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2018 lijkt amper begonnen te zijn en toch zijn we al 2019 aan het vieren. 
Een jaar dat zich aandient met een groot aantal vragen over de toekomst 
die ons te wachten staat, vragen die we binnen het dagelijks leven zullen 
ontmoeten.

Diep vanbinnen streven we naar positieve antwoorden en we vangen 
ons zelf in toekomstdromen, we dromen over een zorgeloze tijd, een tijd 
zonder ziektes die vol rozengeur en maneschijn is, een zonnige toekomst 
zonder dat die daarom noodzakelijk buitengewoon moet zijn. Simpel 
gesteld: een serene, ontspannende tijd.

Bij het begin van dit nieuwe jaar maak ik graag gebruik om aan alle 
A.O.B.-leden, aan alle lezers van ons mooi tijdschrift, aan alle kwekers uit 
binnen- en buitenland, alsook aan hun families de beste wensen over te 
maken van de raad van bestuur van de A.O.B. Dat u dit jaar van alle kleine 

dagelijkse geneugten mag genieten, ze brengen ons levensvreugde. Vooral hameren we op een goede gezondheid 
omdat dit de pijler is waarvan het geluk afhankelijk is.

Ik hoop ook dat het (bijna) afgelopen tentoonstellingsseizoen u aan alle verhoopte resultaten heeft geholpen. Dat 
de noodzakelijke competitiegeest, zonder excessief te zijn, toch nog plaats heeft gelaten voor een vriendelijke en 
sportieve omgang tussen de praktiserende hobbygenoten.    

Heel in het bijzonder denk ik ook aan onze keurmeesters die niet altijd het respect krijgen dat ze verdienen waarbij 
genomen beslissingen niet altijd begrepen en geaccepteerd worden. Ik wil aan alle keurmeesters mijn dank betuigen 
en hen zeggen dat de raad van bestuur van de A.O.B. zich hierbij aansluit en hen zelfs aanmoedigt om op de gekozen, 
ingeslagen weg verder te doen.

Dit jaar, net als in de voorgaande ten ander, hebben we op steun kunnen rekenen van een groot aantal sponsors. Aan 
alle oude en aan alle nieuwe sponsors zeggen we dank en verzekeren hen ons volledige steun.

Als altijd vormen de vrijwilligers de steen waarop onze vereniging is gebouwd. Dank aan allen voor uw onmisbare hulp. 

Net als in mijn voorgaande boodschappen wil ik nogmaals de primordiale rol die onze vereniging speelt benadrukken. 
A.O.B., het zijn drie letters die de kameraadschap en de vriendschap tussen de verschillende geledingen binnen onze 
hobby versterken.

Ook nu werd de traditie verdergezet die erin bestaat dat de Belgische kampioenschappen, opnieuw, een mijlpaal 
betekenden. Meerdere personaliteiten uit de politieke wereld tekenden aanwezig op de inhuldiging. Graag bedanken 
we hen hierbij voor de interesse die ze voor onze hobby hebben laten blijken. 

Laten we samen, in alle pluraliteit die de onze is, in dezelfde richting verder kijken en bouwen én deelnemen aan een 
betere wereld. Het zal de A.O.B. in het bijzonder nog sterker maken.

Vreugde, geluk en gezondheid aan u allen!

Leve de A.O.B.
José Delfosse,
Voorzitter.

Beste leden en sympathisanten
van de A.O.B.,
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Vraag 111.
1. Vooral als ik vlieg lijk ik wel een voorhistorische 

vogel te zijn.
2. Netjes ben ik geenszins, ik poep overal.
3. Hoewel ik een watervogel ben, zijn mijn veren 

niet vet waardoor ik verplicht ben ze met wijd 
openstaande vleugels te laten drogen.

4. Op een visje min of meer kijk ik niet.

Vraag 112.
1. Ik heb de grootte van een duif en ik geld als een 

stille, wat geheimzinnige vogel.
2. Met mijn lange snavel zoek ik graag naar voedsel in 

dorre bladeren.
3. Mijn uiterst grillige tekening is een prachtige 

camouflage, ik ga volledig in de omgeving op.
4. Gelukkig mag er op mij niet meer gejaagd worden.

Vraag 113.
1. In mijn thuislanden (India, China, Indonesië …) geld 

ik als een voorname zangvogel. Er worden zelfs 
zangwedstrijden met mij georganiseerd.

2. Echt verdraagzaam ben ik niet.
3. Ik heb een lange staart en een opvallende 

witgekleurde stuit.
4. Ik heb een blauwzwarte bovenzijde.

Test uw vogelkennis - quiz, 12
Samenstelling: redactie

Elke maand kan de lezer van ‘De Vogelwereld’ zijn/ haar kennis testen via een kleine quiz. Er zijn vijf vragen 
met vijf keer vier hints. Wie de naam weet na de eerste tip mag zich ‘specialist’ noemen. Hij/zij die het 
antwoord weet na de tweede hint mag zich een ‘kenner’ noemen. Hij/zij die de derde tip nodig heeft haalt 
‘onderscheiding’. De lezer of lezeres die ook de vierde tip nodig heeft haalt nog steeds ‘ruim voldoende’! De 
antwoorden vindt u terug in het ‘Verenigingsleven’. 
Bijkomende hint: we zoeken vijf vogelnamen.

Antwoord vraag 105, december 2018.

We vroegen naar de kleur van het
voorhoofd van de mannelijke Agapornis taranta.

De foto (© Danny Roels)
toont duidelijk aan dat dit rood is.

Vraag 114.
1. Zowel mijn wijfje als ikzelf beschikken over een 

mooie kuif. Veel van mijn soortgenoten hebben dit 
ook, echter niet allemaal. 

2. Zingen kan ik als de beste.
3. Vroeger werd ik aan weggeefprijzen in de handel 

aangeboden, nu ben ik een vrij dure kwast.
4. In avicultuur gaat mijn rode kleur soms tanen, mijn 

overwegend bruingekleurd popje heeft daar amper 
last van.

Vraag 115.
1. Ik ben van nature uit een groengekleurde 

groepsvogel.
2. Tussen mij en mijn wijfje is er een duidelijk, en vrij 

uniek, geslachtsverschil.
3. Mijn pootjes zijn van het zygodactyle type.
4. Wanneer men over mij spreekt, is het woord Engels 

nooit ver uit de buurt. 

‘DE VOGELWERELD’ A.O.B. SINT-KATELIJNE WAVER ORGANISEERT 
17DE ORNITHOLOGISCHE QUIZ GUIDO CEULEMANS. 

Waar? Het Parochiecentrum, Patronaatsweg 2 te 2580 Putte.
Wanneer? Zaterdag 23 maart 2019 om 19 uur (deuren open om 18 uur 30).

Wat? Alles en nog wat over ornithologie, vogels in het algemeen, kanaries, parkieten, postuurkanaries,
exotische vogels enz. vererving, onkruidzaden enz.

Inschrijving of meer info: 0486/545.388 of 0475/401.263. Inleg: 30 euro per ploeg. 
Overschrijving op rek.nr. BE42 0017 4043 7654. Maximum 5 personen per ploeg.



6 7

01. Wat is er speciaal aan de kemphaan?
Het meest aparte aan de kemphaan (Philomachus pugnax) is wel dat hij 
in meerdere kleuren en kleurschakeringen voorkomt. Vooral het verschil 
tussen een broedse vogel en een kemphaan na de rui is groot. Gedurende 
de kweektijd bezit de man een prachtige bevedering met ornamentale 
pluimenbosjes op de kop. Deze sierpluimen bezitten de vorm van een 
dubbele kuif en van een kraag die tijdens het baltsen wordt uitgespreid. 
Maar het meest eigenaardige aan de bevedering bij de man is dat de kleur 
kan variëren van zwart naar wit over bruin en zelfs paars of in een variatie 
hiervan. Afhankelijk van vogel tot vogel zijn meerdere individuele verschillen 
op te merken. Geven we nog mee dat de man ongeveer dertig centimeter 
groot is.

02. Lijkt de pop op de man?
Geenszins. Is de haan een prachtvogel dan is de hen toch heel wat minder 
gekleurd. Ze bezit een bevedering met een bruinachtige kleur met, op de 
rug, donkere vlekken. De hen is met haar grootte van circa 24 centimeter 
ook behoorlijk kleiner dan de haan.

03. Waar leeft de kemphaan?
Er was een tijd dat ook die vogel in ons land sterk aanwezig was. 
Volgens ‘Natura 2000’ moet de populatie in Vlaanderen nog op hooguit 
achthonderd vogels geschat worden. Het verlies aan habitat is de 
voornaamste oorzaak van de achteruitgang waarbij we in gedachten 
houden dat de kemphaan een vogel is die zich vooral thuis voelt in 
vochtige heidegebieden. Het in cultuur brengen van die regio’s moet als 
voornaamste reden van achteruitgang worden aanzien hoewel er nog 

Een (f)luisterend oor, tien vragen,
tien antwoorden over … het kemphaantje Liesbeth Mestdagh

andere oorzaken zijn. Het verstoren 
van broedplaatsen en drooglegging 
zijn er twee van. Buiten ons land 
komt de kemphaan nog voor in 
grotere delen van Europa maar ook 
daar gaat de populatie achteruit.

04. Is de kemphaan een trekvogel?
Jazeker. De belangrijkste 
overwinteringsplaatsen bevinden 
zich in Afrika, dit ten zuiden van de 
Sahara.

05. Hoe voedt de kemphaan zich?
De kemphaan jaagt in hoofdzaak 
op insecten met een voorkeur 
voor kevers. Verder eet hij 
kreeftachtigen, wormen, slakjes e.d. 
Dit voedsel wordt uiteraard op de 
grond gezocht en dan nog het liefst 
rond en in waterplassen.

06. Heeft de vogel een speciale 
balts?
Ook hier is het antwoord 
onomwonden ja. Het moge duidelijk 
zijn dat de mannelijke sierveren 

‘Hij/zij is een kemphaantje’. Een gezegde dat slaat op een ruziemaker/maakster. Kortom een persoon die 
omwille van zijn twisten en/of neerbuigende opmerkingen niet echt geliefd is. Maar er is ook een prachtige 
Europese steltloper die misschien, vooral tijdens de kweekperiode, even twistziek is als bovenvermelde 
persoon. Voor hem zijn we doorgaans milder ook al omdat het lang geen algemeen voorkomende vogel 
(meer) is.

Kemphaantje. Koppel. Foto: Johnny Du Burck.
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een aparte rol spelen bij de balts waarbij komt dat die 
altijd plaatsvindt op een vaste plaats. Door de band 
genomen is dat een lichtjes verhoogde plaats die met 
grassen of mossen is begroeid. Hier verzamelen zich 
een aantal mannen voor de balts die gewoonlijk plaats 
heeft tijdens de vroege ochtend en herhaald wordt bij 
valavond. Iedere haan heeft binnen het baltsterrein zijn 
eigen plaats. De hanen betwisten elkaars territorium 
binnen het strijdperk en zetten hierbij de kraag op 
waarna een klein gevecht kan volgen. De hennen 
worden aangetrokken tot het baltsterrein waar ze of 
hun veren gladstrijken of gewoon tussen de hanen 
wandelen. Op een gegeven moment kiest een hen 
een haan uit door aan zijn kraag te pikken of door met 
haar snavel aan zijn veren te zitten. Soms gaat de haan 
op de avance van de hen in en wordt er gepaard op 
enkele meters afstand van het baltsterrein. Naar wordt 
aangenomen kiest een hen een dominerende haan 
uit. Het gebeurt dan ook dat een bepaalde haan met 
twee of meerdere hennen kan paren daar waar andere 
hanen niet één hen kunnen bemachtigen. Vroeg in 
het voorjaar grijpen al gevechten plaats waarbij hanen 
elkaar bekampen om een blijvend verworven territorium 
af te bakenen nog voor de hennen erop afkomen. 
Gewoonlijk wordt de heerschappij van die haan door 
andere, concurrerende, hanen aanvaard.

07. Hoe ziet het nest eruit?
Het nest van de kemphaan is net als dat van andere 
op de grond levende vogels niets bijzonders. Het is 
niets meer dan een kuiltje in de grond waarrond de hen 
wat grassen en andere stengels plaatst. We moeten 
het de vogel wel nageven dat het zeer goed verstopt 
wordt. Er worden door de band vier eieren gelegd met 
een bruinachtige grondkleur waarop meerdere stippen, 
vlekken en streepjes zijn geplaatst. Zoals (bijna) altijd is 
de stompe kant het dichtst bezet.

08. Hoelang is de broedtijd?
De broedtijd wordt bepaald op drie weken en is een 
werk dat uitsluitend door de hen wordt verricht. De 
jongen zijn nestvlieders wat inhoudt dat ze na de 
geboorte, als ze opgedroogd zijn, onmiddellijk kunnen 

lopen. Ze lopen met het wijfje mee en kunnen zich vrij 
snel alleen voeden. Zoals het hoort bij nestvlieders 
houdt de hen de juveniele vogels onder de veren warm.

09. Hoeveel broedsels zijn er per jaar?
De kemphaan houdt het op één broedsel per jaar. De 
reden hiervoor moet grotendeels gezocht worden in 
het feit dat dit nest pas eind mei of begin juni wordt 
gebouwd. Met een broedtijd van drie weken en een 
kleine maand erbij voor de jongen zelfstandig zijn 
komen we eind juli uit. Er is dus geen tijd voor een 
tweede legsel.

10. Wie/wat zijn de natuurlijke vijanden?
Vogels die op grond leven vinden hun natuurlijke 
vijanden grotendeels onder vos, verwilderde kat enz. 
Maar ook sommige vogelsoorten zijn niet altijd even lief. 
Kraaiachtigen, lusten wat graag eieren en zelfs kleine 
jongen zijn voor hen niet veilig. Sommige roofvogels 
(havik, sperwer) zijn ook te duchten. Zij hebben de kans 
onverwachts vanuit de lucht toe te slaan. Gelukkig niet 
altijd succesvol. 

Literatuur:
Meerdere jaargangen van ‘De Vogelwereld’.
Meerdere jaargangen van ‘Gefiederte Welt’
Wikipedia 

Kemphaantje. Man.
Foto: Johnny Du Burck.
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7.  Napoleonnetje
Het napoleonnetje (Estrilda troglodytes) was het allereerste exotisch 
vogeltje dat ik in mijn bezit had. Mijn moeder bracht het ooit mee van de 
donderdagse markt in Wetteren. Dit moet begin de jaren ’60 van de vorige 
eeuw geweest zijn. Om die reden heeft dit vogeltje altijd mijn aandacht 
gehouden. Ik heb het jaren gehad maar er nooit mee kunnen kweken. Met 
het verwante Sint-Helenafazantje (Estrilda astrild), ook al een Afrikaanse en 
vergelijkbare prachtvink, lukte de kweek dan weer wel. 

