 Kweektip
De betere witte rijstvogels 
worden gekweekt via de 

combinatie wit x bont of 
omgekeerd. Hij of zij die zweert 

bij een blijvende koppeling van wit 
x wit bedriegt zichzelf omdat precies 
uit die vooropgezette paringen vogels 
geboren worden met een niet sluitende 
bevedering. Dit valt vooral op rond de 

ogen, in de wangen en op de schouders. 
De bevedering bij die veervelden wordt 

bijzonder doorzichtig. Dergelijke exemplaren 
komen niet in aanmerking voor een ereprijs, 
laat staan voor de kampioenstitel. Naast 
de kleur is ook het type bij alle bestaande 

mutaties en hun combinaties niet 
onbelangrijk.	Slechts	forsige	en	goed	gebouwde	

vogels kunnen voor de kweek worden gebruikt. 
Precies die exemplaren zijn heel vaak terug te 
vinden tussen de meest bontgekleurde vogels! Om 

met het oog op succes goede witte rijstvogels te kweken 
wordt een bonte, die voor driekwart wit is, gekoppeld 
aan een witte vogel. Het maakt hier echt niet uit wie 
man of pop is.

Verzorging
Rijstvogels zijn geen moeilijke vogels voor wat de 
huisvesting en de verzorging betreft. Exotenmengeling 
kunnen we aanvullen met onder meer wat 
hennepzaadjes, gepelde haver en trosgierst voor wat 
de commerciële zaadsoorten betreft maar ook met 
allerhande onkruidzaden, al dan niet in de aar, rijp of 
onrijp, de rijstvogel lust het wel. Ook met een stukje 
appel kan hij zeer makkelijk verleid worden. Eivoer wordt 
door ons slechts versterkt tijdens de kweektijd, in het 
andere geval zorgt het voor vetzucht. Wanneer er jongen 
zijn geven we twee tot drie keer in de week witbrood 
gemengd met melk. Dierlijke eiwitten kunnen maar 
zijn niet noodzakelijk. Baden doet de rijstvogel graag 
en liefst meermaals per dag. Badwater is nodig om de 
bevedering netjes te houden. En nog, vogels die zich 
diverse keren kunnen baden worden steeds tammer, 
met het oog op de tentoonstelling niet onbelangrijk!

Cultuurvogel
Witte Padda

Luk Neels

Witte padda.
Foto; © Danny Roels.

10



Kweek
Moeilijk	kan	de	kweek	niet	genoemd	worden.	Zelf	
kweken we onze (witte) rijstvogels in kweekkooien van 
60	x	40	x	40	centimeter	(lxbxh).	In	deze	kooi	zijn	twee	
zitstokken (doorsnede een centimeter) aangebracht 
op	veertig	centimeter	uit	elkaar.	Schreven	we	dat	de	
kweek niet moeilijk is dan toch even opletten bij de 
paarvorming. Die verloopt niet altijd even vriendelijk 
en sommige vogels aanvaarden elkaar niet en zullen 
elkaar ook nooit aanvaarden. In het andere geval krijgen 
ze een halfopen nestkastje (grondoppervlak vijftien x 
vijftien centimeter) aangeboden dat aan de buitenkant 
van de kooi is aangebracht. Met een makkelijk te openen 
deksel valt het nest binnen een oogwenk te controleren. 
Kieskeurig	zijn	rijstvogels	geenszins	wanneer	het	
erop aankomt een nest te bouwen. Met kokosvezel en 
gedroogde grassen komen ze al heel ver. Een streepje 
mos verzacht de binnenkant. Een broedrijpe pop zal 
twee tot drie weken na het samenplaatsen vier tot vijf 
witgekleurde eieren gelegd hebben, dit telkens met 
een tussentijd van vierentwintig uur. De broedtijd is 
ongeveer twee weken. Man en pop brengen de jongen 
groot met voedsel dat uit de krop wordt opgebraakt. 
Prima verzorgde jonge rijstvogels zijn snelgroeiende 
vogels die al op de vijfde dag moeten geringd worden. 

Na een nesttijd van drie weken vliegen ze uit. De nazorg 
neemt twee weken in beslag waarna de ouders aan de 
tweede	broed	beginnen.	Zelf	vinden	we	twee	broedsels	
per koppel genoeg maar de meeste liefhebbers opteren 
voor drie.

Bont
Geven we ook mee dat de meeste witte rijstvogels, om 
niet te zeggen allemaal, uitvliegen met een onzuivere 
(bonte) kleur. Het is pas tijdens de jeugdrui, die zonder 
enig probleem verloopt, dat de vogels écht wit uitkleuren 
en dat op kleur een selectie kan gemaakt worden. Weet 
dat de jongen die zullen uitgroeien tot witte rijstvogels 
wel	al	van	in	het	nest	te	herkennen	zijn.	Zij	bezitten	op	
dat moment al een eenkleurige vleeskleurige snavel, 
de bonten een donkergekleurde. Een witte padda is dus 
niets meer of minder dan een bonte vogel waaruit al het 
pigment is uitgekweekt.

Africhting
Veel jonge rijstvogels worden met de hand 
grootgebracht. De gedachte hierachter is dat dit de 
betere showvogels worden. Maar dit geldt enkel voor 

vogels én met een goed type én met een goede 
kleur én met een goed sluitende bevedering. 
Maar met tijd en geduld komen we ook al heel 
ver. Jonge rijstvogels die niet te groot worden 
gehuisvest en in geen overvolle kooi zitten, die 
zich hierbij dagelijks kunnen spoelen en kraaknet 
worden gehouden kunnen net als de met de 
hand grootgebrachte vogels uitgroeien tot goede 
showexemplaren. 

Oogringen
Een niet onbelangrijke eigenschap bij de rijstvogel 
is de roodgekleurde oogring. Voor sommigen 
ligt hierin zelfs het geslachtsverschil. Bij alle 
kleurslagen valt die ring op maar bij de witte 
rijstvogel toch het meest. Verwacht wordt dat 
hij gesloten en diep van kleur is. Bij de man ‘zou’ 
de oogring dieper doorgekleurd zijn en door de 
band ook wat breder. We schrijven wel degelijk 
‘zou’ want de rode kleur is ook afhankelijk van 
externe omstandigheden. Bij koud en killig weer 
is de kleur veel minder diep en scherp dan bij 
zomerse temperaturen en dat geldt ook voor de 
temperatuur binnen de tentoonstellingszaal!

Albino
Ook worden witte rijstvogels geëxposeerd met 
rode ogen. Algemeen worden die als albino gezien 
maar, en dit geldt zeker voor de eerste albino’s, 
zijn dit gewoon mutatiecombinaties van wit x 
roodbruin. Het spreekt voor zich dat de witte kleur 
ook hier zo wit en zo zuiver mogelijk hoort te zijn.

Fertibol  

       15 ml per kg voer  Gebruik:
 
 15 g per kg voer  Gebruik:
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Kweken met kanaries is in wezen niet moeilijk. 
Naar onze opvatting is daarbij het observeren van 
kweekvogels heel belangrijk. Kanaries waaruit 
geen levendigheid uitstraalt worden nooit in de 
kweek geplaatst. Vogels die er bij het begin van de 
broedtijd slaperig bijzitten worden best uitgevangen 
en gecontroleerd op een eventuele darmziekte en/
of op een zichtbare levervlek. Het wegblazen van 
de aarsveertjes kan ons heel wat leren over de 
gezondheidstoestand van betreffende vogel.

Gezond
Een kanarie, of andere vogel, die een kleine of grotere 
levervlek toont, of waarbij de darmen zichtbaar zijn 
bij het wegblazen van de veren hoort niet thuis in 
de kweekkooi. Het is een garantie op een slecht 
kweekresultaat. Een gezonde kanarie hoort bij het begin 
van de kweektijd een zichtbaar vetlaagje te bezitten. 
Ook vogels die een piepend en/of snotterend geluid 
voortbrengen worden naar onze mening uitgevangen 
en niet in de kweek gebruikt. Bedenk dat slechts met 
kerngezonde vogels goede resultaten kunnen bekomen 
worden. Niet onbelangrijk in een vogelverblijf is de 
luchtverversing. Het is gewoon noodzakelijk voor de 
gezondheid van de aanwezige vogels. Wanneer we een 
kweekruimte binnenkomen mogen we er geen slecht 
gevoel aan overhouden waarmee we bedoelen dat die 
ruimte reukloos en stofvrij moet zijn. Is dit niet het geval 
dan loert een ziekte van de luchtwegen om de hoek. 
Onreine ruimten zijn bovendien aantrekkingspunten 
voor muizen en ander ongedierte. Luchtverversing is 
dus strikt genomen nodig maar dit staat nooit gelijk aan 
het creëren van tocht.

Voorbereiding
Wie aan natuurbroed doet weet dat de dag dat de 
heilige	Jozef	zijn	feestdag	heeft	(19	maart)	ideaal	
is om de vogels samen te plaatsen. Rond die tijd is 
er circa dertien uur daglicht, wat volstaat om vogels 
broedrijp te krijgen. Op vandaag is het echter zo dat 
lang niet iedereen die bewuste dag afwacht om man 
en pop samen te plaatsen. Met de hulp van kunstlicht 
en een goed afgestelde tijdsklok moet het mogelijk 
zijn de broedtijd te vervroegen. Laten we hierbij ook 
de lichtsterkte van de gebruikte lampen niet vergeten. 

De betere zijn diegene die het daglicht weergeven, of 
moeten we schrijven benaderen. Aangenomen wordt 
dat de ‘vroegkweker’ de tijdsklok dusdanig instelt dat 
het aanwezige licht met vier minuten per dag verlengd 
wordt, twee minuten in de ochtend en twee minuten in 
de avond. Een praktisch voorbeeld: rond één december 
zijn er ongeveer negen uren daglicht.  Op die manier 
komen	er	vier	minuten	per	dag	of	120	minuten	per	
maand bij. Op één januari zitten we aan elf uur licht en, 
logisch nadenkend, op één februari hebben we dertien 
uur licht. De aanwezige vogels in de kweekruimte zullen 
volop in kweekconditie komen. Mannen zullen volop 
gaan	fluiten,	poppen	beginnen	met	verloren	veertjes	
te	zeulen.	Kortom,	de	vogels	kunnen	samengeplaatst	
worden. Op die manier winnen we dus zeven weken. 
Let wel, eens er veertien uur licht is bereikt wordt de 
schakelklok hieraan aangepast. Langere lichttijden 
kunnen een ongewenste rui tot gevolg hebben.

Nestmateriaal
Bij nestmateriaal wordt door de band weinig stilgestaan. 
En we geven het graag toe, in de gespecialiseerde 
handel is er goed nestmateriaal te koop. De keuze is 
er zelfs enorm, er is onder andere sisal, kokosvezel 
(in natuurkleur maar ook in wit), katoendraadjes enz. 
En uiteraard is er ook nog het traditionele mos en hooi 
en kleine plantenvezels waarmee de pop wat graag 
nestelt. Maar we kennen ook nog altijd een groot aantal 
kanariekwekers die zweren bij de oude traditionele 
katoenzak van weleer. Hier is het wel noodzakelijk 
om die zak eerst vierentwintig uur in een emmer met 
bleekwater te plaatsen. Hierna moet de jutezak goed 
uitgespoeld en gedroogd worden. Is dit gebeurd dan 

Ideale startvogel
De kleurkanarie

Jan Six

Kanarie.	Geel	intensief.
Foto: © Danny Roels. 
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wordt hij versneden in lapjes van vijf 
op vijf die op hun beurt uitgepluisd 
worden. Welk kweekmateriaal er ook 
gebruikt wordt, een kweekrijpe pop 
heeft haar nestje binnen een paar 
dagen af.

Samenplaatsen
Belangrijk is verder het 
samenplaatsen van de koppels. Er 
zijn liefhebbers die ervoor opteren 
om eerst de pop in de kweekkooi 
te plaatsen samen met het nodige 
nestmateriaal en de man er pas 
bij te zetten wanneer de pop aan 
de nestbouw begint. Dit is ook de 
manier die door ons jaren tot onze 
algemene tevredenheid wordt 
toegepast. Bij meer dan de helft van 
de paren volgde de paring binnen de 
minuut! Andere liefhebbers opteren 
ervoor om man en pop samen in 
de kweekkooi te plaatsen en nog 
andere geven er de voorkeur aan om 
eerst de man in de kooi te zetten en 
pas enkele dagen later de pop. Een 
goede raad: wijk nooit af van een 
kweekwijze die u bevalt.

Nest
Een kweekrijpe pop heeft haar 
nestje binnen de week af. Het heeft 
een kleine komvormige constructie, 
het is circa drie centimeter diep 
en zowat vier centimeter breed. 
Het popje zal hierin van vier tot 
zes eieren leggen, waarbij vijf een 
goed gemiddelde is. Het ei heeft 
een groene kleur en is bezaaid met 
bruine stipjes. Weet ook dat het 
laatst gelegde ei doorgaans wat 

groener gekleurd is. De pop begint 
te broeden nadat ze het tweede 
ei heeft gelegd. Omdat er in de 
volgende dagen nog eieren volgen 
opteren sommige liefhebbers om 
de al gelegde eieren weg te nemen, 
ze te vervangen door kunsteieren, 
en de originele eieren pas terug 
te geven wanneer het laatste ei is 
gelegd. Dit zou het voordeel moeten 
hebben dat alle eieren gelijktijdig 
kippen en de jongen dus allemaal 
even oud zijn. Op die manier worden 
alle jongen gevoed en blijven de 
laatstgeborenen niet achter op de 
oudere jongen. De broedtijd bij de 
kanarie is dertien dagen, de pop 
broedt alleen maar een zorgzame 
man voedt haar op het nest.

Eivoer
Het opkweken van jonge kanaries 
gebeurt via het geven van eivoer. 
Wie een speciaalzaak binnenwandelt 
krijgt een volledig gamma aan 
commerciële eivoeders te zien. Voor 
welk product er ook gekozen wordt, 
we gaan ervan uit dat een gezond 
kweekkoppel ieder eivoer aanneemt 
en het ook aan de jongen doorgeeft. 
Het verstrekken van eivoer heeft het 
verdere voordeel dat er makkelijk 
andere voedingselementen 
kunnen aan toegevoegd worden 
als gekiemde zaden. Op vandaag 
worden er ook aan kanaries 
ontdooide diepvriespinkies via het 
eivoer aangeboden (wat niet nodig 
is). Eivoer kan verder aangelengd 
worden met couscous maar hier 
toch wel opletten daar couscous een 
grote vochtopname bezit.

Groenvoer
Op vogelmuur (Stellaria	media) 
is de kanarie gek en voedt dit 
kruid zeer graag aan de juveniele 
vogeltjes. Let wel, vogelmuur en 
ander groenvoer wordt beter nooit 
in de avond gegeven omdat het 
zeer vlug verteerd en de jongen 
dus gedurende een groot deel van 
de nacht zonder voedsel zijn. Voor 
veel liefhebbers ligt groenvoer ook 
aan de basis van darmstoornissen 
waardoor het niet wordt verstrekt.

Uitvliegen
De jonge kanarie blijft ongeveer 
twintig dagen in het nest en 
wordt hierna nog gedurende een 
tweetal weken nagevoed door 
voornamelijk de man. De pop zal 
na de nestverlating van de jongen 
heel spoedig aan een tweede ronde 
beginnen. Het is wel een noodzaak 
om het oude nestmandje door 
een nieuw te vervangen en nieuw 
nestmateriaal aan te bieden. Het 
gebeurt dat de uitgevlogen jonge 
vogels het nest nog gaan opzoeken 
en de eventueel nieuw gelegde 
eieren gaan bevuilen. Daarom, maar 
ook tegen verenpikken, wordt de 
zogenaamde ‘babykooi’ door veel 
liefhebbers gebruikt. De jongen 
worden erin geplaatst en door de 
ouders doorheen de tralies gevoed. 