6. Groenvink
Als kind was ik zo fier om de groenvink (Chloris chloris) te kunnen kweken. 
Helaas, na de rui schoot van al die jonge vogels amper wat over. Niet alleen 
bij mij maar ook bij andere liefhebbers vielen de jongen bij bosjes tijdens de 
jeudrui. We spreken nu over het begin van de jaren zeventig. Het probleem 
van de jeugdrui is nu grotendeels een herinnering. De groenvink weet thans 
nog altijd mijn aandacht te trekken. Veel mensen vinden de groenvink, in de 
wildkleur, ‘kleurloos’. Ik vind het een fantastisch ‘gekleurde’ vogel!

5. Grasparkiet
In onze jeugdige overmoed kweekten we de prachtige, wildkleurige, groene 
grasparkiet (Melopsittacus undulatus). Echt, ze kweekten als muizen. 
Het waren van die kleine groene vogels die nu, ruim vijftig jaar na datum, 
weer in zijn. Ik ben ervan overtuigd dat die grasparkietjes van weleer 

veel meer aan de huidige eisen 
beantwoorden dan die van de 
hedendaagse generatie.

4. Grote 
geelkuifkaketoe
Eén van de meest indrukwekkende 
vogels die ik ooit in zijn natuurlijke 
habitat heb kunnen bewonderen 
is de onvergetelijke grote 
geelkuifkaketoe (Cacatua galerita). 
Die vogel roept bij mij mooie 
Australische herinneringen op ook 
al omdat het de meest favoriete 
vogel was van Guido Ceulemans 
zaliger. We hebben ooit samen naar 
die vogel gezocht al was het niet 
moeilijk om hem in ‘The Grampians’ 
terug te vinden. Daar kwam hij 
gewoon, met tientallen, naar ons 
toegevlogen. In de ‘Botanisch tuin’ 
in Sydney kwam bewuste vogel 
gewoon op schouder, arm of hoofd 
zitten. Indrukwekkend!

4. Sperwer
Misschien niet meteen een 
verwachte vogel maar wat ik met 
hem meemaakte in Kalmthout is 
om nooit te vergeten. Daar sloeg 
een sperwerwijfje (Accipiter nisus) 
een van de meest mooie grote 
bonte spechten (Dendrocopos 
major) die ik ooit heb gezien vlak 
voor mijn neus. Mevrouw gedroeg 
zich écht ge-na-de-loos en 
verdronk bewuste vogel voor mijn 
ogen. Ik kon er meerdere foto’s van 
maken. Alois Van Mingeroet was 
bewuste dag ook daar, hij kan mijn 
verhaal bevestigen.

Op 3, geelvleugelara.
Foto: © Danny Roels.

Mijn zeven vogelwonderen 
Danny Roels. Serskamp.

Er bestaan zeven wereldwonderen. Die veranderen weleens omdat er nu eenmaal veel invalshoeken zijn 
om iets moois te vinden. Er zijn ook legio vogelwonderen inzake schoonheid, tekening, of gewoon door 
hun eenvoud. Net als de zeven wereldwonderen zal iedere liefhebber die invullen naar eigen smaak, 
deskundigheid en/of ervaring, of nog om andere redenen. Wat we vragen: schrijf de voor u zeven mooiste 
vogels op en leg per vogel tussen 50 en 100 woorden uit waarom die vogels u écht aanspreken. De redactie 
geeft alvast het voorbeeld. Geïnteresseerd? Meewerken? info@dannyroels.be
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3. Geelvleugelara
In Costa-Rica, het land van de eeuwige lente, kreeg ik 
een onwaarschijnlijk, niet te vergeten beeld, van een 
overvliegend trio, hard krijsende, en ondenkbaar mooie 
geelvleugelara’s (Ara macao). Schoonheid én kracht 
stralen van die vogel af. Het decor, dat het aangegeven 
beeld nog verscherpte, was het onvergetelijke 
avondrood in ‘Cala Lodge Monteverde’. 

2. Quetzal
Op dezelfde Costaricaanse reis logeerde ik in de 
‘Trogon Lodge’ in San Gerardo de Dota met het oog op 
het zien van de quetzal (Pharomachrus mocinnol). Voor 
mij is de mannelijke quetzal, in broedkleed weliswaar, de 
mooiste vogel ter wereld. Helaas voor mezelf, maar ook 
daarom staat hij niet op 1, heb ik slechts de pop kunnen 
waarnemen in het natuurlijke verspreidingsgebied.

1. Zebravink
De zebravink (Taeniopygia guttata) is de vogel die ik 
gedurende ruim veertig jaar heb gekweekt in meerdere 
mutaties en mutatiecombinaties. Daarom staat hij voor 
mij op 1. Die hard onderwaardeerde prachtvink biedt de 
liefhebber alles wat hij wil. Hij is eenvoudig te houden 
maar niet eenvoudig naar de standaardeisen te kweken. 
Een door velen, maar volledig onterecht, onderschatte 
vogel. 

Op 4, sperwer.
Foto: © Danny Roels.

Op 1, zebravink, hier pastelbruine man.
Foto: © Danny Roels.
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Kweek- en andere ervaringen, 
mandarijnspreeuw Luc Van Walleghem.

Mandarijnspreeuw, man.
Foto: © Danny Roels.

Vooraf
Pop. Toen ik een zoekertje las op 
het internet waarbij een overjarige 
mandarijnspreeuw pop werd 
aangeboden (mét papieren), had ik 
er een enkele reis van twee uur voor 
over. Thuis werd de pop gehuisvest 
in een volière van 4 meter lang, 
2 meter 50 hoog en twee meter 
breed. Die vlucht is volledig overdekt 
en de bodem bestaat uit beton. Een 
nachthok is er niet. Aanvankelijk 
werd de pop alleen gelaten maar 
er was wel visueel en hoorbaar 
contact met de (vermoedelijke) man. 
Een vergelijking van beide vogels 
toonde toch duidelijke verschillen 
aan. Bij de aangekochte vogel (pop) 
zijn de vleugeldekveren lang niet zo 
intens wit als bij de man en ook is 
het wit rond de kop bij haar milder 
gekleurd. 

2016. Voorjaar 2016 wordt de 
man bij de pop geplaatst. De 
kennismaking verloopt vlot waarbij 
de man al onmiddellijk de pop het 
hof maakt. Alles is in de volière 
aanwezig om een fatsoenlijk nest te 
bouwen. Twee berkenblokken (voor 
parkieten) en een zelfgemaakte 
nestkast met een grondoppervlak 
van 20 x 20 centimeter, en een 
hoogte van dertig centimeter met 
een invlieggat met een doorsnede 
van 5 centimeter kunnen mogelijke 
nestplaatsen zijn. Maar, er 
gebeurt niets. De pop heeft noch 
belangstelling voor de nestkasten, 
noch belangstelling voor de man. 
2016 wordt in het kweekboek als 
verloren ingekleurd waar het op 
kweekresultaat aankomt.

In 2015 kocht ik bij een liefhebber een mooie mandarijnspreeuw (Sturnus sinensis). De bedoeling was niet 
om er meteen mee te kweken, wel om de vogel aan mijn collectie van vruchten- en insectenetende vogels 
toe te voegen. Terloops, het vermoeden bestond, gezien de prachtige witte veervelden en de intense kleur 
dat het om een man ging. Absolute zekerheid was er niet omdat man en pop ook, bij deze vogelsoort, 
volgens meerdere literatuur toch, elkaars evenbeeld kunnen zijn.
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2017
Voorjaar. De mandarijnspreeuwen hebben de winter 
in de volière doorgebracht. Die was met een plastiek 
dusdanig afgesloten dat wind en water de vogels 
niet hebben gestoord. Naar onze mening zit de man 
er nu nog mooier bij dan voorheen, zelfs de pop lijkt 
een facelift (ten goede!) te hebben ondergaan. En 
wat in 2016 niet kon gebeurt nu wel. Nog voor half 
april brengt de pop onvermoeibaar nestmateriaal 
in de handgemaakte kast aan. Het bestaat uit hooi, 
kleine twijgjes, wortel- en kokosvezel. Aangereikte 
kippenveren (luisvrij!) worden heel graag gebruikt voor 
de binnenzijde van het nest. Omdat ik het niet laten 
kan doe ik op 30 april een eerste maal nestcontrole. 
Ik tel welgeteld één ei, blauwgroen van kleur. Over 
die nestcontrole uitten de mandarijnspreeuwen hun 
ongenoegen door het aanwezige ei uit het nest te 
verwijderen, het wordt op de grond stuk teruggevonden. 
Een goede les! Maar als op vijf mei de pop afwezig blijft 
heb ik het vermoeden dat er alsnog gebroed wordt.

Jongen. En dat blijkt ook zo te zijn. Op 25 mei zijn er 
overduidelijk jongen, er liggen eischalen op de grond. 
In de eerste uren is er aan het gedrag van de man 
amper wat te zien, het vaderschap maakt hem niet 
nerveus. De volgende dag echter zoekt en vindt hij het 
nodige voedsel waarna hij onvermoeibaar op en af de 
nestkast vliegt. Als enkele dagen later ook de pop van 
het nest gaat doe ik opnieuw nestcontrole. Ik leg het 
wel dusdanig aan dat het niet of amper opvalt. Ik vul de 
eetbakjes op wat de interesse wekt van beide vogels. 
Ik zie drie jonge, quasi kale vogeltjes van hooguit 
vier dagen oud. Links en rechts wordt informatie 
ingewonnen om de jongen al dan niet te ringen. Twee 
dagen na de eerste nestcontrole krijgen de drie jongen 
een zwartgemaakte ring om het rechterpootje. Mochten 
de jongen uit het nest gedragen worden dan zouden 
ze door een gepensioneerde liefhebber verder met de 
hand worden grootgebracht. Het is echter niet zover 
moeten komen. De ouders aanvaardden de ring waarop 
ik wijselijk besloot om verder geen nestcontrole meer 
te doen. Op 20 juni, na een nesttijd van circa 25 dagen 
tel ik twee jonge spreeuwen in de volière. Eén van de 
twee zit er prachtig bij, het tweede jong is kleiner en 
toont ook enkele slagpennen die niet doorgekleurd zijn 
wat, naar wordt beweerd, wijst op een vitaminegebrek. 
Het derde jong ligt dood in het nest en naar de 
stoffelijke resten aantonen moet het wellicht al een 
week overleden zijn. De twee andere jongen worden 
door beide ouders verder gevoed. Goed twee weken na 
het uitvliegen zie ik ze voor het eerst zelfstandig eten. 

Verzorging
Voedsel. Bij de kweek van dergelijke vogels speelt de 
voeding uiteraard een zeer belangrijke rol. Sedert jaar 
en dag zijn er op de Belgische markt uitstekende, goed 

uitgebalanceerde, universeelvoeders te koop die als 
basis kunnen dienen. Veel liefhebbers van vruchten- en 
insectenetende vogels bieden hierbij ook pelletvoeding 
aan of nog de traditionele korrels. Spreeuwen, ook de 
mandarijn, voedt zich graag met een diversiteit aan 
fruit. Er is keuze genoeg want, ook wat dit betreft, 
gaat het niet om kieskeurige vogels. Een stukje appel, 
peer, een druif enz., spreeuwen lusten het wel. Met de 
voorgaande voedingen zijn deze vogels eenvoudig in 
leven te houden maar als er jongen zijn dan verandert 
de behoefte. Dierlijke eiwitten zijn broodnodig, 
zonder komen de jongen niet groot. Gelukkig zijn 
er hier meerdere opties. Meel- en buffalowormen 
zijn voor de kweek van spreeuwen in het algemeen 
zeer waardevol. En met die voeding zijn mijn jongen 
mandarijnspreeuwen ook groot geworden. Geven we 
nog mee dat de jeugdrui bij beide vogels vlekkeloos is 
verlopen. De achterstand van het kleinere jong is quasi 
weggewerkt, alleen de wat uitgeloogde slagpennen 
zijn gebleven. Waarschijnlijk zal dit euvel, bij een goede 
verzorging, en na een volledige rui voorgoed van de 
baan zijn.

Water. Water is heel belangrijk bij het houden en 
verzorgen van spreeuwen. De vogels drinken niet alleen 
veel maar baden ook graag, veel en uitbundig. Dit 
maakt dat vers water steeds moet aanwezig zijn, het is 
een wezenlijk onderdeel van een al dan niet geslaagde 
kweek. 
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Algemeen
Dimorfisme. Voor wie de kneu toch vreemd is, hij is overwegend bruin 
gekleurd met op de rug een vrij donkere streeptekening. Die streeptekening 
kan ook gezien worden op buik en flanken, hier op een lichtere ondergrond. 
Bij de man zijn schedel en borst, vooral tijdens de broedtijd, prachtig 
roodgekleurd. Op de vleugels wordt een witzilverachtige kleur getoond. 
De gevorkte staart heeft lichtere gekleurde veerranden. De pop is meer 
bescheiden gekleurd, ze mist onder meer het rood op kop en borst en is 
voor de rest minder intensief. Groot kan dit vinkje met zijn lengte van 13,5 
centimeter bezwaarlijk genoemd worden.

Verzorging. De kneu is niet de meest rustige vogel, sommige liefhebbers 
noemen hem zelfs schuw. Hij is bijzonder actief en hierdoor niet meteen 
geschikt als kooivogel. Hoewel verdraagzaam wordt hij met het oog op de 
kweek best gehouden in een niet te grote, matig beplante volière. Het gaat 
om een uitgesproken zaadeter, zelf voeden we hem met dezelfde voeding die 
we ook aan onze barmsijzen voorzetten. In de natuur blijkt er een duidelijke 
voorkeur te zijn voor kool- en lijnzaad maar het spreekt voor zich dat er 
ook nog andere zaden genuttigd worden. Hierbij denken we op de eerste 

plaats aan onkruid- en graszaden 
die zowel halfrijp als rijp worden 
gegeten. In avicultuur wordt er ook 
van het eivoer geproefd. De kneu 
is een winterharde vogel, enige 
bescherming tegen wind en regen 
blijkt toch nuttig te zijn. Een goede 
raad, voed de kneu matig, hij vet 
vlug aan.

Kweek
Nest. De kneu bouwt in de natuur 
het nest zelden hoog. Vaak wordt 
het gevonden op een hoogte 
die onder de meter ligt. Kleine 
coniferen zijn uitgesproken 
nestplaatsen, het nest wordt daar 
vooral in de top teruggevonden. Er 
wordt graag genesteld met kleine 

Kweek- en andere ervaringen, 
kneu Hannes De Keuleneire.

De kneu (Linaria cannabina) is niet bepaald de meest gekweekte vinkachtige in avicultuur. Maar toch, zelf zou 
ik hem voor geen geld ter wereld in mijn volière willen missen. Hoewel veel minder kleurrijk dan verwante 
andere Europese vogels is ook de kneuter op zijn manier mooi, zelfs al mist hij in volières vaak genoeg de 
mooi rood doorgekleurde kop- en borstkleur. Naast zijn schoonheid heeft de man, naar mijns inziens toch, 
een prachtige zang.

Kneu, let op de
zilverachtige kleur in de vleugels.

Foto: © Johnny Du Burck.
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takjes, gedroogde grassen, veertjes, 
mossen en plantenpluis. Het 
nest is komvormig en doorgaans 
heel keurig en goed gestoffeerd. 
Het wijfje zal van vier tot zes 
lichtgekleurde maar bestippelde 
eieren leggen die ze alleen moet 
uitbroeden. De man vertikt aan het 
broedgebeuren enige bijstand te 
verlenen maar wel is hij zo attent 
om zijn pop op het nest geregeld 
van voedsel te voorzien. Dit gebeurt 
op dezelfde manier als later ook 
de jonge vogeltjes zullen gevoed 
worden. Het voorverteerd voedsel 
wordt opgebraakt en door middel 
van de snavel aan pop of juveniel 
doorgegeven.

Ervaring. Sinds twee jaar ben 
ik succesvol geweest met de 
kneuenkweek. Telkens werden 
er twee nestjes grootgebracht 
wat samen negen jonge vogeltjes 
betekent. De vier nesten werden 
gebouwd in een conifeer, maar 
wel telkens in een andere. Net 
als in de natuur werd hiervoor de 

top uitgekozen. Met wat hiervoor aangehaald werd kwamen de jongen vrij 
makkelijk groot hoewel er toch in ieder nest een achterblijvertje was dat 
voortijdig stierf. Bij de nestverlating lijken de jongen op het wijfje, weliswaar 
zijn ze kleiner en wat valer. Goed twee weken na de nestverlating zijn de 
jonge kneuters zelfstandig en sterk genoeg om autonoom verder te gaan. 
De jeugdrui verloopt zonder problemen. Wel raden we aan om de jongen 
kurkdroog te huisvesten en geregeld kooi of volière te reinigen. 

Kneu man, let op de
zilverachtige kleur in de vleugels.

Foto: © Johnny Du Burck.
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Afrika
Herkomst. Met de bewering dat het gaat om een Afrikaanse vogel scoren 
we altijd maar schrijven dat het een soort betreft die vooral leeft in Ethiopië 
waar hij de meest dorre gebieden frequenteert die vooral met acacia’s 
en andere doorndragende struiken zijn begroeid, is accurater. Verder 
worden savannes en open bosgebieden bezocht. Schuw is de geelbuikgors 
geenszins en het hoeft dan ook niet te verbazen dat in boeken en andere 
drukwerken staat geschreven dat hij ook in tuinen, parken en andere 
cultuurgebieden kan gezien worden.

Levenswijze. Er wordt vooral geleefd van zaden en kleine insecten die in 
principe op de grond worden verzameld/bejaagd. Buiten de broedperiode 
trekt de geelbuikgors op in kleine groepen die zwervend door de 
beschreven biotoop rondtrekken. Met de korte maar vaak herhaalde roep 
‘tsip’ houdt de groep onderling contact. De man zingt niet onaardig.

Dimorfisme. Man en pop bezitten ongeveer hetzelfde kleur- en 
tekeningspatroon maar bij haar is alles minder intensief gekleurd en 
getekend. Opvallend is onder andere de koptekening bestaande uit 

twee witte strepen die hierdoor 
de dominantie van de zwarte 
kop breekt. Op de bruine rug 
en vleugels zien we een witte 
schouderband en een witte 
vleugeltekening. Vanaf kin en keel, 
over buik en onderbuik kleurt de 
vogel prachtig geel waaraan hij 
ook zijn naam te danken heeft. De 
grootte is ongeveer 16 centimeter. 
Voor verdere eigenschappen 
verwijzen we naar de bijgevoegde 
foto’s.

Volière 

Eerste nest. Enkele jaren 
geleden kwam ik bij toeval, een 
tentoonsteller die stopte, in het 
bezit van een wel bijzonder fraai 

Geelbuikgors, man.
Foto: © Danny Roels.

Kweek- en andere ervaringen, 
geelbuikgors Jaak Rijnders.

Gorzen gelden doorgaans niet tot de meest verdraagzame vogels. Zeker tijdens het kweekgebeuren is het 
beter om er geen andere vogels bij te plaatsen. Onverdraagzaamheid, territoriumdrang zijn twee woorden die 
dan zeer toepasselijk zijn bij het gedrag. Een grote uitzondering hierop wordt gemaakt door de geelbuikgors 
(Emberiza flaviventris), een fraai gekleurde vogel uit Afrika, die zelfs tijdens het kweekgebeuren vrij tolerant 
is.
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gekleurde en getekende man. 
Op vogelshows viel hij steeds 
in de prijzen. Toen ik bij een 
handelaar een pop kon kopen, 
met gesloten pootring, aarzelde 
ik niet. Nog dezelfde dag werden 
de vogels bij elkaar geplaatst 
en dat gaf meteen vonken. De 
man baltste onmiddellijk voor 
de pop maar daar bleef het bij. 
Toen het paar het jaar daarop 
werd ondergebracht in een ruim 
beplante gemeenschapsvolière 
van 8 meter lang, 3 meter hoog 
en 4 meter breed was het wel 
bingo. De verstandhouding 
met de andere vogels (telkens 
een koppel, goudvink, frater, 
meesgoudvink en roodoorbuulbuul) 
was opperbest. Al op 13 april 
werd een nest ontdekt dat was 
gebouwd in een acaciastruik. 
Het nest bevond zich op goed 60 
centimeter boven de grond. Wat 
opviel was dat die komvormige 
broedplaats haast uitsluitend met 
kokosvezel was gemaakt daar 
waar nogal wat ander materiaal 
(rijstakjes, wortelvezels, sharpie, 
dierlijke haren …) volledig werd 
genegeerd. Het volledige legsel 
bestond uit slechts twee eieren 
wat eerder ontgoochelend was 
en liet vermoeden dat de vogels 
toch nog niet écht broedrijp waren 
(nota red. geelbuikgorzen hebben 
zelden meer dan drie eieren per 
nest). Maar toch, beide eieren 
bleken bevrucht te zijn en na een 
broedtijd van, naar ik vermoed, 
dertien dagen waren er ook twee 
jongen in het nest. De voeding 
werd hierop aangescherpt en naast 
de traditionele zadenmengeling 
werden ook volop meel- en 
buffalowormen verstrekt, pinkies 
en eivoer. Maar toch, ondanks 
de goede zorgen vond ik enkele 
dagen later de twee jongen dood 

terug op de volièrebodem, net onder het nest. Naar de oorzaak hiervan kon 
ik enkel gissen.  

Tweede nest. Toch werd er niet lang getreurd. Op 2 mei was een nieuw 
nest af. Ditmaal verkoos de pop het nest te bouwen in een halfopen 
nestkast. Dit nest was allesbehalve keurig en zeker niet wat er doorgaans 
van een verzorgd gorzennest kan worden verwacht. De enige constante 
met het eerste nest was dat het opnieuw was opgetrokken uit louter 
kokosvezel. Nu volgden er drie eieren. Observatie doet me vermoeden dat 
de pop al na de leg van het eerste ei begon te broeden. Opnieuw kipten er 
twee eieren, het derde ei bleek onbevrucht. In tegenstelling tot het eerste 
nest kwamen de jongen nu wel vlotjes groot. Zelfs het ringen, op de vierde 
levensdag, bleek geen onoverkomelijk probleem te zijn. Raar maar waar, ik 
heb de man nooit de jongen op het nest zien azen, na het uitvliegen deed 
hij dat wel. De nesttijd van de jonge geelbuikjes was hier vijftien dagen. 
Bij de nestverlating zijn de jongen vaal gekleurd, de tekeningen zijn vaag 
aanwezig. 

Derde nest. Er volgde nog een derde nest. Opnieuw telde dit drie eieren. Er 
werden drie jongen geboren maar slechts één ervan verliet het nest. Een 
jong lag, net als de eerste twee, dood onder het nest. Een tweede jong lag 
dood in het nest, haast volledig bepluimd. Al bij al ben ik met drie eigen 
kweek vogels best tevreden, al had dit aantal met wat geluk toch honderd 
procent hoger kunnen liggen. De jeugdrui verliep rimpelloos, na die tijd 
zag ik dat ik drie jonge mannen had gekweekt. Omdat ik niet exposeer 
werden de drie mannen aan drie verschillende liefhebbers verkocht. En ja 
hoor, zelfs als jonge vogels kunnen ze in de vrije klasse goed hun mannetje 
staan! Succes aan hij/zij die het ook met deze vogel proberen wil!. 

Geelbuikgors, man.
Foto: © Danny Roels.
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Algemeen
Dimorfisme. Hoewel klein van stuk is de mannelijke goudbuik toch een 
vrij opvallend vogeltje. De naam is zeer goed gekozen, een van de meest 
opvallende veervelden is inderdaad de goudkleurige buik. Andere troeven 
zijn:
• De roodgekleurde snavel, met een weinig zwart, 
• De rode teugel, loopt van aan de snavelbasis over het oog,
• De mooie flanktekeningen,
• De bruine bovendelen,
• De gele onderdelen met de karakteristieke ‘goudkleurige’ buik,
• De oranjekleurige stuit en bovenstaartdekveren,
• De zwarte staartveren, met een lichte omzoming aan de buitenzijde,
• Het roodgekleurde oog met de zwarte iris,
• De vleeskleurige poten.

Het popje is bescheidener gekleurd en getekend. Zo:
• Bezit ze een minder intensieve kleur,
• Heeft ze geen teugelstreep,
• Is de flanktekening minder uitgesproken.

Verzorging. Het voeden van 
het goudbuikje kan nooit een 
probleem zijn, het is de klassieke 
eenvoud zelf. We opteren voor 
een tropenmengeling en met 
de gekende bijvoedingen als 
trosgierst, gras- en onkruidzaden 
zitten we gebeiteld. Zijn er jongen 
te voeden dan zullen er aan die 
voeding kleine dierlijke eiwitten 
moeten toegevoegd worden. 
En ook dat is op vandaag niet 
onoverkomelijk. Het goudbuikje 
houdt verder van een zachte 
temperatuur (minimaal 12° Celsius) 
waardoor het niet geschikt is om 
het jaar door in de buitenvolière 
gehouden te worden. Eigenlijk kan 
dit alleen van begin mei tot eind 

Goudbuikje, man.
Foto: © Danny Roels.

Kweek- en andere ervaringen, 
goudbuikje Chris Bundervoet.

De biotoop waarin het goudbuikje (Amandava subflava) leeft zijn voornamelijk moeras- en savannegebieden 
maar toch kan deze kleine astrilde, hooguit 9 centimeter, ook gezien worden in gebieden met een vrij dichte 
beplanting. Voegen we hier nog aan toe dat het gaat om een Afrikaans vogeltje dat veelvuldig is ingevoerd 
geweest en waarvan er in avicultuur ook mooie kweekstammen van bestaan.
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september en dat is, naar mijn 
aanvoelen, van toepassing voor 
elke andere Afrikaanse prachtvink! 
Buiten die tijd zijn vooral de 
temperaturen tijdens de nacht te 
laag voor die frêle vogeltjes. 

Kweek
Voorbereiding. Het kweken van het 
goudbuikje is lang niet uitzonderlijk. 
Jaren terug verschenen er in de 
ornithologische tijdschriften al 
meerdere ervaringen die altijd 
goed afliepen. Klassiek is dat 
een gelukte kweek start met een 
goede voorbereiding. Man en 
pop moeten in een uitstekende 
conditie verkeren, is dit bij een 
van de vogels (of beide) niet zo 
dan komt er van kweken gewoon 
niets in huis. Een prima verzorging, 
een licht verwarmd verblijf, en bij 
voorkeur een ruime broedkooi dat 
het paar voor zich alleen heeft is 
de juiste instelling. Als nestplaats 
kan een halfopen nestkastje 
aangeboden worden. 

Nest. (Bijna) alle astrilden, en 
dus ook het goudbuikje, houden 

ervan om met zacht materiaal het nestje te bouwen. Vrijstaande nesten 
van astrilden bezitten vaak een flesvormige constructie met een (kleine) 
insluipgang. Dit gaat ook op voor het goudbuikje maar die manier van 
nestelen is niet van toepassing als er wordt gekozen voor een nest in een 
halfopen nestkast. Wat wel gelijk blijft is het gebruikte materiaal. Naar mijn 
ervaring wordt er wat graag kokosvezel gebruikt voor, zeg maar, het ruwere 
werk van de buitenkant maar voor de binnenzijde is ook het goudbuikje 
een vrij subtiel vogeltje dat kiest voor mos, sharpie, veren en jute. Op dit 
zacht materiaal legt het wijfje vier tot vijf kleine witgekleurde eieren. De 
precieze starttijd van het broeden is niet zo simpel vast te stellen omdat 
beide vogels, en dan zeker de pop, vaak op het nest vertoeven zonder dat 
er daarom ook gebroed wordt. Feit is dat de broedtijd hier twaalf tot dertien 
dagen is en dat de kleine jongen dan ook écht klein zijn. Om de jonge 
goudbuikjes groot te krijgen is levend voer onontbeerlijk. Een gekende 
en dus vaak toegepaste werkwijze bestaat erin om ontdooide pinkies en/
of buffalowormen onder het eivoer te mengen. Het goudbuikje weet dit 
levend voer feilloos te vinden. Beide ouders zetten zich in om de jongen 
groot te krijgen iets wat doorgaans zonder veel problemen ook lukt. De 
jonge goudbuikjes blijven drie weken in het nest. Bij het uitvliegen zijn ze 
dusdanig klein dat het lijkt om ze zo door het gaas (1x1 cm) gaan vliegen. 
Gelukkig gebeurt dit niet ook al omdat de ouders via een contactgroep de 
jongen tot de orde roepen. Met diezelfde roep worden de jongen ten ander 
tegen de avond opnieuw naar het nest gelokt om er samen met de ouders 
de nacht in door te brengen. Twee weken na het uitvliegen zijn de jonge 
vogeltjes sterk genoeg om het zonder ma en pa te stellen. Bij mij verhuizen 
ze naar een kleine, zonrijke buitenvolière met een gegarandeerd goede 
verzorging. Badwater is hierbij broodnodig. De jeugdrui zet zich spoedig 
hierna in. Rond de derde levensmaand zijn de jongen op kleur. Drie nesten 
per seizoen zijn mogelijk. Tot slot, wat wel problemen heeft is het ringen. De 
jongen zijn niet alleen heel klein maar de ringen zijn in verhouding tot de 
pootjes vrij groot. 