Spenen
Met het spenen van jonge kanaries, 
of andere vogels, wordt bedoeld 
dat de jongen apart van de ouders 
worden geplaatst. Een ideale leeftijd 
voor jonge kanaries is wanneer het 
V-teken in de staart goed zichtbaar 
is. Dit is tussen de tweede en de 
derde week na het uitvliegen. Let 
wel, plaats die vogels ook eerst 
apart en plaats bijvoorbeeld nooit 
prille vogels uit de tweede ronde 
bij de oudere vogels uit de eerste 
ronde. Dit is om moeilijkheden 
vragen omdat de oudere vogels 
zich dominant kunnen gedragen 
tegenover jongere kanaries. Het is 
een evidentie dat gespeende vogels 
blijvend kunnen rekenen op eivoer 
en een goede verzorging!

Kanarie.	Geel	schimmel.
Foto: © Danny Roels.
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Van al wat roodmus heet is de Mexicaanse de meest 
gekweekte in avicultuur. In contrast met wat de 
benaming laat vermoeden komt de Mexicaanse 
roodmus (Corpdacus m. mexicanus) lang niet alleen 
in Mexico voor maar ook in andere deelstaten van de 
VS. De Amerikanen noemen hem ‘House Finch’ of vrij 
vertaald ‘Huisvink’ wat veel zegt over het gedrag en 
het voorkomen van deze vogel.

Algemeen
Dimorfisme. Het verschil tussen man en pop is zeer 
uitgesproken. Wie een volwassen man ziet in de 
natuurlijke biotoop krijgt een prachtig roodgekleurde 
vink voor de ogen. Bekijken we de pop dan zien een 
bruine vogel maar wel een met een zeer brede, strakke 
lengtetekening	op	onder	meer	borst,	buik,	flanken	en	
rug. Voor een verdere beschrijving verwijzen we graag 
naar de hierbij afgedrukte foto’s. Toch nog zeggen dat 
de grootte circa zeventien centimeter is. Wie de kans 
krijgt meerdere mannelijke Mexicaanse roodmussen 
te bekijken zal zien dat er tussen sommige exemplaren 
duidelijke afwijkingen tegen over elkaar voorkomen. Dit 
is zo bij vogels in de natuur maar zeker ook in avicultuur 
waarbij moet gesteld dat in avicultuur de kleur van de 
man spectaculair taant, het rood wordt oranje tenminste 
wanneer betreffende vogel geen kleurstof heeft 
gekregen. 

Biotoop. Bestaat uit open en droge landschappen 
waar hij veelvuldig voorkomt. Het is lang geen schuwe 
vogel	en	hij	voelt	zich	thuis	tussen	de	mensen.	Zijn	
Amerikaanse naam ‘House Finch’ is daar niet vreemd 
aan. In parken en tuinen kunnen van kleine tot grotere 
benden	op	de	voedertafels	landen.	Zonder	schroom	eten	
ze de aangeboden zaden die vaak voor andere vogels 
als mezen en boomvogeltjes bedoeld zijn. Ook wordt 
de vogel er foeragerend aangetroffen op de grond waar 
hij zoekt naar onkruidzaden maar ook kleine insecten 
vallen in de smaak. Worden de vogels opgeschrikt dan 
wordt er een kleine kreet geslaakt en wordt er in een 
golvende vlucht weggevlogen.

Avicultuur
Huisvesting. Het betreft naar onze mening geen vogel 
die moet gehouden worden in een kooi, daarvoor is hij 

veel te levendig. De Mexicaanse roodmus is wel een 
uitstekende volièrevogel die, mits een goede verzorging, 
zeer makkelijk tot kweken overgaat. Het gaat om een vrij 
sterke soort die mits enige bescherming tegen tocht en 
vocht het jaar rond in de volière kan blijven. Wel even 
opletten welke vogels er eventueel bijgeplaatst worden. 
Weet dat het gaat om een zeer temperamentvolle vogel 
en dat geldt in het bijzonder voor de man.

Voeding. Kieskeurig	is	de	Mexicaanse	roodmus	
geenszins	voor	wat	de	voeding	betreft.	Zelf	bieden	we	
een	mix	aan	die	bestaat	uit	50%	kanariemengeling	en	
50%	exotenzaad.	Bijvoedingen	kunnen	onder	meer	
bestaan uit trosgierst, alle onkruid- en grassoorten in 
alle voedingsstadia, maar ook wordt eivoer en brood 
geweekt in water of melk wat graag gegeten. Gekiemd 

Kweekervaring
Mexicaanse roodmus

Jan Mertens

Mexicaanse roodmus man.
Foto: © Cyril Laubscher.
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zaad is een verdere mogelijkheid, ook kleine dierlijke 
eiwitten (pinkie, buffaloworm …) worden opgenomen.

Kweek
Balts. Een man die driftig wordt laat dit overvloedig 
blijken.	Hij	fluit,	roept,	zingt	en	zit	vooral	de	pop	na.	Hij	
gaat naast haar zitten, laat hierbij de vleugels hangen en 
steekt letterlijk de borst vooruit. In het begin wordt de 
man bijna altijd door de pop genegeerd maar wanneer 
ze aan de nestbouw begint is ze meer inschikkelijk en 
kunnen zelfs meerdere paringen per dag waargenomen 
worden. De pop bouwt een komvormig nest dat wordt 
gemaakt met mos, sharpie, kokosvezel en, indien 
voorhandig, paardenhaar. De man helpt amper of niet 
aan de bouw hoewel ook hij soms met nestmateriaal 
durft rond te vliegen. De bouw van het nest duurt twee 
tot vier dagen.

Jongen. Naar eigen ervaring bestaat een volledig nest 
uit vijf eieren, zelden uit vier of zes. Het ei heeft een 
vuilwitte ondergrond en bezit vooral aan de stompe kant 
donkerbruine stippen. De man broedt niet of amper, 
de	pop	broedt	in	haar	eentje	de	eieren	uit.	Ze	doet	dit	
in dertien tot veertien dagen. De jonge mus bezit een 
vleeskleurige	huid	met	een	donkergrijze	dons.	Ze	worden	
door man en pop opgefokt met het aangewezen voedsel. 
Indien alles naar wens verloopt kunnen ze op de vijfde 
dag geringd worden. Het nest wordt verlaten tussen de 

veertiende en de zestiende levensdag. Twee weken later 
zijn de juveniele vogeltjes in staat om voor zichzelf te 
zorgen. Er kunnen tot drie nesten per jaar zijn bij een 
goed harmoniërend koppel. 

Tentoonstelling
Handopfok. De juveniele roodmus is een zeer onrustige 
vogel in een tentoonstellingskooi als hij niet met de 
hand is opgevoed. Maar nog wordt te veel de fout 
gemaakt dat er gedacht wordt dat een met de hand 
opgefokte vogel sowieso een goed showexemplaar is, 
en dat is echt niet zo. Een met de hand opgekweekte 
vogel is hooguit bedaarder en zal makkelijker een goede 
houding aannemen maar indien kleur en tekening niet 
voldoen wordt er ook nooit hoog gescoord.

Opkleuren. Komt	erbij	dat	de	man	pas	mooi	kan	
genoemd worden wanneer hij op de juiste manier 
is opgekleurd. Is dit niet het geval dan kan door de 
keurmeester soms als tweekleurig beoordeeld en dat is 
vooral in de lage puntenscore te merken. Ook de pop is 
gevoelig voor kleurstof. Rood is bij haar ongewenst.   

Africhting
Opfok. Wie opteert voor handopfok zal de juveniele 
vogeltjes bij de ouders wegnemen als die in de veertjes 
beginnen te komen. Jonge mexicaantjes zijn sterk 
en als ze honger hebben spreiden ze onmiddellijk de 
snavel in de hoop voedsel te krijgen. Met de hulp van 
een voederstokje of -spuitje bieden we ze voedsel aan 
dat bestaat uit het opfokvoer dat we ook de ouders 
aanboden of een opfokvoer uit de handel. Verliezen we 
niet uit het oog dat de vogeltjes op een verwarmbare 
plaats worden ondergebracht en dat ze met tussenpozen 
van een uur moeten gevoed worden en dit van vijf uur in 
de ochtend tot tien uur ’s avonds.

Kooi.	Rond de achttiende levensdag zien we de jonge 
vogeltjes plaatsnemen op de rand van het nest. Dit 
is ook het moment om ze afzonderlijk in een kooi te 
plaatsen en ze verder alleen op te kweken. Op die 
manier houden we de vogels echt rustig en prenten ze 
zich volledig op de mens in. Dit betekent in dit geval 
dat de natuurlijke schuwheid afgelegd wordt en dat 
de mens eigenlijk als een soortgenoot wordt aanzien. 
Indien een maand oud zullen ze ook alleen beginnen 
eten, dus eivoer, gekiemde zaden en gewone zaden 
moeten in de kooi aanwezig zijn. Maar toch, hoewel de 
vogels nu voor zich alleen kunnen instaan moeten we 
zo ook rustig blijven houden. Wie ze geregeld een gepeld 
zonnebloempitje met de hand aanbiedt, wie de kooien 
minstens één keer per week poetst en wie ze geregeld in 
een spoelkooi laat overvliegen om ze lichtjes met lauw 
water te benevelen zal ook deze vogel volledig naar zijn 
hand hebben gezet.

Mexicaanse roodmus man.
Foto: © Cyril Laubscher.
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De velduil (Asio flammeus) is een 
pracht van een vogel die dagactief 
is. Dit wil zeggen dat hij vooral 
overdag op prooien jaagt en dit 
in tegenstelling met meerdere 
andere Europese uilensoorten die 
bij valavond of gewoon tijdens de 
nacht op voedseltochten trekken. 

Voorstelling
Het gaat om een toch wel vrij 
grote vogel en zeker wanneer 
er gevlogen wordt is zijn 
verschijning indrukwekkend want 
zijn spanwijdte kan tot honderd 
centimeter breed zijn. Weet ook 
dat de pop met haar grootte van 
tweeënveertig centimeter ook ruim 
groter is dan de man. Hij moet zich 
tevreden houden met vierendertig 
centimeter. In België gaat het niet 
al te best met hem, de keren dat de 
vogel nog opgemerkt wordt is niet 
groot. Begrijpelijk dat hij op de rode 
lijst is geplaatst. Beide foto’s geven 
al een mooi beeld van hoe deze 
vogel eruitziet, vooral de foto van 
de kopstudie mag gezien worden. 
Hier zien we de grote, geelgekleurde 
ogen met de contrasterende zwarte 
iris als meest opvallend feit. Wat 
echter niet te zien is blijft het feit dat 
ook deze uil kleine oorveertjes heeft 
en die bevinden zich niet aan de 
oorstreek maar wel bovenop de kop. 
Letten we verder op de bruingrijze 
bevedering die een gevlekte indruk 
na laat en we vertellen er graag bij 
dat wie meerdere velduilen bij elkaar 
ziet ook vaak individuele verschillen 
tussen de vogels makkelijk opmerkt. 
De vleugels zijn lang, wanneer 
de velduil stil zit reiken ze tot 
halverwege de korte, hoekige staart. 
De bepluimde poten zijn van het 
zygodactyle type (twee tenen naar 

voor, twee tenen naar achter). De 
tenen zijn voorzien van vlijmscherpe 
nagels om prooien te slaan.

Biotoop
Zoals	de	naam	al	laat	vermoeden	
houdt de velduil van open ruimten 
die hij onder meer in velden 
ruimschoots vindt. Maar ook kan 
de vogel gezien worden in duinen 
en weilanden, in het poldergebied 
maar ook voor moerassige gebieden 
wordt de neus niet opgetrokken. 
Die biotoop wordt zowel in Europa, 
Azië en in Noord-Amerika benut, het 
verspreidingsgebied is dus ruim te 
noemen, er zijn tien beschreven 
ondersoorten. Als aangegeven gaat 
het in ons land om een vrij zeldzame 
vogel en naar verluidt is de velduil 
hier nooit echt sterk aanwezig 
geweest.

Geluid
Het is geenszins een lawaaimaker. 
Het geroep van de man wordt 
nog het meest gehoord bij de 
verdediging van het territorium 
waarbij een langgerekte ‘voo-hoo-
hoo’ wordt geuit. De pop antwoordt 
hierop door een op een blaffend 

gelijkend geluid ‘kee-ow’ te uiten.

Voedsel
Er wordt in hoofdzaak gejaagd op 
muizen (met een grote voorkeur 
voor de woelmuis) en andere 
(kleinere) knaagdieren maar als de 
kans zich voordoet wordt er ook een 
zangvogeltje geslagen. Het jagen 
geschiedt door laag over de grond 
te vliegen, dit gebeurt als steeds 
geruisloos waarbij komt dat het gaat 
om een zeer wendbare soort. 

Braakbal
Als steeds bij dit soort vogels 
worden de prooien in hun geheel 
ingeslikt waarna de onverteerbare 
delen (huid, haren, beentjes, 
tanden, nagels …) via een braakbal 
letterlijk worden uitgebraakt. Een 
dergelijke braakbal bevat al die niet 
te verteren onderdelen. Een analyse, 
gerangschikt op het specifiek 
beendergestel, op de tanden of op 
de schedelvorm enz. duidt precies 
aan welke kleine zoogdieren en/of 
vogels als buit dienen. De meeste 
uilensoorten braken afhankelijk 
van het seizoen één tot twee 
braakballen uit per vierentwintig uur. 

Roofvogels
De dagactieve velduil

Frans Coppens

Velduil.
Foto: © Danny Roels.
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Een braakbal toont ook aan wat uilen eten gedurende de 
diverse seizoenen maar zeggen ook veel over de diverse 
verspreidingsgebieden van de soorten. Bovendien tonen 
ze ook aan welke kleine zoogdieren en/of vogels er in 
bepaalde regio’s kunnen geslagen worden en zeggen 
ook veel over de voorkeur van de uilen zelf. Braakballen 
kunnen zelfs duidelijk stellen welke prooien zich al 
dan niet in een bepaald seizoen in een bepaald gebied 
bevinden, we denken hierbij aan kleine trekvogels. 
Vergelijkingen van de inhoud gedurende meerdere jaren 
kunnen zelfs aantonen of een kleine vogelsoort al dan 
niet minder of meer voorkomt op een bepaalde plaats.

Kweek
Er wordt een ruim bemeten broedterritorium 
verdedigd, dit gebeurt onder andere met geroep en 
verdedigingsvluchten. De velduil wordt broedrijp 

gedurende het eerste levensjaar. Een weetje is dat 
het de enige uilensoort in ons land is die zelf een nest 
bouwt al moeten we er ons niet te veel bij voorstellen, 
het wordt gewoon op de grond gemaakt in een kuil en 
afgelijnd met grassen en veren, dat is het. De pop legt 
hierin van vier tot zeven witgekleurde eieren. Tussen elk 
gelegd ei zit een tussentijd van twee dagen. Die eieren 
worden alleen door de pop bebroed die, omdat ze het 
nest amper verlaat, door de man van proviand wordt 
voorzien. De broedtijd duurt tussen zesentwintig en 
negentwintig dagen. Omdat de pop niet wacht om aan 
de broedtijd te beginnen tot alle eieren gelegd zijn (ze 
begint te broeden na de leg van het eerste ei) is het 
ook logisch dat er zich in de nesten kuikens bevinden in 
verschillend voorkomen en grootte. Tussen de geboorte 
van het eerste en het vijfde jong kan er dus een 
verschil zijn van liefst tien dagen. De juveniele vogels 
worden geboren met een witgrijze dons, een zwarte 
snavel en een geel gekleurde naakte huid boven de 
snavel. De nesttijd van de kuikens is vrij kort, ze blijven 
slechts tussen twaalf en achttien dagen in het nest. 
Het spreekt voor zich dat ze in die korte tijd nog niet 
volledig bepluimd kunnen zijn, laat staan dat ze kunnen 
vliegen.	Ze	houden	zich	echter	dichtbij	het	nest	op	in	de	
onderbegroeiing waar de ouders ze onder andere door 
een lichte roep makkelijk terugvinden om ze van voedsel 
te voorzien. Door de band is er één kweekronde per 
seizoen, bij gunstige omstandigheden (veel voedsel) 
kunnen er twee broedronden zijn.