Goudbuikje, pop.
Foto: © Danny Roels.
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Kweek
Nest. Er werden meerdere nestgelegenheden aangebracht waaronder een 
kleine, platte schotel. Ik hoopte oprecht dat de duiven die nestplaats zouden 
verkiezen omdat ik ze daar vanuit het keukenraam goed kon observeren. 
En zie, soms heeft een mens geluk. Precies waar werd gehoopt bouwden 
de vredesduifjes het nest. ‘Bouwen’ is hier de waarheid geweld aan doen 
want een duivennest heeft weinig constructie. In de meeste gevallen 
worden takjes bij elkaar geraapt en dat is het. Doffer en duivin brachten 
vooral kleine twijgjes samen maar ook dode sparrennaalden die ze op de 
volièrebodem konden terugvinden.

Eieren. Goed een week nadat de broedplaats klaar was zag ik de twee 
duiven op het nest. Dit is misschien niet echt ongewoon maar toch sloeg 

de angst mij om het hart. Misschien 
had ik twee duivinnen in mijn 
bezit, daar het geslachtsverschil 
toch niet echt groot blijkt te zijn. 
Enkele dagen later werd wat werd 
gevreesd ook waarheid. Vier eieren 
in het nest, dit zijn er inderdaad 
twee te veel. De oude duivin kon 
worden omgeruild voor een nieuwe 
vogel, gegarandeerd een doffer.

Tweede nest. Het samenbrengen 
van de nieuwe doffer met de 

Vredesduifje.
Foto: © Danny Roels.

Kweek- en andere ervaringen, 
vredesduifje Stijn Demaeght.

Begin 2017 kwam ik via een kennis in het bezit van een koppel vredesduifjes (Geopelia s. placida). Het 
betrof, volgens die kennis, een jonge man met een overjarige pop. Verder werd beweerd dat de vogels totaal 
onverwant aan elkaar waren, best mogelijk want de verkoper had meerdere koppels in zijn bezit. Het paar 
werd in een volière ondergebracht met een afmeting van 3 x 2 x 1 meter (lxhxb). Die ruimte moest gedeeld 
worden met een koppel groenvinken (Chloris chloris) en een stel distelvinken (Carduelis carduelis).
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duivin was echter geen ongemeen 
succes. De duivin geloofde 
duidelijk niet in liefde op het 
eerste zicht en joeg de duiver 
na. Gaandeweg verbeterde de 
toestand en werd vrede gesloten. 
Precies twee maand na de eerste 
eieren werden, in hetzelfde nest, 
twee eieren teruggevonden. De 
doffer werd op één enkele keer 
na wel op het nest gezien maar 
het bebroeden van de eieren werd 
alleen door de duivin verricht. Na 
een broedtijd van dertien dagen 
lag er een vredesduifje in het nest, 
twee dagen later verliet het tweede 
jong het ei. Beide jongen waren 
naar mijn aanvoelen vrij groot (een 
mens vraagt zich af hoe ze in het 
ei passen), en getooid met een 
lichtgrijze dons. De jongen werden 
voorbeeldig gevoerd en kregen op 
hun zesde levensdag de ring om de 
poot. Na een goede twee weken 
werd het nest verlaten. Jonge 
duifjes ter grootte van diamant- en 
vredesduif zijn na de nestverlating 
niet meteen de meest handige 
vogels. Gezeten op een dunne twijg 
werd de dag doorgebracht, als er 
werd gevoed tuimelden de jongen 
meestal van de twijg waarna ze op 
de grond werden verder gevoed. 
Op het voeden na trokken de 
ouders zich verder niets meer van 
de jongen aan en bouwden een 
ander nest. In het totaal werden uit 
drie nesten vijf jongen bekomen.

Verzorging
Voedsel. Het voeden van kleine 
duifjes is lang niet moeilijk. Andere 
auteurs hebben in dit tijdschrift al 
verteld dat deze vogels met onder 
meer een mengeling voor tropische 
vogels goed te houden zijn maar 
dat ook een mix voor kleine 
exotische duifjes aangewezen is. 
Ook eet de vredesduif graag eivoer 
wat mooi meegenomen is.

Zonnebad. Een waterbad heb ik 
mijn vredesduifjes nooit zien nemen 
maar als de zon van de partij is 
gebeurt het dat er een uitgebreid 
zonnebad wordt genomen. De 

vogels zitten dan keurig in de zon met gespreide vleugel- en staartpennen 
en een opgerichte bevedering.

Winter. Zwak is de vredesduif geenszins maar voor de winter is het 
beter om voor een licht verwarmbare plaats te kiezen. Sneeuw en 
vriestemperaturen zijn niet aan deze vogel besteed.

Identiteit
Herkomst. Het vredesduifje hoort tot de exotische duiven die in avicultuur 
graag en makkelijk te verzorgen zijn. Toch is het een vogel die zijn herkomst 
ver buiten Europa heeft. Oorspronkelijk kwam het louter voor in vrij grote 
delen van Azië. Zo werd het onder meer beschreven in Thailand en Birma, 
maar ook op sommige eilanden als Bali en Lombok is het lang geen 
ongekende soort. Ingevoerde vogels wisten zich in Hawaï en Tahiti te 
bevestigen. Ook in Australië is het een veel voorkomend duifje in vooral het 
Kimberleygebied maar ook in het aangrenzende Northern Territory.

Biotoop. Maar waar de vredesduif ook wordt gezien, een constante 
is dat de biotoop moet bestaan uit halfopen tot open plaatsen waar 
planten en struiken verspreid groeien. In meerdere regio’s gaat het nu 
om een cultuurvolger die in tuinen en parken een graag geziene en veel 
voorkomende vogel is. Schuw is het geenszins. 

Dimorfisme. Uit wat vooraf is gegaan weet u dat het verschil tussen 
doffer en duivin niet groot is. In veel literatuur staat gewoon dat de duivin 
wat kleiner is dan de man wat ons doet schrijven dat het gaat om een 
vogel die circa 23 centimeter groot is. Voor de specifieke eigenschappen 
verwijzen we u graag naar bijgaande foto’s. Toch geven we graag mee dat 
de borsttekening niet onderbroken is. Dit is wel zo bij het vergelijkbare 
zebraduifje (Geopelia s. striata). Op de kop, rond de snavel, toont de vogel 
een blauwe tint die naar wordt beweerd bij de duivin milder van kleur is 
dan bij de doffer. Dit is echter niet altijd juist. Sommige duivinnen, en zeker 
overjarige, zijn daar net zo blauw dan sommige (jonge) doffers. En ook 
toont het donkere oog een mooie blauwe oogring. 

Vredesduifje.
Foto: © Danny Roels.
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Algemeen
Aankoop.  Mijn eerste kennismaking met de canus gebeurde enkele 
jaren terug op de internationale agapornidenshow te Aalst. Ingewonnen 
informatie overtuigde me om het ook met deze vogel te proberen hoewel 
me er links en rechts werd opgewezen dat het niet meteen gaat om de 
meest makkelijke kweekvogel. Ook kreeg ik te horen dat het om een 
stressgevoelig vogeltje gaat. Om aan die twee, negatieve, factoren het 
hoofd te bieden werd besloten om een kleine volière te bouwen op een 
plaats waar amper of geen beweging is. Maar ook om een koppel bij 
een liefhebber thuis te kopen. Op die manier zou ik inzicht werven in de 
verzorging van de canus.

Voeding.  Het voeden van deze kleine parkiet is lang niet moeilijk omdat het 
enerzijds zaadeters zijn, maar ook omdat er anderzijds prima mengelingen 
voor agaporniden in het algemeen op de markt zijn gebracht. En daar komt 
bij dat dit vogeltje ook lang niet vies is van groenvoer, onkruidzaden, fruit, 
eivoer en dat zelfs dierlijke eiwitten worden gegeten. Voor de rest staat qua 

Kweek- en andere ervaringen, 
Agapornis canus Koen Zimmermann.

verzorging alles gelijk met andere 
zaadeters. Dit houdt onder meer 
in dat er dagelijks vers drinkwater 
wordt aangeboden, dat er in de 
vlucht mineralen aanwezig zijn en 
dat er ook op een regelmatige 
basis wilgentakken (knaagtakken) 
worden voorgezet. 

Kweek
2017. Met het oog op een (vlotte) 
kweek werden begin 2017 twee 
nestkasten voor 
Agaporniden aangebracht met 
een grondoppervlak van 20 x 20 
x 20 centimter en een hoogte 
van 15 centimeter. Het ronde 
invlieggat heeft een doorsnede 

Het is u wellicht bekend dat de Agapornis canus enkel voorkomt op het eiland Madagascar (ook wel 
Malagasië). Het is ondanks zijn vrij eentonige groene kleur toch een zeer mooie vogel wat hij in hoofdzaak 
te danken heeft aan de grijze kop die niet alleen de saaiheid van het groen breekt maar het accent volledig 
verlegd. De pop van deze kleine vogel (hooguit 13 centimeter), blijft groen, ook voor wat de kopkleur betreft. 
De geslachten zijn dus makkelijk uit elkaar te houden.

Canus.
Foto: © Dirk Van den Abeele.
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van 5 centimeter. Op de bodem werden houtkrullen 
aangebracht. Maar ondanks mijn toewijding en het feit 
dat beide vogels er gezond en wel bijzitten gebeurt 
er dat jaar hoegenaamd niets. En dat vond ik vrij 
ontgoochelend. 

2018. Eind april wordt dan toch gezien dat, vooral, 
de pop veelvuldig in de nestkast blijft. Ook zeult ze 
duidelijk met kapot gekauwde wilgenrestjes richting 
nestblok maar wat er ook van is, met een nest zoals dat 
bijvoorbeeld wordt gemaakt door Agapornis roseicollis, 
heeft het niets van doen. En zie, er volgen nog steeds 

geen eieren. Mijn geduld wordt danig op de proef 
gesteld. Pas zes weken nadat de pop voor het eerst 
in de nestkast werd gezien stel ik bij een toevallige 
controle vast dat er twee eieren in het nest liggen. Die 
controle wordt me niet in dank afgenomen. Vooral de 
pop uit haar ongenoegen met een fijn scherpend en 
aanhoudend geluid dat ik voorheen niet bij de canus 
had gehoord. Die ervaring rijker wordt besloten om 
de natuur zijn gang te laten gaan. Een meer discrete 
observatie toont aan dat de pop op het nest blijft en 
we vermoeden dat ze aan het broeden is. Exact drie 
weken na de nestcontrole tref ik een gebroken ei in 
de volière aan, een nagenoeg volwassen maar dood 
kuiken zwengelt mijn curiositeit aan. Maar toch zie ik 
van nestcontrole af. Die doe ik drie dagen later wel. De 
pop verlaat het nest niet en onder haar kleine lichaam 
tel ik drie kleine roze vogeltjes. Ingewonnen informatie 
bij andere kwekers bevestigt mijn vermoeden, liefst niet 
te veel nestcontrole. Alleen voor het ringen wordt hierop 
een uitzondering gemaakt. De drie jongen moeten 
dan ongeveer tien dagen oud zijn. De jonge canussen 
hebben de gewoonte om vrij lang, tot zes weken, in het 
nest te blijven. Nadat ze de nestkast verlaten hebben 
worden de kleine vogels nog gedurende twee tot drie 
weken door de beide geslachten nagevoed. Hierna 
verhuisden de jongen naar een apart vluchtje. Al bij 
het uitvliegen kon ik duidelijk zien dat het twee jonge 
mannen en een jonge pop betrof. Een tweede broedsel 
is er niet geweest.

Literatuur:
Dirk Van den Abeele 

Canus, man, kopstudie.
Foto: © Dirk Van den Abeele.
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Zaterdag van 9 tot 12 en van 13 uur 30 tot 17 uur. Gesloten op woensdag, zondag en feestdagen.
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Dimorfisme
Woerd. Zonder twijfel is ook hier de woerd (mannelijke eend) veel en veel 
aantrekkelijker dan het wijfje wat door bijgaande foto in overvloed bewezen 
wordt. Niet onbelangrijk is dat de woerd ook over een eclipskleed beschikt, 
hij is buiten de broedtijd dus veel minder opvallend gekleurd. Wat wellicht 
bij de lezer het meest in het oog springt bij de woerd (in zomerkleed) is 
de kop. De schedel is bruinzwart gekleurd met een lichte marmerachtige 
tekening. De haast volledige wang kleurt beigegeel, lichtjes onderbroken 
door een zwart lijntje. Langs beide zijden van het achterhoofd kleurt hij in 
een prachtig fluweelgroen, een kleur die aandacht vraagt. Merken we nog 
op dat de borst wijnrood is met een stippelpatroon. Voor de rest refereren 
we naar de foto, hij zegt meer dan duizend woorden. De grootte van deze 
taling is circa 40 centimeter.

Wijfje. Bij de meeste vrouwelijke vogels, en zeker bij watervogels, is 
het wijfje doorgaans minder gekleurd en getekend dan de woerd. Ook 
bij de baikaltaling is dit zo. Hier toont het wijfje zich in een bruingrijze 
kleur waardoor ze, later, tijdens de broedtijd een goede natuurlijke 
camouflagekleur bezit die haar helpt om zo onopvallend mogelijk op het 
nest te zitten.

Biotoop
Water! Het kan bijna niet anders: eenden, talingen … horen thuis daar waar 
water in overvloed aanwezig is. Water kan hier staan voor meren, rivieren, 
delta’s en zelfs op stilstaand water (vijvers) kan de baikaltaling gezien 
worden.

Voedsel. Net als meerdere andere vergelijkbare talingen voedt ook de 
baikaltaling zich met gewervelde en ongewervelde waterdiertjes en planten 
die ze al grondelend bemachtigd. ‘Grondelen’ is een werkwoord en de 

Een pracht van een eend,
baikaltaling Joris Ulburghs

definitie hiervan is: 'Op de kop in 
het water gaan staan om voedsel 
onder water te zoeken waarbij 
kop en borst hierbij onder water 
steken, terwijl het achterste boven 
het water steekt’. Die manier van 
voedselzoeken kunnen we ook bij 
bijvoorbeeld de wilde eend (Anas 
platyrhynchos) opmerken.

Avicultuur
Makkelijk. Het houden, verzorgen 
van de baikaltaling is absoluut 
niet moeilijk. De vogel heeft wel 
ruimte nodig, vanzelfsprekend 
water en een goede verzorging. 
Voor wat de voeding betreft wordt 
geopteerd voor granen, korrels 
voor watervogels, grassen en 
groenten. Belangrijk is wel dat het 
aangeboden voedsel vers is en dat 
het verder niet kan schimmelen en/
of verzuren. 