Velduil.	Kopstudie,
let op de indrukwekkend

geel gekleurde ogen.
Foto: © Danny Roels. 
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Toegeven, de rode rotshaan 
(Rupicola p. peruvianus) is niet 
meteen een soort die in volières 
bij de individuele liefhebber wordt 
verwacht. Zelfs in dierentuinen en 
vogelparken is het niet evident om 
deze prachtige vogel in de collectie 
aan te treffen. Een zomers bezoek 
in 2016 aan ‘Le Parc des Oiseaux’ 
in Villars-Les-Dombes Frankrijk, 
(Ain) bracht ons in de gelegenheid 
om de rode rotshaan in al zijn 
glorie te ontdekken. Dankzij 
Christophe Bec, directeur van het 
park, mochten we op voorspraak 
van Patrick Gheysels van ‘Versele-
Laga’ zelfs foto’s nemen ‘achter 
de schermen’. We troffen er onder 
meer een broedende pop aan. 

Situering
Naam. De rode rotshaan 
maakt deel uit van de familie 
Cotingidae (cotinga’s). Hij hoort 
tot het geslacht Rupicola, heeft 
als wetenschappelijke naam 
Rupicola p. peruvianus en 
volgens de wetenschap zijn er 
vier ondersoorten. De vogel kent 
een ruim verspreidingsgebied in 
Midden-	en	Zuid-Amerika.	In	Peru	
heeft hij het zelfs tot nationale vogel 
geschopt. Meteen is het tweede deel 

’peruvianus’ in de wetenschappelijk 
naam verklaard. Het eerste deel 
van die wetenschappelijke naam 
valt te splitsen in twee delen. Er is 
enerzijds ‘Rupicola’ waarbij ‘ripo’ 
in het Latijn staat voor ‘rots’ en 
anderzijds ‘cola’ dat eenvoudig 
‘bewoner’ betekent. In het 
Nederlands betekent zijn naam 
letterlijk ‘Peruviaanse rotsbewoner’.

Biotoop. En die term ‘rotsbewoner’ 
brengt ons naadloos bij de biotoop 

waarin de rode rotshaan leeft. 
Naar de literatuur schrijft komt hij 
voor in tropische en subtropische 
bergplateaus, rotsachtige en 
waterrijke biotopen en dit tot op 
hoogten	gelegen	tussen	1500	en	
3000	meter	boven	de	zeespiegel.	
Verrassend is wel dat wordt 
meegegeven dat deze vogel meer 
voorkomt op de grond dan in de 
bomen. Het voedsel dat voor het 
grootste deel uit vruchten en 
bessen bestaat wordt grotendeels 

Gezien in Villars Les-Dombes
…. de rode rotshaan

Vogelinfo vzw

Rode rotshaan man.
Foto: © Danny Roels.

Van de rode rotshaan zijn vier ondersoorten beschreven.
Die zijn: 
1.	 Rupicola	p.	peruvianus	=	nominaatvorm.	Komt	voor	in	het	

Andesgebied van Centraal-Peru.
2.	 Rupicola	p.	sanguinolentus.	Leeft	in	het	Andesgebied	van	

West-Colombia en in het noordwesten van Ecuador.
3. Rupicola p. aequatorialis. Wordt teruggevonden in de Andes 

van Oost-Colombia, West-Venezuela en in Oost-Peru.
4.	 Rupicola	p.	saturatus.	Wie	deze	ondersoort	wil	zien	moet	

naar het Andesgedeelte reizen dat in het zuidwesten van 
Peru ligt.
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verzameld langs rivierranden 
en andere waterbronnen (bvb. 
watervallen). Omdat het voedsel 
niet gepeld maar ingeslikt 
wordt worden de zaden ervan 
via het darmkanaal opnieuw en 
ongeschonden uitgescheiden, 
waardoor ook deze vogel 
(ongewild?) voor de verspreiding 
ervan zorgt. Naar verluidt worden 
in het bijzonder de vruchten van de 
papayabomen (Carica papapya) 
graag gegeten. Maar het spreekt 
voor zich dat er ook naar insecten 
wordt gezocht. Ook die worden 
voor het grootste deel op de grond 
verzameld waarbij de vogel de 
snavel in de losse grond plaatst, 
of nog steentjes verplaatst om 
daar hopelijk een of ander insect 
te kunnen verschalken. Met de 
sterke poten kan er ten ander 
ook makkelijk in de aarde worden 
geharkt wat uiteraard ook een 
surplus aan insecten opleveren kan. 
Naast insecten worden ook kleinere 
diertjes als bvb. kikker en hagedis 
soms gedood om te overleven.

Beschrijving
Man. Vooraf zeggen dat wat volgt 
geldt voor de nominaatvorm. 
Tussen de vier ondersoorten zijn 
kleine tot grotere verschillen. De 
bevedering van de volwassen 
man is van kop tot mantel, en van 
keel tot aarsstreek intens helrood, 
hetzelfde kunnen we stellen voor de 
dijbenen. Dit rood contrasteert zeer 
sterk met de zwarte kleur van de 
licht glanzende afgeronde vleugels 

die vanaf de rode mantel tot bijna 
op de stuit met brede zilvergrijze 
vleugeldekveren bedekt zijn. De 
vogel bezit een forse, gedrongen 
indruk en is rond de vijfendertig 
centimeter	groot.	Zwart	gekleurd	
is ook de circa elf centimeter lange 
hoekvormige staart. De oogringen 
bezitten een zwartbruine tint, de 
irissen tonen vuilgeel maar de 
oogpupillen kleuren diepzwart. 
Apart kunnen we verder de 
helmachtige, ook al roodgekleurde 
kuif noemen die dusdanig kan 
worden gemanipuleerd dat hij tot 
over de snavel hangen kan. Nog 
melden dat de poten vrij krachtig 
zijn en geel van kleur.
Pop. Zoals	zo	vaak	bij	sterk	
rood getinte vogels geldt die 
omschrijving louter voor de man. 
Ook bij de rode rotshaan heeft het 
wijfje een veel minder in het oog 
springende bevedering en daar 
zit het broedgebeuren voor veel 
tussen. Mocht ze dezelfde heldere 
en aantrekkelijke kleuren van de 
man bezitten dan zou ze een te 
opvallende vogel zijn wanneer ze stil 
op het nest moet zitten. Predatoren 
als valk, arend en slang zouden er 
wel raad mee weten. Daarom dat 
ze zich toont in een bescheiden 
donkerbruin vederpak. En toch, 
laten we ons niet vergissen want 
ook zij bezit een feloranje gekleurde 
tint en wel op de dekveren van de 
ondervleugel maar dit is slechts 
te zien als ze vliegt. Ook heeft zij 
op de kop een lichte aanzet tot 
kuif maar wel in een donkerbruine 

kleur.	Snavel	en	poten	kleuren	hier	
zwartbruin.

Voortplanting
Balts. Goed om weten is dat de 
mannen pas in het derde levensjaar 
op hun mooist gekleurd zijn maar 
dat ze voor die tijd wel al een pop 
kunnen bevruchten, ten minste 
indien ze hiervoor de kans krijgen 
want de balts bij deze vogels kan 
vrij ongewoon genoemd noemen. 
Slechts	de	meest	mooie	mannen	
maken bij de poppen een kans. Het 
begin van de broedtijd situeert zich 
in april en mei. In de late namiddag 
verzamelen zich elke dag meerdere 
mannen in bomen, struiken en 
rotsen rond een onbegroeide open 
plaats die ze al gedurende jaren als 
gemeenschappelijke baltsplaats 
gebruiken. Terloops, een dergelijke 
baltsplaats wordt een ‘lek’ genoemd. 
Alle mannen veroveren in die arena 
een klein territorium dat niet groter 
is dan een vierkante meter. Een 
privé stukje grond zeg maar waarop 
zij ongehinderd kunnen baltsen en 
hun karakteristieke danspasjes 
uitvoeren. Boven de baltsplaats 
heeft iedere man ook een eigen 
laaghangende tak waarvan hij alle 
bladeren en twijgen heeft afgerukt 
en waarop hij met de kop achterover 
en de borst vooruit zit te kwelen en 
te pronken of van waar hij dikwijls 
van en naar zijn privé baltsplaats 
heen en weer vliegt om de aandacht 
van de poppen te trekken. De 
poppen, gelokt door de luide kreten 
van de mannen verzamelen ook, 
evenwel nog verspreid en op enige 
afstand	van	de	baltsplaats.	Zodra	
een of meer broedrijpe poppen 
de groep verlaat of verlaten, en 
de baltsplaats naderen landen 
de mannen direct op hun eigen 
dansplek en beginnen ze aan het 
baltsritueel.	Ze	spreiden	de	kuif	zo	
ver open dat die tot over de snavel 
waaiert en waarbij ze ‘jaknikken’, 
opdat ze zeker zouden opvallen. 
Op hun privé dansvloertje draaien 
ze met stampende poten en met 
klapperende vleugels snelle rondjes 
en slaken ze luide kreten. Als een 
pop een man, meestal de mooiste, 
grootste en beste danser uitkiest 

Rode rotshaan pop.
Foto: © Danny Roels.
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om er mee te paren, strijkt ze in zijn baltsplekje naast 
hem neer. Hierop verlaten beide seksen de baltsplaats en 
paren ze op een tak van een nabijgelegen boom. En dit 
is het, althans voor hem, want van nestelen of broeden, 
of helpen de jongen groot te brengen heeft hij nog nooit 
gehoord. Liever paart hij met meerdere poppen.

Nest. Het nest wordt dus alleen door de pop gebouwd 
met ranken en wortels die met modder worden 
samengehouden. Hierbij komt dat de nestplaats 
zich altijd in de schaduw bevindt (zonlicht zou het 
uitdrogen) maar ook steeds in de onmiddellijke 
nabijheid van water. Voor de binnenafwerking wordt 
uitgezien naar plantenvezels. Een ideale nestplaats 
voor de pop is onder meer een rotsholte en/of -spleet 
hoewel er ook in beschutte, altijdgroene vegetatie 
een nest kan aangetroffen worden. De pop legt twee 
witte donkerbruin gevlekte eieren die na een broedtijd 
van achtentwintig dagen uitkomen. De jongen hebben 
een zwartbruine, dichte dons en worden gevoed met 
proteïnerijk voedsel. De jongen verlaten het nest na een 
nesttijd van zes tot zeven weken en zijn pas een kleine 
maand later zelfstandig. De jonge rotshanen verlaten het 
nest in een vuilbruine bevedering.

Avicultuur
Cites. Rotshanen mogen niet vrij verhandeld of 
gehouden worden zonder de nodige vergunning want 

ze	zijn	opgenomen	in	de	bijlage	2	van	de	Conventie	van	
Washington	(C.I.	T.E.S)	en	in	de	bijlage	C2	van	de	E.E.G.-
Verordening	3626/82	C.I.T.E.S.

Vogelparken. Om de hiervoor vermelde reden worden 
rotshanen (wellicht) niet door particuliere vogelhouders 
gehouden en verzorgd. Wie ze wil zien is aangewezen 
op vogelparken (of een reisje naar het natuurlijke 
broedgebied	in	Midden-	of	Zuid-Amerika	kan	natuurlijk	
ook). In Walsrode (Duitsland) hebben we slechts een 
solitair levende man gezien maar in Villars-Les-Dombes 
(Frankrijk) kregen we wel koppels te zien. Een van de 
poppen was aan haar tweede broedsel bezig, het eerste 
bevatte slechts een onbevrucht ei. Met Christophe Bec 
hebben we de afspraak dat we op de hoogte zullen 
worden	gehouden	over	de	afloop	van	deze	kweek.	Het	
spreekt voor zich dat we de lezer van ‘De Vogelwereld’ de 
resultaten hiervan niet zullen onthouden.

Literatuur:

•	 Meerdere	oude	jaargangen	van	‘De	Vogelwereld’	A.O.B.	
België.

•	 Mondeling:	Dr.	Patrick	Gheysels	(Versele-Laga,	
België).

•	 Mondeling:	Christophe	Bec	(Parc	des	Oiseaux	Villars-
Les-Dombes, Frankrijk).

•	 Avibase.
•	 Firefly	Encyclopedia	of	Birds	(Christopher	Perrins).
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De melkdistel (Sonchus oleraceus) is een veel 
voorkomende plant die erg populair is bij vooral 
vinkachtigen maar ook bij andere vogels. De plant 
kan tot een meter hoog worden. De bladeren hebben 
stekels die echter niet zoveel voorstellen. De hele 
plant bevat net zoals de paardenbloem melksap.

De melkdistel kunnen we terugvinden op vers bewerkte 
gronden, op plaatsen met losse grond, braakliggende 
terreinen en langs veldwegen. De oogsttijd situeert 
zich van juni tot oktober. Alleen de zacht stekelige 
bladeren hebben iets met de naam distel gemeen. De 
gele bloemen lijken op die van de paardenbloem, net 
zoals het zaad en de zaadbol die alleen wat kleiner 
zijn. Opvallend is dat er op één plant een verschil kan 
zijn in rijpheid van zaden. Vanaf het ogenblik dat de 

gele bloemen aan de plant komen kunnen we die als 
groenvoer beginnen te gebruiken. De zaadknoppen 
kunnen geoogst en bewaard worden. Wanneer u de 
zaadknoppen afknipt ziet u het bruine zaad zitten.  Het 
zaad is zeer waardevol als er jonge vogels zijn. Het kan 
gemakkelijk gemengd worden onder ei-, universeel- en 
insectenetersvoer. Van de melkdistel bestaat er nog 
een tweede soort die zich kenmerkt door iets groffere 
en stijvere bladeren. Ook zijn de stekels iets harder. 
Deze soort geeft wat meer groenvoer. Op melkdistel 
vinden we vaak ook de groene bladluis terug. Dit zeer 
eiwitrijk voedsel, vooral nuttig voor nestjongen, kunnen 
we meenemen door de volledige plant in een papieren 
zak te stoppen en ze onmiddellijk aan de vogels te 
presenteren. 

Voeding
De melkdistel

Jasper Houbracken

In wezen is de melkdistel een mooie en opvallende plant.
Op iedere plant is het mogelijk om zaden op te merken in verschillende stadia.

Foto’s: © Danny Roels.
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Australië en kaketoes worden vaak in één adem 
genoemd. Terecht. Die vogels, en dan zeker de grote 
geelkuifkaketoe, komen daar met duizenden voor. Het 
zijn een van de meest bekende Australische soorten 
die altijd al de aandacht van de toerist hebben weten 
te trekken. Deze vogels moeten ook niet gezocht 
worden, in sommige plaatsen zoals in The Grampians 
(Victoria), maar ook in een grote stad als Sydney 
komen ze gewoon naar je toe.  

Natuur
Brambuk. Van de witte kaketoes heeft de grote geelkuif 
(Cacatua galerita) op ons de meeste indruk gemaakt. 
Het betreft een vrij grote vogel die om en bij de vijftig 
centimeter groot is. In hoofdzaak wit gekleurd maar de 
prachtige, vrij lange kuif die wordt opgezet bij opwinding 
of wanneer de vogel ergens landt, kleurt prachtig geel. 
Geel vinden we ook terug op de dekveertjes van de oren 
maar ook op de onderzijde van de vleugels. Dit laatste 
is slechts te zien wanneer de vogel vliegt. Het verschil 
tussen een volwassen man en pop is vrij subtiel: hij 
heeft zwartgekleurde ogen, zij bruingekleurde. De snavel 
toont grijszwart. De naakte oogring is wit. De poten 
zijn grijs, de nagels grijszwart. De Aboriginals, dit is 
de oorspronkelijke inheemse bevolking van Australië 
noemen kaketoes ‘Brambuk’, een naam die ook wordt 
benut om een bepaald gebied in ‘The Grampians’ aan te 
duiden en dan meer bepaald daar waar de cultuur van de 
Aboriginals het meest bewaard is gebleven. 

Biotoop. In veel literatuur wordt geschreven dat de 
geelkuif een vogel is van savannen en laaggelegen 
gebieden. Ook aan bosranden zou de vogel zich graag 
ophouden. We spreken dit niet tegen maar, en dit naar 
eigen ondervinding, zouden we het willen aanvullen 
met de woorden dat het een echte cultuurvolger is 
geworden die vooral voorkomt rondom de menselijke 
nederzettingen en daarbij de stadsparken van de 
grootsteden zeker niet mijdt. Ook rond rivieren en 
andere drinkplaatsen wordt hij steevast opgemerkt. 
De geelkuif werd door ons voor het eerst gezien in 
Esperance (West-Australië) waar slechts een enkeling, 
gezeten hoog boven in een eucalyptusboom, onze 
aandacht wist te trekken. Naar verluidt hoort deze 
kaketoe niet echt thuis in West-Australië en zou de daar 
aanwezige populatie klein zijn en haar bestaan er louter 

te danken hebben aan ontsnapte en vrijgelaten vogels. 
Maar toch, sinds die eerste ontmoeting zou die prachtige 
vogel elke dag, en soms met tientallen tegelijk, ons pad 
kruisen. In ‘The Grampians’ (Victoria) kleurden de groene 
bomen soms volledig wit van de vele geelkuifkaketoes 
die er zich rond de middag of bij valavond verzamelden 
om er, naargelang, te schuilen voor de hitte of om er 
gezamenlijk de nacht in door te brengen. Hetzelfde kan 
eigenlijk gesteld worden voor de langsnavel kaketoe 
(Cacatua sanguinea) die in datzelfde gebied ook al 
met honderden tegelijk voorkomt. En opmerkelijk, 
hoewel beide soorten voor het grootste deel volledig 
wit gekleurd zijn hebben we ze nooit samen in een en 
dezelfde boom weten plaatsnemen. Ook hebben we ze 
op geen enkel moment samen zien foerageren. 

Geluid. De grote geelkuif heeft een schreeuwerige roep 
die zeer ver draagt. De vogel verraadt aldus, zelfs over 
grotere afstanden, altijd weer zijn aanwezigheid. Ook 
in zijn zeer sierlijke maar toch snelle vlucht, soms 
onderbroken door een glijvlucht, blijft hij roepen. Bij 
het vliegen wordt de kuif plat tegen de kop aangedrukt 
maar bij het landen in een boom of op de grond wordt 
de smalle, maar vrij lange naar voor gekrulde kuif bijna 
altijd voor een seconde of twee naar voor gebogen en 
geopend. 

Voedsel. Kieskeurig	voor	wat	zijn	voedsel	betreft	kan	
de	grote	geelkuif	zeker	niet	genoemd	worden.	Zaden	
blijven wel zijn belangrijkste voedselbron. Verder heeft 
deze vogel het ook begrepen op fruit en bessen, op 
bloesems,	noten	en	wortels	enz.	Zelf	hebben	we	gezien	
hoe geelkuifkaketoes letterlijk met hun poten in de 
grond graven om van boomwortels te kunnen eten. Ook 
zoekt hij ‘makkelijk’ voedsel waarbij wordt bedoeld dat 
hij tot tussen de huizen foerageert waar hij het daar 
aangeboden fruit en zaad zonder schrik uit de handen 
van	de	mens	komt	halen.	In	een	grote	stad	als	Sydney	
en meer bepaald in ‘The Royal Botanic Gardens’ vormt 
dit gewoon een toeristische attractie. Wie daar een 
appel of een boterham durft te eten loopt het risico dat 
bedelende geelkuifkaketoes gewoon op het hoofd of de 
schouders van betreffende persoon komen zitten. Dit 
leidt altijd weer tot mooie foto’s.

Kweek. In Australië wordt het nest gewoonlijk gevonden 
in een holle tak of in boomholte maar ook wel in een 
rotsholte. Op een ondergrond van vermolmd hout 

Natuur & avicultuur
Grote geelkuifkaketoe

Danny Roels
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worden er twee tot drie witte eieren gelegd. Het 
broedseizoen in Australië begint in augustus en eindigt 
in januari. Bijgaande foto’s werden genomen in ‘The 
Grampians’	en	in	Sydney	begin	en	half	februari.	Maar	ook	
toen werden nog baltsende mannen en elkaar voedende 
vogels door ons opgemerkt. De meeste nesten worden 
teruggevonden op hoogten variërend van drie tot dertig 
meter. De broedtijd zou tegen de dertig dagen aanlopen. 
Beide ouders broeden en staan ook in voor de opfok van 
de jongen. De juvenielen blijven tot tachtig dagen in het 
nest en na het uitvliegen toeven ze nog maanden rond 
in het gezelschap van hun ouders. Er is slechts één nest 
per seizoen. Noteren we ook dat de geelkuif in het derde 
of zelfs pas in het vierde levensjaar broedrijp wordt.

Avicultuur
Volière. Een koppel grote geelkuifkaketoes als 
volièrevogel heeft plaats, ruimte en aandacht nodig. 
De volière waarin deze vogel wordt gehouden kan 
beslist niet uit hout zijn opgetrokken, zijn sterke snavel 
maakt er meteen houtspaanders van. Een sterke 
volière (metaal) is nodig en dat moet ook gezegd voor 
de bedrading. Ook eetschotels moeten uit metaal zijn 
en liefst zo zijn vastgemaakt dat de kaketoes ze niet 
kunnen lospeuteren. In het andere geval kunnen we 
ervan uitgaan dat voedsel en potten in geen tijd op de 
bodem zijn terug te vinden. De grootte van de volière 
moet op zijn minst vijf meter lang zijn en behoorlijk 
breed. Voor de bodem wordt gekozen voor beton waar 
een bodembedekker kan op aangebracht worden. Het 
dak, bestaande uit draad, met een plastiekplaat erop 
ter bescherming tegen regen, kan eventueel ook deels 
alleen uit draad bestaan. De geelkuif houdt ervan om 
zich nat te laten regenen, vandaar.

Verzorging. De geelkuif is ruimdenkend waar het op 
voedsel aankomt. Papegaaienmengeling, al dan niet 
gemengd met een mengeling voor grote parkieten, 
maakt de basisvoeding. Dit kan naar hartenlust 
worden aangevuld met allerhande noten (hierbij nooit 
overdrijven!), met groenten en fruit maar ook met 
eivoer. Grit, sepia en maagkiezel zijn elementen die 
nooit mogen, ontbreken bij de geelkuif maar ook nooit 
bij vergelijkbare vogels. Ook pellets worden opgenomen. 
In de natuurlijke habitat foerageren geelkuif kaketoes 
bijzonder graag op de grond en dan zeker op pas 
geschoren grasperken. We hebben zelf gezien dat 
pas geknipte grassprieten wat graag door deze vogel 
worden opgegeten. Niet onbelangrijk is om ook (dikke) 
knaagtakken aan te brengen, de vogels kunnen er hun 
knaaglust op botvieren.

Agressie. In bijna alle literatuur handelend over de grote 
geelkuifkaketoe wordt erop gewezen dat de man soms 
heel agressief uit de hoek kan komen en dat er voor de 
pop plaats moet zijn om te vluchten. Dit vluchten kan 
naar het eventuele binnenhok zijn maar ook gebeurt 
het dat er bij de man langs een kant enkele slagpennen 

worden geknipt zodat hij zich minder makkelijk kan 
voortbewegen en de pop altijd voorsprong heeft. 
Bijzonder is ook dat die agressie plots kan voorkomen bij 
paren die al jaren in harmonie leven. 

Kweekblok.	Holenbroeder als hij is wordt er ook in 
avicultuur gekozen voor een ruim broedblok. Er kan 
geopteerd worden voor een natuurblok of voor een 
zelfgemaakte nestkast. In beide gevallen moet het 
grondoppervlak	toch	circa	30	x	30	centimeter	zijn	en	de	
nesthoogte	tussen	80	en	100	centimeter.	Het	invlieggat	
zal	een	doorsnede	bezitten	van	12	centimeter.	Langs	
de binnenkant van de nestkast kan eventueel een 
draadladdertje aangebracht worden, het voorkomt dat 
de vogels rechtstreeks op eventuele eieren of jongen 
vallen. Op de nestbodem kunnen spaanders   gelegd 
worden die al dan niet met turfgrond worden vermengd. 
Vermolmde houtblokken kunnen evenzeer, ze worden 
door kweekrijpe vogels in geen tijd stukgebeten.

Eieren & jongen. Graag verwijzen we hiervoor naar 
wat voorafging. Toch meegeven dat kweekresultaten 
met deze vogel in avicultuur nog geen alledaagse 
gebeurtenissen zijn. De juveniele vogel wordt geboren 
met een vleeskleurige huid. Net als alle anders soorten 
kaketoes groeien ook hier de juveniele vogeltjes 
vrij langzaam. De oogjes openen zich na de eerste 
levensweek. De eerste veren zijn pas te zien rond de 
derde levensweek. Het zijn dan nog stoppels wat de 
jonge kaketoe wel een vreemde aanblik geeft.
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Geelkuifkaketoe
Bovenaan links

koppel geelkuifkaketoes.

Midden links,
man te herkennen aan het zwarte oog.

Onderaan links.
Geelkuif doet zich te goed aan de

bladeren van een eucalyptusboom.

Midden bovenaan, kopstudie.

Midden onderaan: prachtige volgroeide vogel.

Bovenaan rechts:
in	de	Botanische	tuin	van	Sydney

zijn geelkuifkaketoes heel vertrouwelijk.

Midden rechts:
de geelgekleurde kuif is een opvallend gegeven.

Onderaan rechts:
geelkuifkaketoe gravend in de grond

op zoek naar boomwortels.
 

Alle foto’s: © Danny Roels
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Zoveel verschillende vogels, zoveel verschillende 
kleuren, dat kunnen we met zekerheid stellen. Ik 
denk zelfs dat we veren in bijna alle kleuren hebben, 
gaande van pikzwart, grijs, bruin, geel, groen, blauw, 
violetblauw, rood, oranje, tot … ja zelfs sneeuwwit. 
Elke vogelsoort is dan ook vooral te herkennen aan zijn 
typische kleuren. Want geef toe, moest je vogels totaal 
kaalplukken dan is het bijna onbegonnen werk om ze 
te herkennen. 

Fenotype
Het fenotype van de vogels, zoals we ze kennen in de 
wildbaan,	is	wat	we	de	wildvorm	noemen.	Zoals	we	in	
de andere hoofdstukken hebben kunnen lezen is deze 
wildvorm het gevolg van miljoenenjaren evolutie. De 
ene soort is overwegend groen of bruin, omdat dit hen 
de	beste	bescherming	biedt	als	camouflagekleur.	Weer	
andere vogels zullen dan weer een mix van diverse 
veren en kleuren tentoonstellen en zullen ze die 
opvallende kleurenpracht hoofdzakelijk gebruiken om 
hun partners te verleiden. De evolutie heeft voor elke 
soort iets in petto. Maar soms gebeurt er iets waardoor 
de vogel bepaalde kleurstoffen niet meer of gedeeltelijk 
gaat produceren. Het gevolg is een vogel die er net iets 
anders gaat uitzien dan zijn soortgenoten. Wanneer 
de verandering zich enkel beperkt tot deze ene vogel 
en niet erfelijk is, dan spreekt men van een individuele 
afwijking of modificatie. Is deze verandering erfelijk, 
met andere woorden kunnen deze nieuwe kleuren 
doorgegeven worden aan de nakomelingen, dan is er 
sprake van een kleurmutatie. En geef toe, het is de natte 
droom van menig liefhebber om ooit eens een mutatie 
op het hok te krijgen. Helaas is dit maar weinigen 
gegund. 

Kleurmutaties
Uiteraard beperkt een kleurmutatie zich niet altijd 
tot de veren en kunnen ook ogen, poten en/of nagels 
een andere kleur krijgen, want ook in de huid worden 
kleurstoffen	aangemaakt.	Kleurmutaties	kunnen	een	
streling voor het oog zijn, maar we moeten wel goed 
in gedachten houden dat kleurmutaties soms ook 
veel zwakkere vogels kunnen voortbrengen. Gelukkig 
is dat laatste eerder beperkt. Willen we met andere 
woorden een goed doorzicht krijgen in bestaande 

kleurmutaties, dan is het van primordiaal belang dat 
we, om te beginnen, toch wat kennis hebben over hoe 
deze kleuren ontstaan en wat er precies gebeurt bij 
kleurmutaties. Dat brengt ons dan in het fascinerende 
wereld van kleurpigmenten en veerstructuren. Je zult 
gaandeweg ook merken dat hoe meer kennis je hierover 
vergaard, hoe meer je ook zult merken dat wat we 
denken te zien niet steeds overeenkomt met wat er 
eigenlijk aan de hand is en dat Moeder Natuur ons af en 
toe	op	het	verkeerde	been	kan	zetten.	Kortom	de	natuur	
op haar best!

Wat bepaalt de kleuren van de veer?
Als je al denkt dat er voor elke kleur een specifiek 
pigment is, dan moet ik jullie heel sterk teleurstellen. 
Want dat is niet zo. Al deze kleuren zijn een samenspel 
van licht, vederstructuur en enkele pigmenten. Als we 
dus de vraag stellen wat precies de kleuren van een 
veer creëren dan kunnen we enkel stellen: de aanwezige 
pigmenten, licht en de structuur van de veer (noemen 
we structuurkleuren). De kleuren in vogels worden door 
sommige wetenschappers dan ook in eerste instantie 
onderverdeeld in kleuren veroorzaakt door pigmenten 

Wetenschap. Mutatiewijzer deel 6
De kleuren van de veren

Dirk Van Den Abeele

Agapornis roseicollis.
Hoewel de vogel overwegend groen gekleurd is heeft 
hij toch geen groene pigmenten in de veren.
Foto: © Danny Roels.     
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en	structuurkleuren	[1].	Pigmenten	of	kleurstoffen	zal	
voor het merendeel van de liefhebbers logisch lijken, 
maar bij structuurkleuren zullen de meeste wel hun 
schouders ophalen vrees ik. En nochtans zijn ze heel 
belangrijk. Een schoolvoorbeeld daarvan is blauw. Er 
zijn heel wat vogels met blauwe veren, maar er bestaat 
geen blauw pigment in de veren. Wat we daar zien is een 
structuurkleur. Ingewikkeld? Misschien, maar daarom 
dat we alles stap voor stap zullen proberen uit leggen. 

Kleurstoffen en
structuurkleuren bij vogels
Er zijn op het moment een aantal groepen kleurstoffen 
gekend. 
De twee meest voorkomende zijn:
•	 Melaninen:	eumelanine	en	phaeomelanine.	Deze	zijn	

in normale omstandigheden zwart of roodbruin. 
•	 Carotenoïden,	zoals	luteïne,	astaxanthine,	

canthaxanthine, bètacaroteen, zeaxanthine, 
rhodoxanthine. Hier varieert bij vogels de kleur van 
rood naar geel. 

Dan hebben we nog drie minder frequent voorkomende 
kleurpigmenten:
•	 Psittacofulvins.	Bij	deze	pigmenten	varieert	de	kleur,	

net als bij carotenoïde, van rood naar geel.
•	 Pteridines:	deze	pigmenten	zitten	niet	echt	in	de	

veren, maar vinden we bv. wel terug in de ogen van 
sommige vogelsoorten. Pteridines omvatten rode, 
gele, oranje en witte pigmenten.

•	 Porphyrinen:	deze	zijn	meestal	bruin	
(coproporphyrine III), maar kunnen ook rood 
(uroprophyrine) of groen (turacoverdine) zijn. 

Als laatste zijn er dan ook nog:
•	 Flavin	pigmenten:	wordt	hoofdzakelijk	gevonden	in	

de gele eierdooiers van vogels.
•	 Een	gamma	nog	niet	nadere	geïdentificeerde	

kleurstoffen	zoals	de	fluorescerende	pigmenten	in	
veren van pinguïns en het nestdons van diverse 
andere vogelsoorten.

Hier is het belangrijk om weten dat het aantal 
vogelsoorten waarin het groen pigment Turacoverdin 
voorkomt heel beperkt is. Turacoverdin komt onder 
andere voor bij de bloedfazant [Ithaginis	cruentus], de 
roulroul [Genus	Rollolus], de noordelijke jacana en de 
gelelde jacana [Jacanidae], Toerako’s [Tauraco]	en een 
paar	soorten	zoals	de	eidereend,	Konings	eidereend,	
Fischer’s eidereend [Anseriformes].	[2],	[3],	[4,	p.	
365].	