Kweek. In de natuurlijke habitat 
maakt het wijfje het nest 
langsheen de oevervegetatie 
maar in avicultuur worden ook 
eieren gelegd in een kunstmatige 
nestgelegenheid (bijvoorbeeld 
een houten, betonnen of 
gevlochten nestkast, of nog een 
holle boomstam). Een volledig 
legsel bestaat hier uit zes tot 
acht eieren die uitsluitend door 
het wijfje worden uitgebroed. De 
broedtijd wordt gesitueerd rond 
de drieëntwintig dagen. Meestal 
komen de kuikens vrij kort na 
elkaar uit het ei. Eens opgedroogd 
trekken de jongen (ook eenden zijn 
nestvlieders) al onmiddellijk naar 
het water waar ze van de beide 
ouders verdere bescherming maar 
ook voedsel aangereikt krijgen. 

Dit prachtig getekend en gekleurd eendje dankt zijn naam aan het Baikalmeer, een meer dat bijna zo groot 
is dan België, en gelegen is in Zuid-Siberië. Dit eendje hoort daar thuis hoewel het nog in andere delen van 
voornamelijk Rusland leeft. De wetenschappelijke naam luidt Anas formosa waarbij ‘formosa’ staat voor 
‘schoon’. En of het een schoon, mooi, fraai … eendje is!

Baikaltaling, woerd.
Foto: © Danny Roels.
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Taxonomie
Hier is de huidige taxonomische lijst van het genus Agapornis. 
• Agapornis canus (Gmelin,1788) 

- Agapornis canus ablectaneus Bangs 1918
- Agapornis canus canus (Gmelin,1788) 

• Agapornis pullarius (Linnaeus 1758)
- Agapornis pullarius pullarius (Linnaeus,1758)
- Agapornis pullarius ugandae Neumann 1908 

• Agapornis taranta (Stanley,1814)
• Agapornis swindernianus (Kuhl,1820)

- Agapornis swindernianus emini Neumann 1908 
- Agapornis swindernianus swindernianus (Kuhl,1820)
- Agapornis swindernianus zenkeri Reichenow 1895 

• Agapornis roseicollis (Vieillot,1817) 
- Agapornis roseicollis catumbella Hall, BP 1952 
- Agapornis roseicollis roseicollis (Vieillot,1817) 

• Agapornis fischeri Reichenow 1887 
• Agapornis personatus Reichenow 1887 
• Agapornis lilianae Shelley 1894 
• Agapornis nigrigenis Sclater, WL 1906 

Ondersoorten. Zoals u kan zien zijn er bij Agapornis pullarius twee ondersoorten 
beschreven, bij Agapornis canus twee, bij Agapornis swindernianus drie en bij 
Agapornis roseicollis twee. Dus met de ondersoorten er bij zijn er in totaal veertien 
soorten gekend. Toch heb ik enige bedenking bij Agapornis roseicollis catumbella 
en Agapornis pullarius ugandae. Eigen onderzoek toonde volgens mij voldoende 
elementen aan om aan het bestaan van deze als aparte ondersoort te twijfelen [1]. 
Maar goed dat is werk voor taxonomisten. 

Onbruik. De Nederlandse benamingen van soorten als ‘zwartmasker agapornis’ 
of ‘rozekop agapornis’ zijn in al langgeleden in onbruik geraakt. De meesten 
onder ons gebruiken vooral de wetenschappelijke namen, al hoewel er ook nog 
‘vernederlandste’ namen zijn zoals personata en cana bv. 

Dimorfisme. Bij Agapornis taranta, Agapornis canus en Agapornis pullarius zijn er 
uiterlijke kleurverschillen tussen man en pop. Bij de andere soorten zijn er geen 
duidelijke verschillen en zijn we hier meestal aangewezen op een DNA test om het 
precieze geslacht van de vogels te kennen. 

Soorten
Agapornis taranta. Deze vogel leeft in Midden  en Oost Ethiopië en in het zuiden 
van Eritrea. Het is vooral een vogel die leeft op een hoogte van 1300 tot 2000 
meter, hoewel hij regelmatig in steden wordt aangetroffen. Agapornis taranta 

Agaporniden,
Genus Agapornis

Dirk Van den Abeele Ornitho-Genetics VZW Mutavi, Research & Advice Group 

is met zijn 16,5 centimeter het 
grootste lid van de agapornidengroep. 
De man heeft een typische rode 
tekening op het voorhoofd tot aan de 
bovenschedel, en een rood bandje 
om de ogen. De grote slagpennen 
zijn zwart en de vleugelranden vanaf 
de vleugelbocht zijn blauwzwart. De 
ondervleugeldekveren zijn zwart, 
een kenmerk dat we bij alle drie de 
soorten van de seksueel dimorfe groep 
terugzien. De staart draagt aan de 
eindrand een zwarte band. De snavel 
is rood, de iris bruin en de tenen en 
poten zijn donkergrijs. De rest van het 
lichaam is groen. De pop heeft geen 
rode tekening op het voorhoofd, de 
blauwzwarte vleugelrand ontbreekt 
en de ondervleugeldekveren zijn 
groengrijs. Verder is ze identiek aan de 
man.

Agapornis pullarius. Leeft in het 
evenaarsgebied van Centraal en 
West-Centraal-Afrika. Agapornis 
pullarius is ongeveer 15 centimeter 
groot. Bij de volwassen man zijn 
het voorhoofd, het schedeldek, de 
wangen en de bef oranjerood. De 
hoofdkleur van het lichaam is groen. 
Borst, buik, flanken en anaalstreek zijn 
in een geelachtig groen. De mantel 
is groen. Het vleugeldek is groen en 
geeft een ietwat ‘gehamerde’ indruk. 
De vleugelranden bestaan bij de 
mannetjes vanaf de vleugelbocht uit 
een mengeling van donker ultramarijn 
blauwe en enkele hemelsblauwe 
veertjes. De ondervleugeldekveren 
zijn zwart. De grote vleugelpennen 
zijn donkergrijs tot zwart. De stuit is 
hemelsblauw. De bovenstaartdekveren 
zijn groen, de onderstaartdekveren 
meer geelachtig groen. De grote 

Als er een soort is die de laatste decennia in avicultuur heel populair geworden is, dan zijn het zeker de 
leden van het genus Agapornis. Van de negen soorten die we in de wildbaan in Afrika aantreffen zijn er acht 
aanwezig in avicultuur. Bij sommigen zijn er heel wat kleurmutaties aanwezig en dat heeft zeker bijgedragen 
tot de populariteit van deze soorten. Maar niet alleen bij fokkers zijn deze vogels heel geliefd, er zijn heel 
wat mensen die een enkele vogel als huisgenoot houden. Hun grappig gedrag is voor veel mensen een 
aangename afleiding van de dagelijkse bezigheden. 



24 2524 25

Agaporniden [Genus Agapornis]
Bovenaan: van links naar rechts: Agapornis roseicollis. Agapornis personatus. Agapornis nigrigenis. 
Agapornis fischeri. Midden Agapornis taranta (man). Agapornis lilianae. Onderaan: van links naar 

rechts: Agapornis canus man. Agapornis pullaria (koppel) en Agapornis canus (pop).

Alle foto’s: © Dirk Van den Abeele.
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staartveren, die bijna helemaal door de boven  en 
onderstaartdekveren worden bedekt, vertonen vanaf de basis 
een rood geel zwarte dwarstekening. De uiteinden van de 
staart zijn groen. De snavel is tomaatrood. De oogring wordt 
gevormd door een smalle band van kleine witte en blauwe 
veertjes. De ogen zijn donkerbruin. De poten zijn grijs, de 
nagels donkergrijs. Bij de pop zijn voorhoofd, schedeldek, 
wangen en bef bleek oranjerood. Verder ontbreekt het 
blauw en het donker ultramarijn blauw in de vleugelranden. 
Deze randen zijn bij de pop groengeel gekleurd. De 
ondervleugeldekveren zijn groen.

Avicultuur
Agapornis canus. Agapornis canus wordt aangetroffen 
in de kustgebieden van Madagaskar en is ongeveer 
veertien centimeter groot. Het mannetje heeft een typische 
parelgrijze kop, nek en borst. Verder is hij overwegend 
groen. De pop is bijna volledig grasgroen. Los van de 
specifieke kleurverschillen bezitten alle mannen zwarte 
ondervleugeldekveren. Bij de poppen zijn die veren groen.

Agapornis roseicollis. Leeft in Namibië en het zuidwesten van 
Angola. Agapornis roseicollis is ongeveer zestien centimeter 
groot en overwegend groen. Het masker is op het voorhoofd 
donkerrood van kleur, geleidelijk overgaand tot dieproze 
onder de snavel. De stuit is blauw. De snavel is hoornkleurig, 
de poten zijn grijs en de nagels zijn donkergrijs tot zwart.

Agapornis swindernianus. Over deze vogel is heel weinig 
bekend, wat zeker een gevolg is van het feit dat hij nooit is 
uitgevoerd naar onze streken. Een van de redenen daarvan 
is waarschijnlijk zijn voeding: deze vogel leeft hoofdzakelijk 
op zaden en vijgen die uitsluitend in zijn oorspronkelijk 
leefgebied worden aangetroffen. Bovendien bewoont hij in 
Midden-Afrika bijna ontoegankelijke oerwouden. 

A. swindernianus swindernianus. Grootte: 13. Man en pop: 
voorhoofd, bovenschedel en achterkop zijn grasgroen. 
Wangen en bef zijn meer geelachtig groen. De algemene 
lichaamskleur is groen, iets doffer en bleker op borst, buik en 
anaalstreek. In de nek bevindt zich een karakteristieke, korte 
zwarte band die overgaat in een gele kraag om de gehele 
hals. Het vleugeldek, de mantel en de ondervleugeldekveren 
zijn groen. De grote vleugelpennen zijn zwart. Stuit en 
bovenstaartdekveren zijn paarsblauw, onderstaartdekveren 
zijn geelachtig groen. De grote staartpennen, die bijna 
helemaal door de boven  en onderstaartdekveren worden 
bedekt, vertonen gerekend vanaf de basis een rode en 
zwarte dwarstekening, gevolgd door groene uiteinden. 
De ogen zijn bruin, met een heldergele iris. De snavel is 
antracietkleurig. De poten zijn groenachtig donkergrijs, de 
nagels donkergrijs. Leefgebied: Liberia.

A. swindernianus zenkeri. Man en pop: de kraag om de 
hals is roodbruin en strekt zich uit tot op de bovenborst, 
van daar geleidelijk overgaand in de bleekgroene kleur 
van de onderborst. Verder is deze ondersoort gelijk aan de 
nominaatvorm.
Leefgebied: Kameroen, Oost Gabon en het westelijk deel van 
de Republiek Midden-Afrika en Zaïre.

A. swindernianus emini. Man en pop: de roodbruine kraag 
om de hals is veel minder uitgebreid en loopt niet door tot op 
de bovenborst. De snavel is veel sterker gebogen. Voor het 

overige gelijk aan A. s. zenkeri. Leefgebied: het oostelijk deel 
van Zaïre, tot diep in West Oeganda.

Agapornis personatus. Deze agapornidensoort leeft in 
Noordoost Tanzania. De wildvorm A. personatus heeft 
een pikzwarte kop en een gele borst en nekband. Rond 
de bruine ogen bevindt zich de typische witte oogring. De 
overheersende lichaamskleur is groen, de vleugelbocht heeft 
een gele rand, de stuit is mauveachtig (zacht paars met geel 
gemengd). De snavel is diep koraalrood. De poten zijn grijs, 
de nagels donkergrijs. Er is geen uiterlijk verschil tussen man 
en pop.

Agapornis fischeri. Leeft in Noord-Tanzania een zestig km 
naast het leefgebied van Agapornis personatus. Agapornis 
fischeri is ongeveer vijftien centimeter groot. Zijn masker 
is op de bovenschedel oranje, overgaand naar een iets 
lichtere tint onder de snavel. Het masker gaat op het 
achterhoofd over in een olijfgroenachtige bronskleur. Rond 
de bruine ogen zit de typische witte oogring. De algemene 
lichaamskleur is groen, de vleugelbochten zijn geel. De 
snavel is koraalrood, de stuit violetkleurig. De poten zijn grijs 
en de nagels donkergrijs. 

Agapornis nigrigenis. Deze soort leeft in Zuidwest-Zambia 
en is ernstig bedreigt in de wildbaan. Met zijn 13,5 
centimeter is Agapornis nigrigenis een van de kleinste 
agaporniden. Het voorhoofd en de bovenkop zijn roestbruin, 
overgaand in donkerbruin. De kin, keel en wangen zijn zwart 
(antracietkleurig), het achterhoofd is olijfgroen. De mantel, 
het vleugeldek en de stuit zijn dof grasgroen, de onderborst, 
buik, flanken en anaalstreek zijn geelachtig groen. De 
grote staartpennen vertonen een oranjerode geelzwarte 
dwarstekening en groene staartstippen. De snavel is rood, 
bovenaan overgaand in dieproze, met aan de basis een 
witte washuid. De poten zijn grijsachtig met bruine nagels. 
Rond de bruine ogen bevindt zich een witte oogring. Verder 
heeft deze vogel een oranje-zalmroze borstvlek. Agapornis 
nigrigenis is kleiner dan Agapornis personatus en Agapornis 
fischeri en heeft een typische houding (net als Agapornis 
lilianae). 

Agapornis lilianae. Deze vogel is nog in drie verschillende 
verspreidingsgebieden te vinden: één langs de Zambezi 
vallei in zuid Tanzania, in een gebied langs de Luangwa rivier 
in noord Zimbabwe en oost Zambia en tenslotte langs de 
Shire rivier in Malawi. Agapornis lilianae is ongeveer dertien 
centimeter groot. Het masker is oranjerood, overgaand in 
een iets lichtere kleur op de bef. Het masker gaat op het 
achterhoofd over in olijfgeel, verder in groen. De algemene 
lichaamskleur is groen. De snavel is koraalrood, naar de 
basis overgaand in hoornkleurig met een iets blauwachtige 
schijn. De ogen zijn lichtbruin met meestal een lichtere iris en 
rond de ogen een witte oogring. De poten zijn grijs, de nagels 
donker. 

Over hoe te fokken met deze soorten zullen we later graag in 
een volgend artikel iets meer vertellen.

Literatuur
[1] D. Van den Abeele, Agaporniden, handboek en 

naslaggids - deel 1, 2013de dr., vol. 1, 2 vols. Over dieren, 
2013.
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Verzorging
Volière. Begin oktober wordt de kneu met de kruisbek 
samengeplaatst. De volière is niet groot, ze is tachtig 
centimeter breed, twee meter hoog en anderhalve 
meter lang. Ze is volledig overdekt, de bodem bestaat 
uit beton. In een volièrehoek zijn er ruimschoots takken 
van de grove den (Pinus sylvestris) aangebracht. Die 
takken doen het bij de kruisbek altijd, het lijkt wel of 
iedere kruisbek er graag in nestelt. 