Groen
U ziet dat dit lijstje (al is het niet compleet) toch heel 
beperkt is. Gegarandeerd dat ik tijdens workshops dan 
onmiddellijk de vraag krijg: ‘en wat met grasparkieten 
of agaporniden of halsbandparkieten …?’. Deze vogels 

zijn in de wildbaan overwegend groen, maar ze hebben 
geen groene pigmenten in hun veren. Hier hebben we 
terug een prachtig voorbeeld van hoe de structuur van 
een veer de kleur gaat bepalen. Om het antwoord op 
de vraag hoe dat komt te krijgen, moeten we terug de 
vederstructuur induiken. Ik neem hier het voorbeeld van 
een groene Agapornis roseicollis. Deze hebben voor het 
grootste deel, net zoals veel parkietensoorten, veren 
van het structurele type. Deze veren hebben met andere 
woorden een cortex, een sponszone en een medulla. 
Wanneer we deze onder de microscoop plaatsen zien 
we dat bij deze groene veren de buitenste ring, de 
cortex, een geelpigment (psittacine in dit geval) bevat. 
De middelste ring, bevat de sponszone. Dit is kleurloze 
ß-keratine met daarin een heel fijne buisvormige 
structuur, een wirwar van dunne gangen (net als in 
een	spons	-	vandaar	de	naam	sponszone).	[5]–[8].
Tenslotte hebben we de binnenste ring: de medulla. Deze 
bevat in dit geval een zwart pigment (eumelanine). 
Tussen deze eumelanine vinden we enkele vacuolen of 
medullaire cellen. Deze vacuolen zijn kleine met lucht 
gevulde	blaasjes	[5],	[9].	Je	ziet	het:	het	gaat	hier	over	
een groene veer en nergens is er een spoor van enige 
groene kleurstof in deze bevedering. De vraag rest dan 
ook hoe komt het dat deze veer groen van kleur is of 
beter geformuleerd, waarom ervaren wij deze veren als 
groen? Om daarop het antwoord te vinden moeten we 
even	verder	gaan	graven	in	de	fysica.	Zoals	we	weten	
bestaat het ‘kleurloze’ daglicht uit een combinatie 
van lichtgolven van verschillende kleuren. Misschien 
herinnert u zich nog de les fysica waarin een lichtstraal 
door een prismaglas gestuurd werd. Door het prisma 
ontstaat een ‘lichtbreking’ en kunnen de spectrale 
kleuren apart van elkaar waargenomen worden: rood, 
oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Daarnaast 
zijn er nog twee kleuren die onzichtbaar zijn voor het 
menselijk oog, namelijk infrarood en ultraviolet. De 
combinatie van deze verschillende lichtgolven maakt 
dus ‘wit’ daglicht. Wat gebeurt er nu bij een groene 
veer van het structurele type? Wel het ‘witte’ daglicht 
valt op de baarden van de veer. Het licht wordt deels 
geabsorbeerd door de eumelaninekorrels in de kern van 
de baard. In de sponszone krijgen we een weerkaatsing 
van deze lichtstralen doorheen de aanwezige holtes. 
Dat creëert een blauw licht. Vroeger dacht men dat 
dit kwam door het Tyndall effect, maar deze theorie 
is evenwel al een tijdje achterhaald. Nu weet men dat 
dit blauwe licht in de sponszone tot stand komt door 
interferentie. Deze theorie, afkomstig van Jan Dyck (een 
Deense	wetenschapper)	werd	in	1971	voor	het	eerst	
gepubliceerd	[10]–[12]	en	in	een	recenter	onderzoek	
in	1998	opnieuw	aangetoond	door	Rick	Prum	[8],	
[13].	Het	onderzoek	toonde	aan	dat	de	structurele	
kleuren (in dit geval blauw) in de sponszone ontstaan 
door constructieve interferentie. Met andere woorden: 
door de wederzijdse werking van de lichtstralen bij het 
samentreffen van de verschillende lichtstralen in de 
sponszone ontstaat blauw licht. De aanwezige vacuolen 
in de medulla van de veer acteren als een soort 
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spiegel en zorgen er dan voor dat dit blauwe licht terug 
weerkaatst wordt, door de cortex met daarin de gele 
kleurstof, naar buiten toe. De combinatie van blauw licht 
–	afkomstig	uit	de	sponszone	-	en	de	gele	kleurstof	in	de	
cortex zorgen dan op hun beurt voor de optische kleur 
groen. Met andere woorden, hier is de structuur van de 
veer bepalend voor de uiteindelijke kleur van de veer.  
Daarom heet dit type veren ‘veren van het structurele 
type’.	Een	onderzoek	uit	2009	maakte	duidelijk	dat	er	
in fossielen van veren uit het eoceen (tijdperk dat liep 
van	33,9	miljoen	tot	56	miljoen	jaar	geleden)	ook	al	
aanwijzingen te vinden zijn dat deze veren toen reeds 
een	structuurkleur	hadden	[14].

Kleur in de baardjes
Interessant om weten is ook dat, hoe klein ze ook zijn, 
de baardjes van veren ook bepalend kunnen zijn voor de 
kleur van de vogel. Ik kan hierbij een praktijkvoorbeeld 
geven aan de hand van diezelfde Agapornis roseicollis. 
Zo	is	het	vleugeldek	van	deze	vogel	iets	donkerder	groen	
dan de rest van zijn lichaam en dat komt omdat er in 
deze baardjes van de veren van het vleugeldek wat extra 
eumelanine zit. In de veren op de rest van het lichaam 
zit dat er niet in. Het gevolg: vleugels zijn iets donkerder 
groen	dan	het	lichaam.	Zo	zie	je	maar	hoe	ogenschijnlijk	
kleine details toch het totaalbeeld van een vogel kunnen 
bepalen. 
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Vogels zijn fascinerend. We raken er nooit over 
uitverteld. In deze nieuwe rubriek bieden we u gekende 
maar ook minder gekende weetjes aan over vogels. 
Het spreekt voor zich dat ook uw hulp hierbij steeds 
welkom is. Een nieuwtje, een weetje …
graag op info@dannyroels.be

01. Wist u ook dat … jan van genten (familie 
Sulidae), meeuwen (familie Laridae) en pinguïns 
(familie	Spheniscidaeals)	als gemeenschappelijk 

kenmerk hebben dat zij zout water als bron 
gebruiken om vocht binnen te krijgen? Ook bij 
het naar binnen werken van voedsel, komt er 
veel zoutwater in hun lichaam terecht. Teveel 
zout moet snel uitgescheiden worden anders 
tast het de lichaamscellen aan, bloedcellen zelfs 
als eerste. Om hieraan te ontsnappen bezitten 
zeevogels een speciaal uitscheidingsorgaan met 
name de zoutklier.

02. Wist u ook dat … er van de magellaansijs 
(Carduelis magellanica) al meerdere mutaties 
bestaan? Onder meer is er bruin, agaat en ivoor 
die recessief geslachtsgebonden vererven. 
Topaas en ino vererven beide autosomaal en 

recessief. Dominant pastel tenslotte vererft 
autosomaal en dominant, hier bestaan enkel- en 
dubbelfactorige vogels van die ook aan de basis 
liggen van jaspis bij de kleurkanarie.

03. Wist u ook dat … de gezondheid bij jonge 
vinkachtigen (Fringillidae) kan afgelezen worden 
aan de kleur van de binnenkant van de snavel? 
Mooi rood doorgekleurd betekent een gezonde 
vogel,	een	flets	rode	kleur	duidt	op	een	minder	
gezonde of zelfs zieke vogel.

04. Wist u ook dat … de broedwijze van 
neushoornvogels (Bucerotidae) zeer apart is? 
Het vrouwtje broedt in een dichtgemetseld hol 
met een kleine opening voor het aannemen van 
voedsel en om de ontlasting kwijt te raken. Dat 
voedsel moet door het mannetje gehaald worden. 
Meestal zijn het vruchten maar ook jonge vogels, 
kleine zoogdieren en hagedissen worden naar het 
nest gebracht. Het vrouwtje, dat de snavel door de 
opening steekt, neemt het allemaal aan. De hoorn 
op de kop doet robuust aan maar is feitelijk hol 
vanbinnen.

05. Wist u ook dat … plantenpluis van 
bijvoorbeeld de paardenbloem (Taraxacum 

Duizend en één weetjes
over vogels (1 tot 20)

Danny Roels

Jan van gent, ook hij bezit een zoutklier.
Foto: © Danny Roels.

30



officinale) of distels ook door de kanariepop heel 
graag wordt gebruikt om de binnenkant van het 
nest mee te bekleden?

06. Wist u ook dat … de voorgeschreven 
ringmaat voor de standaard zebravink 
(Taeniopygia guttata) 2,80	mm	is	maar	nogal	wat	
kwekers	ringen	de	jonge	vogeltjes	met	3,1	mm.	
De	ringmaat	voor	de	Timor	zebravink	is	2,3	mm.

07. Wist u ook dat … een eenvoudig te kweken 
kruising die van zebravink x bicheno is? De 
jongen zijn doorgaans sterk getekend, vandaar 
dat de echt goede exemplaren niet te dik gezaaid 
liggen. De tekeningen zijn niet altijd symmetrisch 
te noemen met puntenverlies tot gevolg. 
Interessant wordt het wel wanneer een bruine 
zebravink (Taeniopygia guttata) man aan een 
bruine bicheno (Stizoptera	bichenovii)	pop (of 
omgekeerd) wordt gepaard. Alle jonge kruisingen, 
mannen én poppen, hieruit zijn bruin gekleurd 
wat meteen het bewijs is dat de bruine bicheno 
mutatie een echte bruine is!

08. Wist u ook dat … er van de geschilderde 
astrilde (Emblema picta) ook een mutatie 
bestaat? Het gaat om een verschijningsvorm 
waarbij al het rood is vervangen door geel of met 
andere woorden het rode carotenoïde is omgezet 
geworden naar geel. Apart is dit niet want er 
zijn in de exotische vogelwereld, maar ook in de 
Europese en zelfs in de parkietenwereld, hier 
voorbeelden genoeg van. Denken we maar aan 
de bandvink (Amadina fasciata) met de gele 
keelband, of aan het blauwfazantje (Uraeginthus 
bengalus) met de geelgekleurde wangen in 
plaats	van	de	rode.	Zelf	hebben	we	lang	een	
napoleonnetje (Estrilda troglodytes) gehad met 

een	gele	in	plaats	van	een	rode	teugel.	Zelfs	bij	de	
alom gekende zebravink (Taeniopygia guttata) 
heeft dit verschijnsel zich voorgedaan, de rode 
snavelkleur en de rode pootjes kleurden ook hier 
keurig geel. Bij de Europese vinken is de gele 
goudvink (Pyrrhula pyrrhula) de laatste jaren een 
absolute topvogel te noemen inzake populariteit. 
Bij parkieten kennen we onder andere de 
geelwang valkparkiet (Nymphicus hollandicus). 
Melden we ten slotte nog dat de ‘gele’ mutatie 
tegenover de ‘niet gele’ of ‘rode’ zoals u wilt 
recessief en autosomaal vererven. Het betekent 
onder andere dat beide geslachten split kunnen 
zijn voor geel.

09. Wist u ook dat … de bonte Japanse meeuw 
(Lonchura domestica) al jarenlang bekend staat 
als een uitstekende pleegouder voor een bijzonder 
groot aantal prachtvinken? Ook wij prefereren 
en juichen natuurbroed toe maar hebben ons al 
meermaals de bedenking gemaakt waar, zonder 
de bonte Japanse meeuw, we al die mooie 
Australische prachtvinken nog hadden kunnen 
zien. Het antwoord zit in de vraag, juist … in 
Australië.

10. Wist u ook dat … seksueel dimorfisme 
niets anders betekent dan dat er een uiterlijk 
verschil is tussen man en pop.

11. Wist u ook dat … zilver- en loodbek 
(Lonchura cantans) en (Lonchura malabarica) 
wonderwel op elkaar lijken? Leeft eerstgenoemd 
vogeltje in Afrika dan komt het tweede in Azië 
voor. Eén van de meest opvallende verschillen 
tussen beide is dat de zilverbek een zwarte stuit 
bezit, terwijl de loodbek een witte heeft.

Emblema picta, gele versie.
Foto: © Philippe Rocher. 
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12. Wist u ook dat … de zebravink (Taeniopygia 
guttata) hoort tot de groep van de Australische 
prachtvinken? Het is een zeer immens en 
wereldwijd populaire vogel in avicultuur. Er 
bestaan een groot aantal kleurmutaties, en 
zelfs een bevederingsmutatie van, en nog meer 
mutatiecombinaties die geleid hebben tot vogels 
waarvan de leek zich afvraagt of het wel om een 
zebravink	gaat.	Kortom,	een	bijzonder	boeiende	
vogel waarover men niet uitverteld raakt. In de 
komende maanden zullen we in ‘De Vogelwereld’ 
uitgebreid bij de zebravink stilstaan.

13. Wist u ook dat … binnen de wereld der 
exoten de bandvink pop (Amadina fasciata) 
bekend staat als een vogel die makkelijk aan 
legnood lijdt?

14. Wist u ook dat … een jonge huismus 
(Passer domesticus) in het bijzonder opvalt 
aan de fel geel gerande mondhoeken maar 
uiteraard ook aan haar valere bevedering? In haar 
voorkomen lijkt ze nog het meest op de pop maar 
al bij het begin van de jeugdrui wordt het snel 
duidelijk wie man en pop zal worden. De eerste 
zwarte veertjes onder de kin bij de jonge man 
verschijnen immers heel snel. Op een 
‘volwaardige’ zwarte keelvlek is het wel 
wachten tot in de lente van het volgende 
jaar. 

15. Wist u ook dat … zoals de 
naam het zegt de huismus (Passer 
domesticus) sterk aan huizen, en dus 
mensen, verbonden is? Deze vogel 
leeft voor een groot stuk van wat de 
mens cultiveert maar ook wegsmijt. 
Het liefst zoekt hij zaden en granen op 
de grond waar hij luid tsjilpend ze op 
zijn, karakteristieke, manier nuttigt. 
Het natuurlijke nest wordt gemaakt 
in boomholten, nestkasten, onder 
dakpannen en in gaten en kieren van 
gebouwen. Het slordige nest bestaat uit 
zowat alles wat enigszins dienen kan 
maar voor de binnenkant wordt een groot 
aantal veren op prijs gesteld.

16. Wist u ook dat … bij de distelvink 
(Carduelis carduelis) beide geslachten 
zingen? De zang duidt bij deze vogel 
dus nooit het dimorfisme aan tussen 
man en pop. Een verschil is wel te zien 
rond het masker, dit loopt bij de man 
tot achter het oog, bij de pop niet. Een 
ander verschil zien we bij de kleine 
vleugeldekveertjes, zwart bij de man, 
bruingrijs bij de pop.  

1 7. Wist u ook dat … de nicobarduif (Caloenas 
nicobarica) ook manenduif genoemd wordt?

18. Wist u ook dat … kneu en/of kneuter 
klanknabootsende woorden zijn die met 
Middelnederlands ‘cnoteren’ samenhangen, 
dat ‘morren’ betekent. De zang van de kneu 
klinkt namelijk nasaal en daardoor wat 
klagerig. De samenstelling heikneuter heeft de 
broedomgeving als benoemingsmotief, want 
de kneu broedt in het veld en de heide. Bron: 
Etymologisch woordenboek.

19. Wist u ook dat … de afgebeelde vogels op 
de Belgische postzegels grotendeels het werk 
zijn van André Buzin? André is een Dinantees, 
geboren	in	1946,	en	ontwierp	ook	postzegels	voor	
onder meer Congo en Rwanda.

20. Wist u ook dat … een ereprijs niet altijd 
een	vogel	van	minimaal	90	punten	betekent?	
Het is ook een kruid (Veronica chamaedrys) 
met azuurblauwe bloemen. De zaden worden 
wat graag gegeten door meerdere Europese 
vogelsoorten waaronder de groenvink (Chloris 
chloris) en de goudvink (Pyrrhula pyrrhula).
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De grote alexanderparkiet (Psittacula eupatria) 
lijkt een grotere versie te zijn van de meer gekende 
halsbandparkiet (Psittacula krameri) en in grote 
lijnen zit daar waarheid in wat onder andere al is af 
te leiden uit de wetenschappelijke naam die bij beide 
‘Psittacula’ is.