Voedsel. Ik gebruik hiervoor de specifieke mengelingen 
die voor deze vogels op de markt zijn gebracht. Om 
de drie dagen wordt een stukje appel aangeboden, 
vooral de kruisbek houdt hiervan. Eivoer wordt, ter 
voorbereiding, één keer per week voorgezet maar dit 
wordt noch door de kneu, noch door de kruisbek echt 
gewaardeerd.

Kweek
Nesten. Half maart begint de kruisbek te nestelen. De 
kneu is dan nog lang niet actief. Dat de eerste eieren 
onbevrucht zijn is geen verrassing. Ik laat de kruisbek 

Kruising, 
kneu x kruisbek Walter Vanderperre.

broeden tot ze vanzelf het nest verlaat. Het nest dat 
werd gebouwd met wortelvezels, veel mossen en kort 
gesneden paardenhaar wordt verwijderd. Eind april 
wordt op dezelfde plaats en met hetzelfde materiaal 
een tweede nest gemaakt. Van de vier eieren zijn er 
twee bevrucht. De kneu is nu een aandachtige vogel, 
zingt volop en ik zie dat hij zelfs de broedende kruisbek 
voedt. Als de jongen er zijn wordt volop onkruidzaden 
versterkt en onder het eivoer, dat nu wel wordt 
gewaardeerd, worden pinkies vermengd. De jongen 
krijgen op de vijfde levensdag de ring om de poot en 
worden van nu af verder grootgebracht met de hand. 
De kneu is naar mijn mening een veel te nerveuze 
vogel, ik wil niet dat de kruisingen omwille hiervan 
waardeloos zouden zijn voor de tentoonstelling.

Jonge vogel. De jongen komen prima groot en zijn 
zeer aanhankelijk. Net als kruisbek jongen verlaten 
ze het nest met een rechte snavel, rond de zesde 
levensweek gaat hij lichtjes kruisen. Ik bezit nu twee 
jonge, opgekleurde mannen van kneu x kruisbek die 
het afgelopen speelseizoen meer dan prima hebben 
gedaan. 

Van een werkmakker bekwam ik een prachtige kneu man (Linaria cannabina), eigen kweek, keurig geringd, 
jaartal 2017. Die vogel werd samengeplaatst met een jonge kruisbek pop (Loxia curvirostra), eigen kweek, 
keurig geringd, jaartal 2017. In voorgaande jaren was het me gelukt om ook Mexicaanse roodmus x kruisbek 
en van kanarie x kruisbek te kweken. De verwachting, dat ook dit moest lukken, was dus gewettigd.

Kneu x kruisbek.
Foto: © Danny Roels.
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Knappe verschijningsvorm,
goudvink, pastel Jaak Rijnders.

Algemeen
Herkomst. De hierbij afgebeelde 
pastel goudvinken behoren 
tot de Noordse (nominaat)
vorm maar weet dat pastel bij 
deze Europese vogel zich ooit 
als eerste heeft geuit bij de 
kleine goudvink (Pyrrhula p. 
europoea) van het vrouwelijk 
geslacht. De hiervoor vermelde 
Rudy Driesmans heeft die pop 
tegenover een prachtexemplaar 
geplaatst van de nominaatvorm. 
De kweek was niet meteen een 
voltreffer, slechts twee jongen 
werden bekomen. Een geluk was 
wel dat het om twee mannen 
ging, wat de verervingswijze 
ook mocht zijn (autosomaal of 
geslachtsgebonden) beide mannen 
waren zeker split voor pastel. 
Voor het komende kweekseizoen 
werd voor iedere man een mooie 
Noordse goudvinkpop uitgekozen. 
En met succes. In alle nesten 
werden pastel goudvinken geboren 
en wildkleurige vogels. Toen bleek 
dat alle wildkleurige exemplaren 
mannen waren en alle pastelvogels 
poppen lag meteen ook de 
verervingswijze vast: recessief 
geslachtsgebonden.

Mannen. Wie denkt dat uit de 
hiervoor vermelde paring (wildkleur 
x pastel) de jonge wildkleurige 
vogels allemaal split zijn voor pastel 
heeft het verkeerd voor. Volgens de 
theoretische uitkomsten is slechts 
de helft split voor pastel, de andere 
mannen zijn gewoon wildkleurig 
zonder meer. De liefhebber heeft 
dus (theoretisch) één kans op 

Goudvinken, er zijn niet alleen meerdere (onder)soorten, er zijn bij de Noordse goudvink (Pyrrhula p. pyrrhula) 
ook heel wat mutaties. Een daarvan is de prachtige pastel, een van de eerste mutaties die zich bij deze vogel 
heeft voorgedaan. Al in de jaren ’70 van de vorige eeuw werd deze mutatie in ‘De Vogelwereld’ besproken. 
De eerste pastel goudvink werd destijds gekweekt door Rudy Driesmans, een legendarische vogelkweker 
én kenner van mutaties die nu nog altijd heel actief vogels kweekt. 

Goudvink, noordse. Pastel, man.
Foto: © Danny Roels.
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twee om jonge pastelmannen uit dergelijke opparing 
te bekomen. Liggen er jonge pastelmannen in het nest 
dan is de gebruikte man inderdaad split voor pastel.

Tentoonstelling
Blikvanger. De pastel goudvink, man én pop, zijn op 
vogelshows gewoon blikvangers en dan zeker als de 
vogel wordt voorgesteld in een gelijke egale kleur. 
Pastel, bij gelijk welke vogelsoort, werkt niet altijd 
evenredig. Wie pastelvogels vergelijkt stelt makkelijk 
vast dat er meerdere nuances zijn, sommige vogels zijn 
zelfs vlekkerig. De vogels op bijgaande foto’s zijn dit 
niet en kunnen doorgaan als schoolvoorbeelden van 
hoe een pastel goudvink er écht moet uitzien.

Eigenheden. Bij de twee voorgestelde vogels valt de 
egaal zwartgrijs gekleurde kap op die niet getand. Voor 
zover te zien, bij beide vogels een mooie egale borst- en 
flankkleur. Mooie, egale staartkleur. Goede vorm. Goed 
type. 

Goudvink, noordse. Pastel, man.
Foto: © Danny Roels.

Goudvink, noordse. Pastel, pop.
Foto: © Danny Roels.
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Bidden
Jachttechniek. ‘Bidden’ is een jachttechniek die door 
meerdere roofvogels is ontwikkeld om een mogelijke 
prooi vanuit de lucht te lokaliseren en eventueel te 
slaan. De torenvalk heeft dit tot zijn specialiteit gemaakt 
maar toch bidden ook nog andere vogels. Gekend 
hierbij zijn kerkuil (Tyto alba) maar ook niet roofvogels 
als sternen en visdiefjes (familie Sternidae). Bij het 

Roofvogels,   
bidden, stoten en
ander roofvogeljargon Frans Coppens.

bidden kijkt de biddende vogel naar beneden vanop 
een zekere maar variabele hoogte. Altijd worden hierbij 
ook de staartveren gespreid dit om het evenwicht van 
de biddende vogel te kunnen bewaren. Wordt er een 
mogelijke prooi geobserveerd dan houdt bewuste vogel 
de vleugels even stil waardoor hij een paar meter zakt. 
Hierdoor kan de locatie van de prooi beter worden 
ingeschat en kan het ‘slaan’ voorbereid worden. Wie de 
kans heeft een biddende vogel in het vizier te krijgen 

Hoewel er heus nog andere roof- en andere vogels zijn die ‘bidden’ is dit fenomeen toch het best gekend bij 
de torenvalk. We zien hierbij een vogel die, met uitzondering van de flapperende en gespreide vleugelpennen, 
stil lijkt te hangen in de lucht. Het lijkt een fantasietje te zijn maar dit is het geenszins.

 ‘Bidden’ is een jachttechniek 
die door meerdere 

roofvogels is ontwikkeld om 
een mogelijke prooi vanuit 
de lucht te lokaliseren en 

eventueel te slaan.
De torenvalk heeft dit tot zijn 

specialiteit gemaakt maar 
toch bidden ook nog

andere vogels.
Foto: © Danny Roels.
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zal zien dat bewuste prooivogel zich op een bepaald 
moment als een steen laat vallen. Hierbij worden de 
vleugels strak tegen het lichaam aangedrukt en de 
staart volledig gesloten. Bij de val worden de klauwen 
gespreid die de prooi moeten grijpen. Om te voorkomen 
dat de prooivogel op de grond te pletter valt opent 
hij, instinctmatig, net voor het slaan opnieuw vleugel- 
en staartpennen waardoor de val gebroken wordt. 
Dan boren de klauwen zich in de prooi en vliegt de 
prooivogel ermee weg. Is de operatie geslaagd, wat niet 
altijd zo is, dan neemt de prooivogel de vlucht naar een 
rustige plaats om de geslagen prooi op te eten.

Stoten
Botsing. Roofvogels in het algemeen zijn aangewezen 
op prooidieren. Een tweede techniek om aan voedsel 
te komen is ‘stoten’. Hierbij wordt bedoeld dat een 
roofvogel met een dusdanige grote snelheid op een 
prooi afstevent dat er tussen beide letterlijk een botsing 
plaatsheeft. Die botsing alleen al betekent in de meeste 
gevallen de onmiddellijke dood van de prooi. Is dit 
niet zo dan wordt de vogel gedood na het landen en 
vervolgens verscheurd en opgegeten.

Andere
 ‘Bidden’ en ‘stoten’ zijn twee woorden die in de wereld 
van roofvogels veel worden gebruikt. Maar er zijn ook 
andere, bekende en mindere bekende woorden die we 
u in deze tekst graag meegeven.  

• Braakbal. Zonder twijfel zeer bekend, ook in de 
oren van een niet vogelliefhebber. Bedoeld wordt 
dat de onverteerbare restanten van prooien (veren, 
beentjes …) via een bal letterlijk worden uitgebraakt.

• Horst. Specifieke naam voor het nest van een 
roofvogel.

• Lanneret: specifieke naam voor een mannelijke 
lannervalk.

• Musket. Dit is een mannelijke sperwer.
• Sakreet. Mannelijke sakervalk.
• Takkeling. Jonge vogel die het nest heeft verlaten 

maar nog nagevoed wordt.
• Lanen. Schreeuwen van een roofvogel.
• Smeltsel. Specifiek woord voor de uitwerpselen van 

een roofvogel.
• Washuid. De naakte huid rond de bek waarin de 

neusgaten liggen, deze is meestal geel.
• Wijf. Specifieke term voor een vrouwelijke roofvogel.

Biddende mannelijke torenvalk. Bij het bidden worden de staartveren altijd gespreid,
dit om het evenwicht te kunnen behouden. Foto: © Johnny Du Burck. 
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Natuur
Biotoop. In de natuur wordt deze kanarie teruggevonden in droge gebieden 
in het zuidwesten van Zuid-Afrika. Hier wordt buiten de broedtijd in 
kleine groepjes geleefd, ook worden individuele vogels geteld. Er wordt 
geleefd van grassen die bij voorkeur zelf uit de aar worden gehaald. 
Naar wordt geschreven betreft het een weinig schuwe vogel die ook in 
cultuurlandschappen, parken en tuinen terug te vinden is. 

Dimorfisme. Het verschil tussen man en pop is groot, althans bij volwassen 
vogels. Bijgaande foto toont een mannelijk exemplaar waarbij de 
aangehaalde kleuren wit, zwart en bruin goed tot hun recht komen. Zeker 
is dat de kop van de man de aandacht trekt. Het wit en zwart contrasteert 
keurig waarbij de veervelden netjes afgelijnd zijn. Het wijfje is hier minder 
bedeeld, het zwart is bij haar grotendeels afwezig, en ook toont ze een 
minder intensieve bruine kleur. Ook hebben we aandacht voor de vrij 
korte, conische snavel, de halfopgerichte houding, de hoekige staart en de 
donkere poten. De grootte is ± 13 centimeter. Er zijn geen ondersoorten.

Kweek. In de Afrikaanse natuur loopt het kweekseizoen van oktober tot 
maart. Alle kanarieachtigen bouwen een komvormig nest. De damara 
gebruikt hiervoor grotendeels plantaardig materiaal dat in de onmiddellijke 
nabijheid van het nest wordt verzameld. Naar wordt beweerd wordt er 
voor de binnenafwerking graag paardenhaar gebruikt. Het nest wordt 
zelden hoog aangetroffen, de alariovink kiest hier voor kleine, niet 
hoog opgroeiende struiken. Kanaries zijn door de band vogels met een 
prachtige zang. Ook de mannelijke damara kwettert er vrolijk op los maar 
in wezen is de zang amper of in het geheel niet te vergelijken met wat 
we van de gewone kanarie kunnen verwachten. Maar wat er ook van is, 
met die zang wordt wel de pop verleid al staat dit wel in combinatie met 
een indrukwekkende balts waarbij vleugel- en staartpennen voor de pop 
worden gespreid. De pop legt van drie tot vijf eieren die overwegend 
crèmekleurig zijn en getooid met bruine stippen. Het ei van de alariovink is 
duidelijk kleiner dan dat van de kleurkanarie.

Avicultuur
Zeldzaam. Alariovinken, en dit geldt voor én de alariovink én de damara 
zijn al lang geen veel voorkomende vogels meer in avicultuur. Toen de 
invoer nog kon en mocht waren het ook niet meteen veel ingevoerde 
soorten maar ook verliep de acclimatisatie niet altijd van een leien dakje. 

Daarbij komt dat, helaas, nogal 
wat liefhebbers erop uit waren om 
alleen een mannelijke vogel te 
houden om die aan een kanariepop 
te paren. Kruisingen van alariovink 
x kanarie scoorden doorgaans 
bijzonder goed op de shows, 
vandaar. Helaas werd vergeten dat 
er met dezelfde moeite (en wat 
geluk) er ook zuivere alariovinken 
konden gekweekt worden ….

Verzorging. De verzorging is 
niet apart en in wezen zelfs 
vrij eenvoudig. Alariovinken 
zijn zaadeters waarbij er niet 
wordt gekozen voor een zuivere 
kanariemengeling maar wel voor 
de gespecialiseerde zaden voor 
distelvinken en/of sijzen. Wel 
moet erop gelet worden om de 
voeding niet te vetrijk te houden 
omdat alariovinken vlug aanvetten. 
Dit betekent meteen ook dat een 
ruimere vlucht, waar de vogels veel 
beweging hebben, de voorkeur 
moet krijgen op een kleinere 
huisvesting. Alariovinken houden 
verder van groenvoer en trosgierst, 
van graszaden en gekiemde zaden 
en eivoer.

Voortplanting. De kweek in 
avicultuur is meermaals gelukt 
maar, toegegeven, op vandaag 
een vrij grote zeldzaamheid. In 
Nederland werd de oorkonde voor 
de eerste kweek voor de alariovink 
toegekend in 1984. Aansluitend 
met wat hiervoor geschreven 

Natuur & avicultuur,   
damara alariovink Koen De Meester.