Herkomst
De grote Alexanderparkiet vindt zijn herkomst in Azië 
en leeft daar in een ruim bemeten gebied. Ornithologen 
hebben vijf ondersoorten beschreven die onder meer 
voorkomen	in	volgende	landen:	Sri-Lanka,	Myanmar,	
Andaman, Nepal, Vietnam, Cambodja enz. Daar 
wordt geleefd van zaden, noten, bloesems, nectar en 
vruchten allerhande. De natuurlijke broedtijd loopt er 
van november tot april. Doorgaans bestaat een legsel 
er uit twee tot vier eieren die na een broedtijd van 
vierentwintig	dagen	kippen.	Schijven	we	nog	dat	de	grote	
Alexanderparkiet in meerdere landen is geïntroduceerd 
geweest.	Enkele	voorbeelden	hiervan	zijn	Yemen	en	de	
Verenigde Arabische Emiraten.

Dimorfisme
Het gaat om een prachtig groen gekleurde vogel met 
een zacht gekleurde roze nekband. De kin toont zwart 
en loopt in een smal lijntje uit tot in de nek. De krachtige 
snavel is roodgekleurd. We hebben hierbij aandacht 
voor de machtige bovensnavel die niet alleen veel 
groter is dan de ondersnavel maar ook uitloopt in een 
scherpe	punt.	Karakteristiek	voor	de	vogel	is	ook	de	
rode schoudervlek. De pop is bescheidener gekleurd, 
mist de roze nekband en de zwarte keelvlek. Ook is ze 
beduidend	kleiner	dan	de	man.	Hij	wordt	bemeten	op	58	
centimeter, zij is niet zo groot maar daar zit onder meer 
ook de langere staart van de man voor veel tussen. De 
jonge Alexander lijkt op zijn moeder maar is nog valer 
gekleurd en kleiner. 

Huisvesting
Het is absoluut geen parkiet om te houden in een 
houten volière. De knaaglust van die vogel is hiervoor 
te groot. Een ruim bemeten, uit metaal opgebouwde 
vlucht	is	naar	onze	ervaring	een	onvermijdelijkheid.	Zelf	
huisvesten we ons koppel in een volière van vijf meter 
lang, anderhalve meter breed en twee meter hoog. Die 
volière is volledig overdekt met plastieken golfplaten. 
De bodem bestaat uit beton. Er is geen nachthok maar 
voor de winter wordt de volière met een dikke plastiek 
afgeslagen. Omdat het gaat om een vogel die graag 

en veel vliegt zijn er twee, dikke, zitstokken op ruim 
vier meter van elkaar geplaatst. Om de twee tot drie 
weken moeten die stokken vervangen worden omdat 
ze gewoon stuk zijn gebeten! Aandacht ook voor de 
voederbak. Ook hier is het beter die te voorzien uit 
metaal en ze bovendien goed vast te maken of ze liggen 
binnen de kortste tijd op de grond.

Stem
De roep kan luid zijn en zelfs als heel storend 
overkomen. Wie in een buurt woont of de vogel wil 
houden moet hier absoluut rekening meehouden!

Voeding
Kan	geen	probleem	zijn.	Wij	bieden	een	
handelsmengeling aan voor grote parkieten met 
zonnebloempitten. Extraatjes bestaan uit vruchten 
(appel, rozenbottel, enzovoort maar ook houdt de 
grote	Alexander	van	bv.	sinaasappel).	Kiemzaad	is	een	
lekkernij en kan samen met eivoer worden verstrekt. Dit 
laatste, eivoer dus, wordt door ons pas gegeven wanneer 
er jongen zijn. 

Broedblok
In oktober, dus ruim voor de kweektijd, hebben we in 
de volière twee broedblokken aangebracht. Het eerste 
is een uitgeholde natuurstam van een kleine meter 
hoog en heeft een doorsnede (buitenkant) van tachtig 
centimeter. Het invlieggat is twaalf centimeter. Het 
tweede blok hebben we zelf gemaakt. Het bezit een 
hoogte van honderd centimeter. Het grondoppervlak 
is dertig x dertig en bezit een invieggat van tien 
centimeter. Dit invlieggat is tien centimeter onder de 
bovenkant aangebracht. Om te vermijden dat de vogels 
in het nest vallen is er langs de binnenzijde, onder het 
invlieggat, een draadladder aangebracht. In beide kasten 
werd een zekere hoeveelheid houtkrullen aangebracht.

Kweek
Goed om weten is dat de grote Alexander pas kweekrijp 
wordt wanneer hij ten minste drie jaar oud is, maar ook 
is het niet onbelangrijk te weten dat er heel vroeg op het 
jaar kan gekweekt worden. De pop kiest het natuurblok 
uit als broedplaats en heeft op precies één maart 
2016	haar	eerste	ei.	Als	we	op	acht	maart	opnieuw	
de broedkast controleren zijn er drie eieren en is de 
broedperiode al ingezet. Een nieuwe controle uitgevoerd 
op vijftien maart bewijst dat de drie eieren bevrucht zijn. 
De pop broedt alleen, de man voedt haar zowel aan de 

Grote Alexander, kweek
Stefan Essers
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Grote Alexander, man.
Foto: © Philippe Rocher.
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Kopstudie	man.
Foto: © Philippe Rocher

nestingang maar ook in het nest. Volgens de literatuur 
bedraagt de broedtijd vier weken. Gezien het feit dat we 
niet weten wanneer de pop aan het broeden is gegaan 
controleren we het nest op vrijdag één april. We zien 
twee jongen, het derde ei is aangepikt maar het embryo 
lijkt afgestorven. Een jonge Alexander lijkt wonderwel 
op een jonge halsband wat staat voor een quasi naakt, 
vleeskleurig vogeltje. Er wordt dagelijks eivoer gegeven 
wat door beide ouders gretig wordt opgenomen. Op 

vijftien april worden de twee jongen geringd wat geen 
probleem is. We hebben de indruk dat de grote Alexander 
nestcontrole goed verdraagt al hebben we hier nooit 
mee overdreven. De nesttijd van de juveniele vogels is 
zeven	weken.	Ze	verlaten	het	nest	op	16	mei.	De	jongen	
worden hierop nog drie weken nagevoed waarna ze 
zelfstandig kunnen eten en voor zichzelf instaan. Een 
tweede ronde is er niet geweest.

Onze Vogels
Het maandblad van de N.B.v.V.

Het meest gelezen vogelblad van Nederland.
Volledig uitgevoerd in kleur, verschijnt iedere maand. 
Abonnement € 30,00 per jaar. Betaling op onze bank 

IBAN: NL55 ABNA0468959262 BIC ABNANLA2A 
ten name van de 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te Bergen op Zoom (Nederland).
 Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

35



Legnood is een term die gebruikt 
wordt wanneer een vogel haar 
ei letterlijk niet kwijt kan. Vaak 
wordt gezegd dat dit vooral bij (te) 
jonge poppen voorkomt maar dat 
dekt lang niet altijd de lading want 
legnood kan meerdere oorzaken 
hebben. We denken hierbij aan 
een gemis aan kalk, een slechte 
huisvesting, een pop met een 
te klein bekken, uitputting, een 
schaalloos ei …

Symptomen
Poppen. Legnood komt uiteraard 
alleen bij poppen voor. We zien 
dan dat ze in een minimum van 
tijd dik gaat zitten, ze de vleugels 
langs het lichaam laat hangen 
en ze (meestal) in een kooi- of 
volièrehoek gaat vertoeven al dan 
niet met de kop in de pluimen. 
Vaak hapt ze ook letterlijk naar 
adem. Haar onderlichaam is sterk 
opgezwollen omdat het ei er zich in 
bevindt maar de pop niet de kracht 
heeft om dit ei uit haar lichaam te 
persen. De pop toont krachteloos, 
eet en drinkt niet en ze laat zich 
zonder verweer vastnemen. Raakt 
die pop binnen een korte tijdspanne 
haar ei niet kwijt dan sterft ze 
onvermijdelijk.

Oorzaken
Gemis aan kalk. Waarschijnlijk de 
grootste reden waarom een pop 
legnood heeft is terug te vinden in 
een gebrek aan kalk. Al meerdere 
keren werd de nadruk op een goede 
voeding gevestigd. Altijd weer 
wordt geschreven dat onder meer 
grit, maagkiezel, sepia en andere 
kalkhoudende stoffen onontbeerlijk 
zijn in de verzorging van onze kooi- 
en volièrevogels. Vogels hebben 
om meerdere redenen kalk nodig: 
het verbetert de skeletvorming 
bij de nestjongen, het geeft de 
nodige vitaminen, maar het is ook 

essentieel bij de vorming van goede 
eischalen	enz.	Zeker	bij	het	houden	
van duif- en hoenderachtigen zijn 
kalk/steentjes broodnodig. Niet 
alleen zal het legnood voorkomen 
maar is het nodig om de granen 
in	de	krop	fijn	te	malen.	Zoals	u	
weet slikken die twee genoemde 
vogelgroepen de zaden in zonder ze 
te pellen, vandaar.

Slechte	huisvesting.	Een slechte 
huisvesting is eigenlijk om 
moeilijkheden vragen. Het spreekt 
voor zich dat vogels gehouden in 
minder geschikte omgevingen altijd 
weer met ongemakken of kwalen 
worden geconfronteerd. Vogels 
gehouden in een, en/of tochtrijke/
vochtige omgeving zijn nooit 
optimaal in conditie. Dat uit zich 
niet alleen in een mindere conditie 
maar kan ook leiden tot legnood 
en dan zeker in installaties waar er 
grote temperatuurschommelingen 
mogelijk zijn (onder meer tussen 
dag en nacht). 

Een te klein bekken. Bij het begin 
van de kweektijd treden bij vogels 
hormonale veranderingen op. Een 
van die wijzigingen is onder meer 
dat de bekkenspieren sterker 
worden maar ook dat ze zich meer 

kunnen ontspannen om het ei 
makkelijker uit het lichaam te 
drijven.	Zijn	om	een	of	andere	reden	
deze hormonale veranderingen 
verstoord dan kan dit legnood tot 
gevolg hebben.

Uitputting. Sommige	liefhebbers	
(?) hebben, ook op vandaag nog, 
de ‘goede’ gewoonte om zoveel 
mogelijk eieren van een en dezelfde 
pop te bekomen. Die eieren worden 
dan toevertrouwd aan pleegouders 
(Japanse meeuw, bonte kanarie, 
Fife, roodstuit ...). Een dergelijke pop 
heeft uiteraard een grote kans om 
vroeg of laat legnood te krijgen: zij is 
letterlijk uitgelegd.

Schaalloos	ei. In liefhebberskringen 
wordt hier algauw gesproken 
over een ‘windei’. Een dergelijk ei 
vindt uiteraard zijn oorzaak door 
kalkgebrek. 

Handelen
Acuut gevaar. Een pop met legnood 
is in acuut gevaar. Een onmiddellijke 
(be)handeling dringt zich op. Eerst 
en vooral moet een aan legnood 
lijdende pop warm geplaatst worden. 
Een ziekenkooi geniet de voorkeur 
omdat hierin zeer snel een warme 

Vervelend, legnood
Dirk Van den Abeele

Grit zou in geen enkele vogelkooi mogen ontbreken.
Foto: © Dirk Van Den Abeele.
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omgeving	(±	30°	C)	kan	gecreëerd	
worden. Het onderlichaam van de 
pop moet worden ingewreven met 
olie. In de meeste gevallen zal de 
pop haar ei binnen de dertig minuten 
kwijtraken, en dan zeker wanneer 
het een schaalloos ei is. Gebeurt 
dit niet dan kan een voorzichtige 

massage met de vingers helpen. 
Hierbij wordt het ei uitgedreven door 
heel behoedzaam van bovenaan 
zachtjesaan te wrijven. Dit moet 
zo omzichtig mogelijk gebeuren 
opdat de eierschelp in het lichaam 
niet zou breken. Gebeurt dit toch 
dan betekent dit bijna altijd de 

dood van de pop. Let ook op dat de 
eileider niet met het ei mee wordt 
uitgedreven. Wordt het ei met 
succes uitgedreven dan kan die 
pop, uiteraard niet meer in de kweek 
gebruikt worden tijdens dezelfde 
kweekperiode. Wat ze wel nodig 
heeft is een goede verzorging rijk 
aan calcium.

Remedies
Kalkrijke	voedingsstoffen!	Legnood 
kan voorkomen worden door een 
goede verzorging waarbij kalkrijke 
voedingstoffen altijd in kooi of 
volière terug te vinden zijn. Ook 
zullen we nooit te jonge poppen 
(vinkachtigen moeten minimaal 
tien maand oud zijn) in de kweek 
gebruiken. Een toevoeging van 
vitamine D kan legnood voorkomen. 
Bedenk dat sommige vogelsoorten, 
gehouden in buitenvolières, 
vitamine D, via een chemische 
reactie, rechtstreeks uit het zonlicht 
kunnen halen. Ook sommige 
groenvoer (spinazie, herdersasje, 
boerenkool) zijn rijk aan vitamine D.

Goedgevormde eieren van de Japanse kwartel (Coturnix japonica).
Foto: © Dirk Van Den Abeele.
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BVA is binnen de ornithologische 
wereld een begrip. Op 1 november 
1992 werd deze speciaalclub voor 
agaporniden opgericht door de 
toen 18-jarige Edwin Vloeberghen. 
Vandaag 24 jaar later is dit 
een machtige organisatie met 
afdelingen in onder meer Spanje, 
Griekenland, Indonesië en nu ook in 
Pakistan. Een van de best gekende 
agapornidenkenners, Dirk Van den 
Abeele, is bovendien een notoir 
medewerker aan ‘De Vogelwereld’. 

Vooraf
Alleen eigenkweek. Traditioneel 
vindt de tentoonstelling van 
de BVA International, zoals de 
vereniging voluit heet, plaats in het 
tweede weekend van september. 
Dit gebeuren heeft plaats in 
zaal	‘St.-Paulus’	te	Aalst.	Een	
prachtige internationale show met 
uitsluitend agaporniden. Er worden 
enkel eigenkweek exemplaren 

geëxposeerd met dien verstande 
dat vogels aanvaard worden uit 
de laatste drie kweekjaren. Met 
ruim	2500	aanwezige	vogels,	
aangebracht	door	208	liefhebbers,	
is dit de grootste agapornidenshow 
van Europa, zelfs van de wereld 
en kan er terecht over ‘Masters’ 
gesproken worden.

Inkorving. De vogels worden 
binnengebracht op donderdag en de 
liefhebbers	krijgen	vanaf	9	uur	in	de	
ochtend de kans om in te korven. Dit 
kan in zowel eigen standaardkooien 
maar diezelfde kooien kunnen 
er ook, billijk, gehuurd worden. 
Vooral buitenlandse exposanten, 
en er zijn er nogal wat, profiteren 
hiervan. Ongebruikelijk is wel 
dat	Spanjaarden,	Portugezen	en	
Italianen ervan houden om zelf 
hun vogels binnen te brengen. 
In de vroege ochtend wordt in 
het herkomstland het vliegtuig 
genomen en binnen de kortste keer 
brengt een huurauto de liefhebbers 
én de vogels van de luchthaven naar 
Aalst. De kakafonie aan talen blijkt 
geen enkel obstakel te zijn om in 
een gemoedelijke sfeer over vogels 
in het algemeen en agaporniden 
in het bijzonder te vertellen. De 
vogeltaal blijkt universeel te zijn.

Vrijdag, keurdag
Tablet. De vogels worden er niet 
gekeurd op de traditionele wijze 

Tentoonstelling in de kijker,
BVA MASTERS te Aalst

Danny Roels

Partieel zich op de geëxposeerde vogels. 
Foto: © Danny Roels.