Wie de prachtige alariovink (Serinus alario) voor het eerst ziet zal versteld staan van de schitterende 
kleurencombinatie. Wit, zwart en bruin is, wat dit betreft, vrij uniek waarbij komt dat het zwart sterk 
geaccentueerd wordt in het geheel van de vogel. Naast de gewone alariovink is er ook nog de damara 
alariovink (Serinus alario leucolaemus). Ook die vogel combineert dezelfde drie kleuren maar in een andere 
schakering. Vroeger werd de damara als een ondersoort beschouwd van de alariovink maar thans wordt 
geopteerd om deze vogel als een apart ras te beschouwen.
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werd bij ‘kweek’ voegen we eraan toe dat alleen de 
pop broedt maar dat de man haar wel op het nest uit 
de krop komt voeden. Na een broedtijd van twaalf 
dagen kippen de eieren. De juveniele damara heeft 
een zachtroze huid met een lichte dons. Gedurende 
de eerste levensdagen worden de jongen uitsluitend 
door de pop gevoed, als de eerste veertjes doorbreken 
zal ook de man de jongen azen. Jonge alario’s zijn 
snelgroeiende vogels die al na veertien dagen het nest 
verlaten. Na de nestverlating zal, in hoofdzaak, de man 
zich verder met de jonge vogels bezighouden omdat de 

pop haar tijd besteed aan de bouw van het tweede nest. 
Wanneer de jonge alario’s een maand oud zijn zullen 
ze al aardig alleen eten en kunnen/moeten dan ook 
van de ouders gescheiden worden. In zijn jeugdkleed 
toont de jonge alario zich nog lang niet op zijn mooist. 
Hij toont zich in een grauwgrijze kleur met een donkere 
bestreping. 

Literatuur: Diverse jaargangen ‘De Vogelwereld’
Serinus Society
Michel Ottaviani 

Damara alariovink, man.
Foto: © Danny Roels.
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Algemeen
Dimorfisme. De kleurenfoto’s schetsen eens te meer een zeer goed beeld 
van het begrip catharina. Zoals u merkt betreft het een algemeen groen 
gekleurde vogel met een grootte van om en bij de 17 centimeter waarbij 
de staart er voor zes centimeter deel vanuit maakt. Apart zijn de zwarte 
tekeningen die zowat over grote delen van het lichaam kunnen gezien 
worden. Wie oog heeft voor de staarttop merkt dat die zwart gekleurd is. 
En hier ligt ook het subtiele verschil tussen man en pop. Bij de man zijn die 
staarttoppen tot anderhalve centimeter zwart, bij de pop is de staartkleur 
matig of niet zwart gekleurd. De zwarte schoudervlek, die bij beide seksen 
terug te vinden is, is bij de man duidelijk dieper doorgekleurd. Bij beide 
seksen toont de snavel zich in een hoornkleur. De pootjes hebben een 
lichtroze aanschijn. 

Verzorging. Lang geleden, bij de 
eerste invoer, was het niet simpel 
om deze vogel aan de westerse 
verzorging te laten wennen. En 
dit lag niet louter aan de voeding 
maar ook in het feit dat de 
catharinaparkiet in het wild leeft 
op hoge hoogten (met een veel 
ijlere lucht). Op vandaag stelt dit 
probleem zich al lang niet meer 
en hoort ook deze vogel tot de 
meest eenvoudige in voeding 
en verzorging. De basis zal ook 

Catharinaparkiet, wildkleur.
Foto: © Danny Roels.

Het houden waard,    
de wildkleurige 
catharinaparkiet Johan Van Acker.

Als er één parkiet beslaat met een buitengewoon zacht karakter, een mooie kleur en een makkelijke 
kweekbaarheid dan moet het wel de catharinaparkiet (Bolborhynchus lineola) zijn. Zijn herkomst wordt 
gesitueerd vanaf Zuid-Mexico tot West-Panama en verder tot in West-Venezuela en Peru. Daar wordt in 
hoofdzaak geleefd op hoge hoogten. De catharina is een echte boomvogel in die zin dat hij graag over 
takken loopt/klimt. Een gegeven waarmee ook in avicultuur beslist rekening moet mee gehouden worden. 
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hier een handelsvoeding zijn 
voor kleine parkieten die met 
legio bijvoedingen kan aangevuld 
worden. De catharina weet raad 
met vruchten, groenten, gras- en 
andere onkruidzaden maar houdt 
ook van eivoer, zachte maïs 
in de kolf en van verse haver. 
Omwille van de bijzonder snelle 
stofwisseling, eigen aan deze vogel, 
eet de catharina in vergelijk met 
even grote vogels vrij veel. Het 
gaat niet om een knager (houten 
volières kunnen) maar met zachte 
knaagtakken (wilg) plezieren we 
ook deze vogel enorm. Grit en 
andere mineralen zijn aangewezen, 
vers drink- en badwater evenzeer.

Huisvesting. Op vandaag wordt 
deze vogel meestal gehouden 
én gekweekt in ruimere 
broedkooien maar persoonlijk 
zien we de catharina het liefst in 
een buitenvolière waar hij vrij en 
vrolijk zichzelf kan zijn. Uit wat 
vooraf ging weten we dat er in die 
volière voldoende takken moeten 
aanwezig is, klimwerk staat bij hem 
hoog aangeschreven. Omdat het 
om een zeer verdraagzame soort 
gaat kunnen meerdere catharina’s 
samengeplaatst worden. 
Socialisatie is een begrip uit de 
parkietenwereld dat bijzonder van 
toepassing is op deze mooie vogel.

Kweek
Nestkast. In de natuurlijke habitat 
wordt er in boomholten gekweekt, 
in avicultuur in nestkasten. Een 
hier geschikte nestkast bezit een 
grondoppervlak van 20 x 20 x 20 
cm (lxbxh) met een invlieggat met 
een doorsnede van 6 centimeter. 
Naar verluidt wordt er wat graag 
gebroed in een typische nestkast 
voor agaporniden die uit twee 
helften bestaat. Op de bodem 
kan zowel wat turf of houtkrullen 
aangebracht worden maar hou er 
wel rekening mee dat sommige 
paren dit terug verwijderen.

Kweek. De catharina is door de 
band genomen een makkelijke 

en vlot kwekende vogel geworden. Kweekrijp wordt hij al in het eerste 
levensjaar en de samenstelling van een koppel wordt niet als moeilijk 
ervaren. Man en pop aanvaarden elkaar (meestal) op het eerste zicht en 
dat kan lang niet van elke andere parkiet gezegd worden. Een kweekrijp 
koppel zal meermaals per dag de nestkast gaan verkennen en het stel 
zal zich niet tegenhouden om in het bijzijn van de liefhebber te paren. 
Die paring geschiedt wel op een heel specifieke manier. De man legt 
één poot op de rug van de pop en met de andere poot blijft hij zich 
vasthouden aan de zitstok. Beide vogels brengen op die manier, liggend, 
de cloaca tegen elkaar waarbij de paring en de bevruchting gebeurt. Na 
de paringen kan al heel snel het eerste ei verwacht worden. Als altijd bij 
holenbroeders is dit wit van kleur en specifiek voor parkieten ter grootte 
van de catharina is dat er tussen de leg van elk ei een interval is van 48 
uur. Een volledig nest bestaat uit vijf tot zes eieren en de pop begint aan 
de broedtijd nadat ze haar tweede ei heeft gelegd. De man neemt geen 
deel aan het broedproces maar wel voedt hij de pop op het nest. Zij zal 
enkel het nest verlaten om wat te drinken en zich te ontlasten. De volledige 
broedtijd bedraagt drie weken. De juveniele (wildkleurige) catharina bezit 
een vleeskleurige huid met een donkere oogkleur en over het gehele 
bovenlichaam is er een zachte witte tot crèmekleurige dons te zien. Bij het 
opgroeien wordt die dons een weinig donkerder. Gedurende de eerste 
dagen is de rol van de man cruciaal. Hij voedt immers de pop op het nest 
die op haar beurt het voedsel verder doorgeeft aan de jongen. Rond de 
tiende levensdag verlaat de pop ook het nest en zoekt ze voedsel voor de 
jongen. Dat is dan de tijd om de vogeltjes te ringen. In de volgende dagen 
zullen de ogen zich openen en zien we ook de bevedering doorbreken. 
Heel bijzonder is dat de jongen bij de nestverlating, een goede maand na 
de geboorte, volledig op kleur zijn. Er is hier dus absoluut geen sprake van 
een jeugdkleed of wat dan ook. Drie weken na de nestverlating worden de 
jongen geacht zelfstandig verder te kunnen. Er kunnen tot drie nesten per 
kweekseizoen zijn.

Literatuur:
Diverse jaargangen ‘De Vogelwereld’. 

Catharinaparkiet, kopdetail.
Foto: © Danny Roels.
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Aandachtspunten
Vergeleken met sommige andere vogels heeft de zebravink echt weinig 
nood aan verzorging. Hiermee wordt bedoeld dat er zonder écht specifieke 
voeding en bijstand op een eenvoudige manier jongen kunnen geboren 
worden. Met een boutade: de jongen kunnen groot worden met zaad en 
water alleen. Iets anders is er niet nodig. En toch, het kan altijd beter en de 
specifieke vogelhandel heeft nogal wat producten op de markt gebracht om 

Zebravinken,
de kweek ervan gaat niet steeds even vlot! Damien De Vos.

de kweek te stimuleren en beter te 
laten vlotten. De zebravink wist ook 
hier het nuttige aan het aangename 
te koppelen en onder meer type 
en postuur verbeterden hierdoor 
zienderogen. Maar, de kweek ervan 
gaat niet altijd even vlot. Al moet 
erbij verteld worden dat de fout niet 

Naar wordt beweerd is de zebravink een van de meest eenvoudige vogels om te kweken. Het is soms 
ongelofelijk te zien hoe deze vogel, overal ter wereld, zich aan alles en nog wat heeft aangepast en doorgaans 
vlotjes tot voortplanten overgaat. Hij wordt zowel in kooi, volière en gemeenschapsvolière gehouden. Het 
maakt hem weinig of niets uit, hij zal steeds weer een van de eerste vogels zijn die zonder problemen tot 
kweken overgaat. Althans, dit wordt geschreven, beweerd en gedeclameerd.

Jonge, grijze zebravink, net uitgevlogen.
Foto: © Danny Roels.
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altijd bij de vogels ligt maar meestal 
bij de kweker.

Vrije partnerkeuze. Zebravinken 
in het wild kiezen hun partner vrij 
uit. Dit gebeurt al op zeer jonge 
leeftijd, nauwelijks echt uitgekleurd 
zijn in de Australische Bush de 
toekomstige paren gevormd. Dit 
oeroud instinct is nog niet volledig 
‘gedomesticeerd’ al kiest het 
merendeel van de kwekers ervoor 
om zo snel mogelijk de jonge 
mannen van de jonge poppen te 
scheiden. Heeft dit gevolgen voor 
de kweek? Jawel, iedere liefhebber 
die zebravinken per koppel kweekt 
krijgt er vroeg of laat mee te 
maken. Sommige mannen weigeren 
koppig een opgedrongen pop. Het 
omgekeerde is uiteraard ook waar. 
Het volstaat in de meeste gevallen 
om een van de vogels uit de 
kweekkooi te vervangen om alsnog 
jongen te bekomen.

Huwelijkstrouw. Keren we 
nogmaals terug naar de 
Australische Bush. Ieder daar 
gevormd koppel blijft zijn partner 
trouw tot in de dood. Pas als 
een van de vogels er niet meer 
is zal de overgebleven zebravink 
op zoek gaan naar een nieuwe 
partner. Het gebeurt, en ook wij 
hebben er ons aan bezondigd, 
dat er tijdens de kweek wordt 
overgegaan tot het vervangen 
van man of pop. Niet altijd loopt 
dit van een leiendak en dan zeker 
als de uitgevangen partner in het 
gezichts- of gehoorveld blijft van 
de vroegere partner. Ruzie en 
andere ongemakken worden hier 
genoteerd, van kweken komt amper 
of niets terecht.

Meerdere koppels. Hij/zij die de 
zebravink in een volière kweekt 
moet weten dat er geen overtollige 
mannen of poppen geduld worden. 
Ook die vogels zullen volgens hun 
natuurlijk instinct op zoek gaan 
naar een partner wat niet altijd 
goed valt. Die vogels zijn gewoon 
stoorzenders en kunnen een 

goede kweek in de weg staan. En nog, al heel lang wordt beweerd dat twee 
koppels in dezelfde vlucht niet deugen. Zetten we drie of meer paren samen 
dan is er geen vuiltje aan de lucht. Weet dat nesten van zebravinken in 
Australië vaak in elkaars nabijheid worden teruggevonden.

Uitvangen. Een eerste ronde kan heel keurig verlopen maar een volgende 
ronde kan grondig verstoord worden als de jongen uit het eerste nest te 
lang bij de ouders blijven. De zebravink houdt van gezelligheid en, zelfs tot 
lang na het uitvliegen, kan het gebeuren dat jonge vogels voor de nacht 
terugkeren naar het ouderlijke nest. Dit kan gevolgen hebben. Eieren van 
een volgende ronde worden op zijn minst bevuild wat moeilijkheden kan 
opleveren bij het kippen. De uitwerpselen verharden de schaal waardoor 
de jonge vogel met de eitand onvoldoende kracht kan plaatsen om de 
schaal te breken. Maar het kan nog erger wanneer de eieren door nagels 
van de jonge vogels beschadigd worden. De zich ontwikkelende embryo’s 
sterven erdoor gewoon af. Om die reden is het nodig om de jongen, eens ze 
zelfstandig zijn, uit te vangen.

Nestmateriaal. De zebravink is een ijverige nestbouwer, soms te ijverig. Een 
specifiek nestmateriaal is er niet. Man en pop bouwen letterlijk met alles en 
nog wat het nest. Maar voor welk materiaal er ook gekozen wordt, eens het 
nest klaar moet al het niet benuttigde opgeruimd worden. De reden is heel 
eenvoudig, de zebravink is een etagebouwer waarbij eieren opnieuw bedekt 
worden met ander nestmateriaal omdat zowel man als pop altijd weer 
blijvend nestmateriaal aandragen, ten minste als dit aanwezig is. We hebben 
ooit gezien dat de vogels nog amper in het nest konden.

Slecht kweekmateriaal. Hiermee wordt bedoeld dat sommige zebravinken 
genetisch gezien dusdanig dicht bij elkaar liggen dat er nog amper mee 
kan gekweekt worden. Een nest wordt door de band vlotjes gebouwd en 
eieren volgen ook al even gemakkelijk. Maar het aantal bevruchte eieren 
ligt hier behoorlijk laag, het aantal gekipte eieren nog lager en het aantal 
uitgevlogen jongen nog het laagst.