Bezoekers en exposanten bekijken de vogels.
Foto: © Danny Roels.
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zoals we dat kennen bij onze A.O.B.-shows. Er worden 
geen punten toegekend maar de vogels krijgen een 
quotering gaande van onvoldoende, over matig en 
voldoende, van goed tot zeer goed of, voor de betere 
vogels, uitmuntend. Goud, zilver en brons worden verder 
toegekend aan de drie beste vogels in de reeks. Vogels 
die goud bekomen hebben in hun reeks kunnen ook 
nog verkozen worden tot ‘Best in Group’. Vogels uit ‘Best 
in Group’ komen verder in aanmerking om verkozen 
te	worden	tot	‘Best	in	Show’.	Bijzonder	is	ook	dat	er	
gekeurd wordt met een tablet waarbij de appreciatie 
van de keurmeester ook onmiddellijk, via de computer 
wordt opgenomen in de catalogus. Makkelijker kan niet. 
En nog, binnen- en buitenlandse keurmeesters, van 
haast alle bonden en organisaties, keuren er broederlijk 
naast elkaar. Moeilijk is dit niet, elke keurmeester 
past dezelfde standaard toe want die standaard, die in 
overleg met alle Belgische en de meest vooraanstaande 
buitenlandse bonden werd samengesteld, wordt door elk 
jurylid toegepast. 

Receptie. We hebben al veel recepties bij openingen van 
tentoonstellingen meegemaakt maar de BVA-receptie 
tart iedere verbeelding. De liefhebbers en de genodigden 
nemen er massaal aan deel en dat eindigt altijd op een 
gigantisch feest. En ook hier geen man over boord want 
de receptie vindt plaats in een aparte zaal, de vogels 
hebben er geen last van!

Zaterdag, zondag
Koppen	lopen.	Op zaterdag en zondag is de show 
geopend voor het brede publiek. Om tien uur in de 
ochtend rijden niet alleen Belgen, Nederlanders, 
Fransen en Duitsers de ruime parking op maar zien 
we ook dat een autobus uit Denemarken en uit het 
Verenigd	Koninkrijk	de	weg	naar	Aalst	gevonden	
hebben. Individuele bezoekers uit onder meer Brazilië, 
de Filipijnen en Japan zorgen er verder voor een 
exotisch sfeertje. Traditioneel hoort bij deze show op 
zaterdagavond ook een barbecue waarna het feest 
opnieuw begint.

Beurs. Maar niet alleen de tentoonstelling is aanlokkelijk. 
In een naastgelegen gebouw wordt gelijktijdig een 

grote, tweedaagse vogelbeurs georganiseerd waar 
uitsluitend agaporniden zijn toegelaten. Apart is wel dat 
hier alleen exposanten van de show hun vogels kunnen 
verkopen waarbij komt dat lopers niet aanvaard worden. 
Bovendien kunnen er maximum twee vogels per kooi 
geplaatst worden. Dit valt alleen maar toe te juichen ook 
al omdat er geen enkele vuile kooi of zieke vogel in de 
zaal	toegelaten	wordt.	Zoals	het	hoort	en	moet,	houdt	
een dierenarts een oogje in het zeil.

Zondagavond, maandagmorgen
Titanenwerk. Om	16	uur	zondagmiddag	eindigt	de	show.	
De vogels verhuizen naar hun herkomstlanden en/of 
kooien en volières. De ‘Masters’ zijn toegekend, de show 
is afgelopen. Het bestuur van BVA blikt tevreden terug 
op de tentoonstelling. Een titanenwerk dat echter licht 
werd gemaakt door enkele tientallen vrijwilligers.

Maandag. Op	maandag	is	het	poetsen.	Stellingen,	tafels	
en huurkooien worden naar het magazijn gebracht. 
De ‘crew’ zoals de vrijwilligers ook weleens worden 
genoemd kijken nu al uit naar het tweede weekend van 
september	2017,	want	dat	vinden	de	volgende	masters	
plaats. Ook wij zullen er opnieuw bij zijn.

Onder meer A.O.B.-keurmeester Frank Van Coppenolle keurde de vogels.
Foto: © Danny Roels.

A.O.B.-beheerder Dirk Van Honacker en
A.O.B-secretaris Guy Van Peteghem waren notoire bezoekers.

Foto: © Danny Roels.

Ook A.O.B.-keurmeester
Patrick	Van	Zwol	was	van	de	partij.
Foto: © Danny Roels.
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E.T. je bent een schurk!
Patricia Gauguin

Ik ben E.T., mijn levensverhaal heb 
ik te danken aan mijn verzorgster 
Pat. Van vijf eieren was ik het enige 
jong. Ik werd geboren in maart 
2014. Mijn ouders hebben mij 
gedurende drie weken verzorgd 
waarna werd vastgesteld dat ik 
een grote misvorming had aan mijn 
beide poten. Daarop werd besloten 
dat mijn verzorgers, Pat en Régis, 
zich over mij zouden ontfermen en 
vertroetelen.

Halsbandparkiet
Misvormde poten. Mijn verzorgster 
wist niet van mijn bestaan tot ze 
toevallig, op een avond, de nesten 
controleerde en me aantrof. Ik lag op 
mijn rug letterlijk te sterven, er werd 
zelfs gedacht dat ik al dood was. 
Komt	erbij	dat	ik	werd	aangetroffen	
met compleet misvormde poten. 
In haar zachte hand kon Pat 
vaststellen dat er onder mijn huid 
toch nog een zwakke hartslag 
was waarop ze me snel begon te 
reanimeren door me in haar warme 
handen te verwarmen. Dit heeft 
zo lang geduurd tot ik opnieuw 
begon te bewegen waarop Pat van 
tevredenheid glimlachte. Verder 
weet ik mij te herinneren dat ze me 
warm hield in een doek die ze onder 
haar trui hield. Om mijn lege krop 
te vullen werd een eitje gekookt dat 
werd vermaald met broodkruim. 
Beetje bij beetje werd dit nu vochtig 
gemaakt mengsel aangebracht via 
een voederspuit waarbij mijn nek 
werd gemasseerd. 

Overlevingskansen. Die avond 
kwamen vrienden van Pat 
langs.	Ze	geloofden	niet	in	mijn	
overlevingskansen maar Pat zou 
en wou me redden ondanks mijn 
lichamelijke beperking. Eenmaal 
mijn honger gestild werd ik in een 
wollen doek geplaatst met een 
warme kruik in mijn onmiddellijke 

nabijheid om me warm te houden. 
Gedurende de eerste nacht heeft 
Pat herhaaldelijk de kruik vervangen 
en me nog lichtjes bijgevoed. De 
volgende ochtend was ze wat blij 
dat ik nog leefde waarop ze naar de 
winkel ging om eivoer te kopen voor 
parkieten.	Bij	het	weggaan	fluisterde	
ze me toe ‘Ik kom terug om uw 
pootjes te verzorgen en vooral 
sterf niet. Papa Régis komt eraan!’ 
Ik zal me die stem altijd blijven 
herinneren. Bij haar thuiskomst 
kreeg ik ook onmiddellijk het eivoer.

Spalk.	Na de voeding bekeek Pat 
nogmaals mijn poten waarop ze 
een soort spalk maakte met zacht 
maar toch sterk papier die mijn 
poten onder mijn lichaam hielden. 
Régis vond me dan echt grappig 
in mijn verpakking, ik leek wel een 
astronaut te zijn met enkel het 
hoofd zichtbaar. Pat verzorgde me 
dag en nacht om de drie uur. Dit 
om me te voeden maar ook om de 
waterkruik en mijn verpakking te 
vervangen. Hierbij werden mijn 
pootjes altijd gemasseerd, wat me 
meer dan goed deed. Régis bracht 
me iedere ochtend, voor hij naar het 
werk	trok,	een	bezoekje.	Zodra	de	
kamer verlicht werd slaakte ik een 
klein geluid alsof ik wilde zeggen 
aan mijn verzorgers ‘ik ben er nog’. 
Het gebeurde ook dat ik zelf uit mijn 
cocon kroop waarbij het gebeurd is 
dat ik bijna onderkoeld geraakt was 
waarop Pat me opnieuw verwarmde 
met haar handen. Dit heeft ongeveer 

een maand geduurd waarbij mijn 
voornaamste bekommernis was om 
de nacht te overleven. Afkoeling was 
hierbij mijn grootste zorg waarop Pat 
een	fles	kocht	waarin	warm	water	
voor een langere tijd ook echt warm 
bleef.

ET. Bij een bezoek aan hun kinderen 
werd ik in een handdoek gerold en 
maakte ik de verplaatsing uiteraard 
mee en dit in een kleine vierkante 
doos. Wanneer Pat even het doek 
oplichtte om naar me te kijken kreeg 
ik honger waarop ik me oprichtte en 
meermaals schreeuwde. Verbaasd 
keek de zoon het nieuwe speeltje 
van zijn ouders aan en riep uit 
‘Hij lijkt wel ET te zijn’. ET zou mijn 
nieuwe naam worden, en eerlijk, ik 
hou ervan!

Zon & warmte
Rehabilitatie. Met de komst van 
zon en warmere temperaturen was 
het	niet	langer	nodig	om	een	fles	
water in mijn buurt te plaatsen. Ik 
begon te pikken van de voeding 
voor jonge parkieten en ook begon 

ET, in een prachtige conditie.

De misvormde poten zijn duidelijk zichtbaar.
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ik te lopen en te kruipen. Gezien mijn handicap was 
vliegen en klimmen nog niet voor vandaag want Pat 
bleef me in mijn cocon houden. Twee keer per dag 
kreeg ik rehabilitatie en boekte tot tevredenheid van 
mijn verzorgers vooruitgang. Ieder familielid had me 
inmiddels leren kennen en was aan mijn aanwezigheid 
gewoon	geraakt.	Ook	toen	mijn	verzorgers	in	juli	2015	
naar Corsica trokken was ik erbij. Bij mijn overtocht 
met de ferry werd ik in een mandje geplaatst. De 
medereizigers waren verbaasd en nieuwsgierig toen 
Pat me op de boot verzorgde. En toegegeven, op dat 
moment was ik nog lang geen echte schoonheid! Op het 
eiland aangekomen werd ik in een kleine kooi geplaatst, 
ik kon hierin rechtop staan met weliswaar de pootjes 
gespreid, de ene poot korter dan de andere.

Progressie. Eindelijk was ik ook niet meer kaal en 
begonnen mijn veren te groeien. Toch gebeurde het 
alsnog dat ik me op de camping niet goed voelde. Régis 
was bij mij gebleven en ik vreesde voor het ergste. Toen 
Pat terug was van het strand heeft ze me onmiddellijk 
opgewarmd en getroost. Het heeft geholpen en precies 
na die tijdelijke inzinking maakte ik een zeer grote 
progressie. Ik kon zonder hulp steeds meer en beter 
rechtop staan, ik kon mankend lopen en met de hulp 
van mijn snavel klimmen. Bij warm weer nam ik een bad 
genoeg om af te koelen.

Je bent een schurk. Ik kreeg ook een mooie, ruime kooi 
met speeltjes. Gedaan met de kartonnen dozen. Op een 
morgen plaatste Pat me op een schouder en sprak me 
aan.	Ze	wilde	wat	neerschrijven	en	noemde	me	‘schurk’	
toen ik haar potlood wou afnemen of aan haar oorring 
beet. En op een morgen gebeurde iets wat Pat maar ook 
mij zeer verbaasde. Uit het niets riep ik plots ‘je bent een 
schurk’. Maar wat ze ook deed om me die woorden te 
doen herhalen, ik kwam er niet meer toe. Gedurende de 
volgende dagen werden die woorden in de ochtend door 
Pat steeds herhaald en op een dag deblokkeerde ik en 
stopte niet meer met praten: ‘Je bent een schurk, je bent 
een schurk …’

Vliegen. Zwaar	kon	het	aanleren	van	het	vliegen	wel	
genoemd worden. Het verliep moeizaam, het was ook 
vermoeiend en eng. Vooral het landen schiep problemen. 
Ik was hierbij zeer onzeker ook omdat het gebeurde 
dat een poot tussen mijn vleugels bleef steken. Deze 
oefeningen waren voor mijn zwakke hart niet van de 
poes en dankzij de bemoedigende woorden van Pat 
zette ik door. Op vandaag vlieg ik als de beste, ik poets 
mijn veren en slaag er onder meer in om een nootje 
tussen de poten vast te houden.

Volwassen
Nieuwsgierig. Als Pat in de keuken is houdt ze eraan dat 
ik haar gezelschap hou. Ik ben dan ook heel nieuwsgierig 
en	hongerig	naar	wat	ze	klaar	maakt.	Zo	hou	ik	van	de	
smaak van kaas, gebak en fruit. Heel langzaam heb ik 
ook geleerd om voedsel op te nemen dat ze me tussen 
de lippen aanbiedt. Ik geef haar ook kusjes wat Pat altijd 
doet lachen.

Kerstmis	2015.	Alle kinderen van Pat en Régis zijn 
aanwezig.	Zalig!	En	ook	ik	geniet	ervan.	Ik	proef	van	
chocolade uit een openstaande doos, ik probeer sluiks 
van alles en nog wat te proeven maar Régis heeft me 
door, en omdat ik nog altijd niet snel genoeg ben gebeurt 
het dat ik slechts een peulschil krijg. Als ik van een zure 
of bittere vrucht proef schud ik met de kop want daar 
hou ik niet van.

Harnas. Mijn grootste plezier bestaat erin om me ’s 
avonds tegen de nek van Régis aan te vleien om daar in 
slaap te vallen als hij naar de televisie kijkt. Afgelopen 
zomer heeft Pat geprobeerd om me een vogelharnas 
aan te passen en dit om vanop haar schouder mee te 
kunnen genieten van de zonsondergang. Maar wat een 
pijn	om	dit	te	verwijderen,	verschrikkelijk!	Ze	hoeft	niet	
meer aan te dringen, ik ben hierin zeer koppig, en zal het 
niet meer passen.

Slot.	Ach, ben ik nog vergeten te zeggen dat ik 
uitgegroeid ben tot een mooie man, mijn nekband is 
eind mei tevoorschijn gekomen. Ik hou ervan om naar 
Pat te luisteren en ga verder met haar te imiteren. 
Wanneer ik hierin slaag ben ik trots op mezelf en dan 
zeker wanneer dit beloond wordt met een snoepje. Ook 
ben ik specialist in het herkennen van pakketten en als 
ik	het	geluid	van	papier	hoor	kom	ik	eraan.	Soms	ben	ik	
ook een beetje jaloers, waarbij ik Régis durf te bijten. 
Nooit gemeen maar toch genoeg om hem te ambeteren. 
Feit is dat ik niet wil dat hij me vastneemt wanneer ik bij 
Pat ben. Het meest hou ik ervan om tussen hen beiden 
plaats te nemen en s’ avonds van een kleine lekkernij 
te genieten. Die momenten zijn voor mij een zegen. Tot 
hier	mijn	verhaal.	Samengevat,	ik	ben	een	gehandicapte	
halsbandparkiet luisterend naar de naam ET. Ik  ben een 
vogel die niet moest of kon leven maar nu toch bijzonder 
gelukkig is bij mijn adoptieouders!

ET, enkele dagen oud.
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De 15de ornithologische quiz zal doorgaan op zaterdag 
11 maart 2017. Voor wie niet mee is volgt hier wat 
uitleg. Ooit begon Guido Ceulemans, voorzitter van ‘De 
Vogelwereld’ Sint-Katelijne-Waver met het organiseren 
van een ornithologisch quizje ...

Hoe het begon …
In het begin lag het nooit in de bedoeling om 
de ornithologische quiz gedurende meerdere 
opeenvolgende jaren te organiseren. Want, onderschat 
het niet, daar komt heel wat bij kijken en dan zeker 
omdat de organisatie erop staat dat iedereen met een 
waardevolle natuurprijs naar huis gaat. In de begintijd 
werd de quiz zelfs tweemaal door ‘De Vogelvrienden’ 
uit Vilvoorde overgenomen. Maar mettertijd groeide de 
quiz uit tot een vast gebeuren onder impuls van een 
onvermoeibare Guido Ceulemans. Maar het noodlot 
sloeg	op	zondag	19	januari	2014	keihard	toe.	Guido	
overleed, plots zo onverwacht …

… we doen verder
Velen waren ervan overtuigd dat dit meteen ook het 
einde van de quiz zou zijn. Maar enkele personen staken 
de koppen bij elkaar en er werd besloten om verder te 
doen. De quiz zou niet meer gewoon ‘Ornithologische 
quiz’ noemen, maar ter ere en ter nagedachtenis aan 
Guido, de geestelijke vader van de quiz, ‘ornithologische 
quiz Guido Ceulemans’. Dit jaar zijn we toe aan de 
vijftiende editie, voor de derde keer ter nagedachtenis 
aan Guido.

Oproep
We doen hierbij een warme oproep om massaal deel te 
nemen aan de quiz. De vragen die er gesteld worden 
hebben	allemaal	met	onze	hobby	te	maken.	Zoals	dat	
gaat bij quizzen zijn er makkelijke tot wat moeilijkere 
vragen. Maar nog nooit is een vraag gesteld die door 
niemand kon beantwoord worden. De quiz gebeurt altijd 
in een vriendschappelijke sfeer, wat niet wil zeggen dat 
er nooit wordt gediscussieerd of dat ook de jury nooit 
fouten maakt. Ook de familie van Guido wordt nauw 
bij de quiz betrokken. Jan, de broer van Guido, zorgt al 
jaren	met	zijn	‘fluwelen’	stem	voor	een	onberispelijke	
presentatie, Greta (vrouw van Guido) en Elke (dochter) 
waren er de twee vorige edities ook bij.

Ploegen
Er wordt ingeschreven met ploegen van maximaal vijf 
personen. Omdat we niet seksistisch zijn kunnen die 
ploegen uiteraard ook gemengd zijn, al hebben we een 
bijzondere sympathie voor die ploegen die uit louter 
vrouwelijke quizzers bestaan. Het inschrijvingsgeld 
per	ploeg	is	30	euro.	Dit	geld	kan	gestort	worden	op	
het	rekeningnummer	BE42	0017	4043	7654.	Elke	
deelnemer ontvangt een waardevolle prijs. Waarom 
schrijft ook u zich met uw vereniging niet in?????

Quiz, 15de ornithologische 
quiz Guido Ceulemans

Vogelinfo vzw

15de ornithologische quiz 
Guido Ceulemans

Wanneer? Zaterdag	11	maart	2017.

Waar?
Putte (provincie Antwerpen),

Het	Parochiecentrum,	Patronaatsweg	2.

Begin?19	uur	(deuren	open	om	18	uur	30).

Wat?
alles en nog wat over ornithologie, vogels in het algemeen, 

parkieten, kanaries, exotische vogels, vererving, 
onkruidzaden enz.

Inschrijvingen & betalingen?
Voor	1	maart,	per	ploeg	30	euro
te storten op rekeningnummer

BE42	0017	4043	7654
van	‘De	Vogelwereld’	Sint-Katelijne-Waver.

Info?
Inschrijving	of	info:	tel.:	0486/545.388	of	0475/401.263
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Erevoorzitter: Theo Baillien. 
Ereleden: Henri Gillissen, André Osselet.

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.
•	 Penningmeester.
•	 Ledenadministratie	en	abonnementen.	Betalingen	

tijdschrift	en	abonnementen:	BE	22	0000	8635	4147.	Bic:	
BPOT	BE	B1	van	‘De	Vogelwereld’	1190	Brussel.

Franstalige ondervoorzitter: 
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
Taken: 
•	 Vaste	beheerder	voor	de	provincie	Luxemburg.
•	 Verantwoordelijke	vraag	en	aanbod,	publiciteit,	kleine	

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

gingen:	BE	30	0000-752537-11.	Bic:	BPOT	BE	B1	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 antwoord-
coupon. Geen zegel, geen antwoord. 

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.
•	 Vaste	beheerder	voor	de	provincie	Oost-Vlaanderen.
•	 Verantwoordelijke	voor	de	Nederlandstalige	site.

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.	Bic:	BPOT	BE	B1	van	‘De	Vogelwereld’	
1190	Brussel.

Leden 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.

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.
•	 Verantwoordelijke	Franstalige	boekendienst.
•	 Verantwoordelijke	Europese	vogels	in	het	Waalse	Ge-

west.

Dirk Van Honacker,
Vlamingenstraat	12	te	8530	Harelbeke.
Tel.:	0032(0)483.17.83.82
Email: west-vlaanderen@aobbel.be
Taken:
•	 Vaste	beheerder	provincie	West-Vlaanderen.

Rony	Smet,
Spieveldstraat	28	te	9100	Sint-Niklaas.
Tel.:	0032(0)484/69.18.06
Taken:
•	 Veranderlijke	beheerder	Nederlandstaligen.

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
INTERNATIONALE RUIL- EN VERKOOPDAG VAN VOGELS

ZONDAG 15 JANUARI 2017
Ingericht door “De Valk” Putte in het gemeenschapscentrum “Klein Boom”

Mechelbaan 604 B -2580 Putte (België)
Baan Mechelen -Heist o/d Berg N15. 

Reserveren tot 1 week voor de vermelde verkoopdata: 
Gelieve uw naam en gewenste meters te vermelden. 

Meer info via onze website. Aanwezigheid van een dierenarts voor algemeen toezicht en controle.
Tevens ook beschikbaar voor het opmaken van exportdocumenten
 5000m² overdekte hallen, 2500 bezoekers en zeer ruime parking. 

Deuren van 7.00u tot 11.00u. Inkom 3 euro. Info: www.de-valk.be of +32479/61.50.40.

GROTE VOGELBEURS
ORGANISATIE: KONINKLIJKE VOGELMAATSCHAPPIJ “DE ZANGLIJSTER VZW” LEEFDAAL

Op zondag 29/01/2017 van 07:00 tot 12:00 uur

in de Gemeentelijke Sportzaal, 
Dorpstraat 542 te LEEFDAAL 

(autosnelweg E40, afrit 22 - Bertem)
Ruilen en verkopen van vogels, zonder kosten. Vrije toegang.

Alle inlichtingen: 0475 407527 of 0475 578725

VOGELBEURZEN
INGERICHT DOOR “BREESE KANARIE”

VAN 9U TOT 12U

Waar: Plaats zaal “Hasseltkiezel” 7 te 3960 Bree dat is tegenover de kerk
Wanneer: op 8 januari 2017 en 5 februari 2017

Inkom: 1€ - reservatie niet nodig
Max 4 vogels per kooi. Geen lopers op tafel. 

Alle vogels zijn welkom. Kooien in goede staat.
Informatie: Jaak Geebelen. Tel.: 0499/29.31.11

ZONDAG 15 JANUARI 2017
VAN 6 TOT 12 UUR

GROTE VOGELBEURS TE SPY 
(NAMEN), (BELGIë)

Georganiseerd door C.P.S.N.E. (Couleur, Posture, Spy, Namur, Eghezée)
Ecole du Communauté française, rue Haute

Autoroute E42, uitrit Spy
Alle soorten vogels

Info: L. Dauginet. Tel.: 0032.81.40.13.51 en E. Olivier. Tel.: 0032.476.712.898
Informatie: Jaak Geebelen. Tel.: 0499/29.31.11
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Verenigingsleven
HANNUIT – OVERDEKTE MARKT

Rue des Combattants n° 1 • 019/51 33 97 (beuRsdag)

ZONDAG 5 FEBRUARI 2017 VAN 07U00 TOT 12U00
52E GROTE VOGELBEURS 
2000 M². Ruime parking. E40 uitrit 28

Georganiseerd door de clubs van BRAIVES, HANNUT, JAUCHE en AVIORNIS
InFoRmatIe: Franstalig: daniel sCHouFFLeR  • 019/69 97 42 • nederlandstalig: gaby baCCus • 010/81 28 36

Ingang: € 2 
Tevens ook beschikbaar voor het opmaken van exportdocumenten
 5000m² overdekte hallen, 2500 bezoekers en zeer ruime parking. 

Deuren van 7.00u tot 11.00u. Inkom 3 euro. Info: www.de-valk.be of +32479/61.50.40.

“PESTVOGEL WESTRAND” DILBEEK • GROTE VOGELBEURS
op Zondag 22 januari 2017 van 7 tot 13 uur • saviocentrum, stationsstraat 275 te dilbeek

Inlichtingen: Louis Roosemont. Tel.: 02/466.35.55
Inkom 1 euro

GROTE VOGELBEURS “DE GEELGORS OUDEGEM”
ZATERDAG 21 JANUARI 2017 VAN 7U30 TOT 12 UUR

Iedereen kan vrij kopen en verkopen. Inkom gratis. • duiven en kwartels niet toegelaten
De vogelbeurs gaat door in de kleine zaal van het “Parochiaal centrum”, Hofstraat Oudegem (Dendermonde)

Info DIRK SICHIN Gsm : 0474 420 522

VAN DE LEDENDIENST
Belangrijk bericht aan alle actuele leden (via een vereniging of individueel) 

en aan de verantwoordelijke voor de ledendienst van de A.O.B.-verenigingen:
• er wordt gevraagd dat de bijdragen aan de a.o.b. betaald worden voor 15 december om geen vertragingen bij de ontvangst van het 

tijdschrift te creëren.
• Leden die het lidgeld betalen tussen 16 december en 15 februari zullen alle tijdschriften ontvangen maar weliswaar op een uitge-

stelde basis.
• Leden die het lidgeld betalen tussen 16 februari en 15 maart zullen het tijdschrift pas ontvangen vanaf april.
• Leden die het lidgeld betalen tussen 16 maart en 15 april zullen het tijdschrift pas ontvangen vanaf mei. en zo verder.
• Ieder lid die alsnog de verschenen tijdschriften wenst te ontvangen moet een supplement betalen van 5 euro (voor de betalingen na 

16 februari).
• deze maatregel geldt niet voor de nieuwe leden daar deze alle tijdschriften van 2017 zullen toegestuurd krijgen.

LIDGELDEN DE VOGELWERELD

Alle betalingen gebeuren via het rekeningnummer IBAN: BE 22 0000 8635 4147 - BIC BPOTBEB1 ‘De Vogelwereld ’te 1190 Brussel. 
Volgende tarieven voor ‘De Vogelwereld’ zijn van toepassing:

1. Lid via een vereniging: lid aangesloten bij een Belgische vereniging: prijs van de vereniging.
2. Wonend in het buitenland (eeg): met maandblad prijs van de vereniging.
3. Lid zonder tijdschrift: prijs van de vereniging.
4. Individueel lid met maandblad: wonend in België: 35 euro.
5. Individueel lid met maandblad: uit een eeg-land en Zwitserland: 50 euro.
6. Lid uit de rest van de wereld (buiten de eeg en Zwitserland): 68 euro.
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Geef een nieuwe dimensie aan uw hobby 

word keurmeester
Frans Verspecht en Marie-Christine Lefèvre.

Wilt ook u keurmeester worden bij A.O.B. We stellen u 
voor de toekomst twee mogelijkheden voor:

Mogelijkheden
A.		 Keurmeester	voor	een	volledige	sectie	zoals	Europese	

vogels, exoten, parkieten, kleurkanaries, postuurkanaries, 
kruisingen, hoender- en duifachtigen. 

B. 	 Keurmeester	voor	een	deelsectie	vrij	te	kiezen,	zodat	de	
keurmeesters de mogelijkheid krijgen om stapsgewijs 
keurmeester te worden voor een volledige sectie.

Bij de exoten uit 3 deelsecties:
1.		 Deelsectie	1:	zebravinken.
2.		 Deelsectie	2:	Lonchura’s,	Japanse	meeuwen,
 Gouldamandinen en padda’s.
3.  Deelsectie 3: alle overige exoten. 

Bij de parkieten uit 3 deelsecties:
1.	 Deelsectie	1:	Grasparkieten	(Engelse	en	kleur).
2.	 Deelsectie	2:	Agaporniden	en	Forpussen.
3. Deelsectie 3: alle overige parkieten.

De A.O.B. staat in voor een volledige opleiding. We vragen de 
clubs hun leden te motiveren om keurmeester te worden bij 
A.O.B.

Hoe?
Wie A.O.B.-keurmeester wil worden kan een 
inschrijvingsformulier bekomen bij de respectievelijke 
ondervoorzitters: dit zijn:
•	 Marie-Christine	Lefèvre,	Ch.	Stevenaert	101	te	1370	

Jodoigne	Souveraine.	Email:	mandarins210756@hotmail.
be	Tel.:	0476/21.49.86	of,

•	 Frans	Verspecht,	Meusegemstraat	86	te	1861	Wolvertem.	
Email:	verspecht.frans@gmail.com.	Tel.:	02/270.56.75	of	
0478/26.26.61

Voorwaarden
De kandidaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
•	 Minstens	21	jaar	zijn,	maximum	65	jaar.
•	 Internetaansluiting	hebben.
•	 De	Belgische	nationaliteit	hebben	of	afkomstig	zijn	uit	een	

land dat aangesloten is bij de EU. In dit laatste geval is de 
kennis van één landstaal verplicht.

•	 Hij/zij	moet	minstens	één	jaar	lid	zijn	van	de	A.O.B.	met	
tijdschrift.

•	 Hij/zij	moet	tijdens	de	laatste	drie	jaar	in	de	gekozen	

specialiteit vogels gekweekt en tentoongesteld hebben 
met eigen stamnummer of stamnummer van een verwant 
van de eerste graad.

•	 Minstens	7	dagen	vrij	zijn	tussen	september	en	december.	
•	 Bevestigen	dat	hij	beroepshalve	geen	handel	drijft	in	

vogels.
•	 Een	attest	van	goed	gedrag	en	zeden	voorleggen.	(Niet	

vereist als de kandidaat in openbare dienst is).
•	 Tentoonstellen	met	minstens	10	eigen	kweek	vogels	

in de gekozen categorie (6 hybriden) tijdens de A.O.B.-
kampioenschappen van het jaar van het examen.

•	 Een	bedrag	van	25	euro	op	de	rekening	BE05-0001-7197-
8875	storten	van	de	A.O.B.-keurderdienst.	Dit	bedrag	
wordt in geen geval terugbetaald.

•	 De	storting	en	het	ingevuld	inschrijvingsformulier	moeten	
voor	31	maart	2017	binnengekomen	zijn.

•	 De	kandidaturen	voor	‘Duif-	en	hoenderachtigen’	worden	
slechts geaccepteerd wanneer de kandidaat keurder is 
van een andere sectie.

•	 De	kandidaturen	voor	`Kruisingen’	worden	slechts	
geaccepteerd wanneer de kandidaat keurder is voor 
kleurkanaries, Europese of exoten.

Examen
•	 De	kandidaat	keurmeester	moet	uiterlijk	14	dagen	voor	de	

datum van het examen de voorzitter van het technisch 
comité en de voorzitter van de keurdersgroepering op de 
hoogte brengen van de deelsecties waarvoor hij examen 
wenst af te leggen. 

•	 Elke	kandidaat	keurmeester	zal	beoordeeld	worden	voor	
het volledig aantal deelsecties waarvoor hij examen wenst 
af te leggen.

•	 Een	kandidaat	keurmeester	die	wenst	examen	af	te	
leggen voor twee deelsecties kan niet slagen voor één 
deelsectie. 

•	 Zoals	voorgeschreven	in	het	keurdersreglement	
bestaat het examen uit een schriftelijke, mondelinge en 
praktische proef.

•	 Het	examen	zal	aangepast	worden	aan	de	deelsecties	
waarvoor de kandidaat examen wenst af te leggen maar 
blijft wel één examen. 

•	 Een	kandidaat	keurmeester	die	examen	aflegt	voor	één	
deelsectie en slaagt, wordt stagedoende keurmeester 
voor twee jaar en dit enkel voor de deelsectie(s) waarvoor 
de betreffende deelsectie(s). Deze keurmeester mag dan 
uiteraard enkel vogels van de deelsectie(s) keuren.

•	 Een	keurmeester	(al	of	niet	stagedoend)	die	reeds	
geslaagd is in een deelsectie, mag in een volgende 
examensessie	de	proef	afleggen	voor	een	of	meerdere	
van de andere deelsecties. Hij wordt in dat geval 
vrijgesteld	van	de	voorwaarde	om	10	vogels	tentoon	te	
stellen op de A.O.B.-kampioenschappen. 
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