Andere invloeden. Komt erbij dat er verder nog andere mogelijke 
aandachtspunten zijn die echter niet specifiek alleen voor de zebravink 
gelden. We hebben het dan onder meer over muis en luis die in geen enkel 
vogelhuis thuishoren. Ook die beestjes zijn er vaak de oorzaak van dat zelfs 
de kweek met de zebravink niet vlot. 

Jonge zebravinken in het nest.
Foto: PNU



38 39

Vooraf
Grondvogel. Naar wordt beweerd betreft het een soort die wereldwijd 
bekend is. De uitvoer zou, ooit, naar iedere uithoek van de wereld zijn 
gebeurd. Kwartels, in het algemeen, worden beschouwd als grondvogels 
wat ook zo is. Maar toch, het is goed om weten dat de Californische 
kuifkwartel tegen de avond een hogere slaapplaats uitkiest. Een stevige 
stok is hiervoor goed geschikt. En hierin schuilt mogelijks een probleem, 
gehouden met andere vogels kan dit een storend effect hebben. 

Broedende vogels kunnen hierdoor 
een volledige nacht van het nest 
blijven waardoor embryo’s door de 
koude afsterven.

Verzorging. Is wat voorafging niet 
positief dan moet het gezegd dat 
het gaat om een wel bijzonder 
makkelijk te voeden vogel. Zaden, 

Californische kuifkwartel, haan.
Foto: ©Philippe Rocher

Mislukte natuurbroedkweek,     
Californische kuifkwartel 

Wim Heyvaert.

De Californische kuifkwartel (Callipepla californica), die zijn oorsprong vindt aan de Amerikaanse westkust 
is sedert jaar en dag een gewaardeerde volièrevogel. Op vogelshows trekt hij steeds de aandacht, zijn 
schoonheid is daar niet vreemd aan. Ik ga alle fysieke eigenschappen van deze kwartel niet vermelden, de 
foto’s zijn duidelijk. Wel heb ik dit jaar geprobeerd om met deze vogel in natuurbroed te kweken. Viel dat 
tegen!
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granen, mais, insecten, groenvoer 
… deze kwartel lust het allemaal. 
In volières worden kwartels in het 
algemeen om die eigenschap vaak 
gehouden, ze eten de verloren 
gegane restjes gewoon op. 
Maar alles kan beter en ook de 
voedingsindustrie heeft zeer goede 
mengelingen voor hoenderachtigen 
op de markt gebracht. Vergeten 
we ook niet om hoenderachtigen 
in het algemeen rijkelijk te voorzien 
van grit en maagkiezel. Net als 
duifachtigen slikken ze de zaden 
in zonder ze te pellen. Daarom 
hebben ze aan grit en maagkiezel 
meer nood dan de doorsnee 
andere zaadeter. Voor wat betreft 
de huisvesting is het zo dat deze 
vogel leeft in vrij warme gebieden. 
Hierdoor kan de Californische 
kuifkwartel het moeilijk krijgen bij 
te veel vocht. Van regen houdt hij 
niet! 

Kweek. In de natuurlijke habitat 
wordt er gebroed in open gebieden. 
Het nest stelt niets voor, het 
gaat om een kuiltje in de grond 
dat lichtjes wordt afgeboord met 
grassen en andere vegetatie. In 
Amerika telt een nest om en bij 
de twaalf eieren. De hen begint 
aan de broed als het laatste ei is 
gelegd. Om de eieren tegen zon 
en predatoren te beschermen 
worden ze afgedekt met grassen. 
De broedtijd is circa drie weken. 

Hoenderachtigen zijn nestvlieders, eenmaal de kuikens opgedroogd zijn 
zoeken ze bescherming onder de vleugels, borst en buik van de ouders. Met 
aangereikt voedsel worden de kuikens grootgebracht.

Volière
Huisvesting. Twee jaar terug werden twee koppels Californische 
kuifkwartels aangekocht bij een liefhebber uit Aalst. De bedoeling was 
om erin natuurbroed mee te kweken. Beide paren kregen een aparte 
huisvesting, wat hier betekent een volière van drie meter lang, twee 
meter breed en twee meter hoog die voor de helft overdekt is. Beide 
volières zijn beplant met twee coniferen. De bodem bestaat uiteraard uit 
zand, hoenderachtigen in het algemeen nemen wat graag een zandbad. 
Als slaapplaats zijn twee dikke takken aangebracht op een hoogte van 
anderhalve meter.

Eieren. Begin april werden de eerste eieren gelegd. Van een kuiltje in de 
grond, zoals in de natuurlijke habitat, was geen sprake. Beide hennen 
legden de eieren kriskras door elkaar. Broeden zat er niet in. De eieren 
werden hierop door ons, onder een conifeer, samengeplaatst op een bedje 
van gedroogde grassen en bladeren, tevergeefs. Begin mei werden alle 
gelegde eieren in beide volières verwijderd en werd er een schuinstaande 
plank geplaatst. En zie, één van de hennen legde prompt haar eieren onder 
de plank maar …. broedde niet. Om een lang en niet zo prettig verhaal 
te beëindigen, het jaar werd afgesloten zonder ook maar één jong in 
natuurbroed.

Broedmachine. Naar alle waarschijnlijkheid moet het niet broeden van de 
hennen gezocht worden in het gegeven dat ook deze vogel al generaties 
lang via de broedmachine wordt gekweekt. En toegeven, dit is de eenvoud 
zelf. Het volstaat om even te ‘googelen’ om een uitgebreid aanbod aan alle 
mogelijke broedmachines op het scherm te krijgen. Sommige machines 
zijn dusdanig gebouwd dat de inbreng van de liefhebber zich louter beperkt 
tot het aanbrengen van de eieren. De rest, het keren van de eieren, 
de luchtcirculatie, de temperatuur, de luchtvochtigheid … alles wordt 
automatisch geregeld. Waarom dan nog die vogels in volières kweken? 
Wel, omdat ik zo naïef ben te denken dat natuurbroed, ook hier, het mooiste 
is wat er bestaat. Daarom hoop ik oprecht dat ik u in een van onze volgende 
tijdschriften toch over een geslaagde natuurbroedkweek kan schrijven. 

Californische kuifkwartel, kopdetail haan.
Foto: ©Philippe Rocher
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Duizend en één weetjes over vogels (441-460)
Samengesteld door Danny Roels.

Vogels zijn fascinerend. We raken er nooit over uitverteld. In deze 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

441. Wist u ook dat … zachte dravik (Bromus 
hordeaceus) een inheemse grassoort is die 
bloeit vanaf mei tot juli? De plant heeft lisachtige 
bladeren, dus langwerpig en die zijn ongeveer 
twee centimeter breed. De plant wordt tot 
honderd centimeter groot en is bovenaan 
zacht behaard. De zaden worden door heel wat 
vogels geapprecieerd en dit in rijpe en halfrijpe 
toestand. Onder meer kanarie en groenvink 
houden ervan.

442. Wist u ook dat … ijsvogels (Alcedinidae) 
verspreid leven over de gehele wereld? Alleen 
aan de polen en enkele kleine oceaaneilanden 
komen ze niet voor.

443. Wist u ook dat … de kalkoen (Meleagris 
gallopavo) eigenlijk afkomstig is uit Noord- 
en Centraal-Amerika? De vogel werd door 
de Spaanse conquistadores (Spaans voor 
veroveraars) in de zestiende eeuw voor het eerst 
naar Europa gebracht.

444. Wist u ook dat … de Europese kwartel 
(Coturnix coturnix) en de Japanse kwartel 
(Coturnix japonica) niet altijd even makkelijk uit 

elkaar te houden zijn? Enkele hulpmiddeltjes 
kunnen zijn dat de Europese soort bruin 
gekleurd is, de Japanse kwartel is duidelijk 
grijzer zeg maar grauwer. Het wijfje van de 
Europese soort heeft aan kin en keel gewone, 
korte veertjes. De Japanse bezit aan kin en keel 
verlengde, puntige veertjes. Tijdens de paartijd 
toont de haan van de Europese kwartel een 
zwarte keel, de keelkleur blijft bij de Japanse 
haan gelijk, dus lichtbruin. De roep van de 
Europese kwartel is heel helder en bestaat uit 
een drielettergrepige ‘puuk per wiek’. De roep 
van de Japanse kwartel is tweelettergrepig en 
klinkt als ‘puuk bow’.

445. Wist u ook dat … de kneu (Linaria cannabina) 
omwille van het feit dat hij graag lijnzaad 
eet in het Frans ‘linotte’ wordt genoemd en 
in het Engels ‘linnet’. De Duitsers noemen 
hem dan weer ‘Hänfling’ waarbij naar ‘Hanf’ 
verwezen wordt wat ‘hennep’ betekent, ook een 
geliefde zaadsoort van de kneuter. Zelfs in de 
wetenschappelijke naam wordt naar kempzaad 
verwezen. Hennep betekent in het Latijn immers 
‘cannabis’

446. Wist u ook dat … de mandarijneend (Aix 
galericulata) tot de meest mooie onder de 
siereenden wordt gerekend? Het natuurlijke 
verspreidingsgebied bevindt zich in China, 
Japan en in Oost-Siberië. De mandarijneend is 
in avicultuur een bijzonder populaire en sterke 
vogel die makkelijk te verzorgen is en al even 
makkelijk te kweken.

447. Wist u ook dat … manakins (Pipridae) 
vogeltjes zijn met een grootte die varieert tussen 
tien en vijftien centimeter? Ze komen uitsluitend 
voor in Midden- en Zuid-Amerika. Deze kleine 
vogels voeden zich met vruchten en insecten 
maar meer nog staan ze gekend omwille van 
hun opmerkelijke balts waarbij de mannen, 
onder andere, bijzonder snel met hun vleugels 
slaan waarbij grote sprongen worden gemaakt. 

448. Wist u ook dat … levertraan een dierlijke 
olie is die wordt gewonnen uit de lever van 
vissen horend tot de familie van kabeljauwen 
(Gadidae)? Levertraan is een belangrijke bron 

Weetje 421.
Veldleeuwerik.

Foto: © Danny Roels.
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aan vitamine A en D. Enkele druppels ervan 
doorheen het voedsel mengen kan volstaan 
om onze volièrevogels voldoende te voorzien in 
genoemde vitamine A en D.

449. Wist u ook dat … de oudste afbeelding van 
een duif (Columbidae) dateert van circa 3200 
jaar voor Christus? En dat er op de Olympische 
Spelen van 1900 daadwerkelijk op levende 
duiven werd geschoten? Die spelen vonden in 
Parijs plaats. Er werden 300 duiven gedood. 
In 1912 werden op de Olympische Spelen in 
Stockholm de levende duiven vervangen door 
kleiduiven.

450. Wist u ook dat … het bokje (Lymnocryptes 
minimus) de kleinste snippensoort is die in ons 
land voorkomt? De vogel is circa negentien 
centimeter groot. Buiten de broedtijd leeft hij in 
lage moerassige vegetaties waar het amper of 
niet opvalt.

451. Wist u ook dat … de voor Indische spreeuw 
(Sturnus contra) in het Nederlands ook wel 
‘eksterspreeuw’ wordt genoemd? Dit heeft 
uiteraard alles te maken met het natuurlijke 
voorkomen van de vogel waarbij de kleuren wit 
en zwart in overdaad aanwezig zijn.

452. Wist u ook dat … het verhitten van pannetjes 
met een anti-aanbaklaag zorgt voor het 
vrijkomen van giftige dampen? Huisvogels als 
kanarie, parkiet en papegaai kunnen doodgaan 
wanneer ze die dampen inademen.

453. Wist u ook dat … duivenmelk geen 
exclusiviteit is van duiven alleen? Onder 
meer ook flamingo’s (Phoenicopterus) en 
keizerspinguïns (Aptenodytes forsteri) maken dit 
aan. 

454. Wist u ook dat … het grootste verschil tussen 
de alpenkauw (Pyrrhocorax graculus) en de 
alpenkraai (Pyrrhocorax pyrrhocorax) terug te 
vinden is in de snavelkleur? De alpenkauw bezit 
een geelgekleurde snavel, bij de alpenkraai 
kleurt de snavel rood.

455. Wist u ook dat … de Argentijnse boskanarie, 
zoals hij soms in de handel aangeboden wordt, 
niets anders is dan een van de vijf ondersoorten 
van de saffraanvink (Sicalis f. flaveola) en wel 
met name Sicalis fl. valida?

456. Wist u ook dat … de staalvink (Hypochera 
chalybeata) zelf geen nest bouwt of andere 
broedactiviteit heeft? De pop legt haar eitjes in 
het nest van bij voorkeur de Senegal vuurvink 
(Lagonosticta senegala) die zonder verpozen de 
jonge staalvinken grootbrengt.

457. Wist u ook dat … de macaroni pinguïn 
(Eudyptes chrysolophus) twee eieren per nest 
heeft? Maar wist u ook dat het tweede ei, in 
vergelijking met het eerste, tot 70% groter 
kan zijn? Omdat er na de leg van het eerste ei 
nog niet gebroed wordt en de vogels onderling 
nog ruziën gaat het eerste ei vaak verloren, het 
tweede gelegde ei (het grootste) daarentegen 
heeft een grote kans om uitgebroed te worden.

458. Wist u ook dat … de gierzwaluw (Apus apus), 
inderdaad zoals wordt beweerd, al vliegend kan 
slapen? Dit komt omdat de vogel slechts met 
één hersenhelft tegelijk slaapt wat betekent 
dat hij hierdoor half slapend verder kan blijven 
vliegen.

459. Wist u ook dat … de meeste vogels geen 
penis hebben waardoor de overdracht van 
sperma gebeurt door de cloaca's tegen elkaar 
aan te drukken. Het sperma wordt wel actief 
opgenomen door de vrouwelijke vogel. Vogels 
die wel een penis hebben zijn voornamelijk 
eendachtige zoals, uiteraard, eenden, ganzen 
en zwanen, maar ook kalkoenen en struisvogels 
hebben er een.

460. Wist u ook dat … dat een mannelijke eend 
woerd genoemd, voor de vrouwelijke eend 
houden we het op eend maar voor de het 
kuiken hebben we de benamingen, piel, pijltje, 
eendenkuiken en pul bedacht. 

Weetje 436.
Australische pelikaan.
Foto: © Danny Roels.
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Verhaal. 
In 2011 wandelden we langsheen enkele terrasjes van 
het wondermooie plaatsje Margareth-River in West-
Australië. Vogels fotograferen is er een koud kunstje 
maar om een of andere reden leek dit amper of niet 
te lukken voor de witooghoningeter (Phylidonyris 
novaehollandiae). Die witooghoningeter is een 
makkelijk te observeren vogel maar niet de meest 
eenvoudige om er een mooi beeld van te maken. Zijn 
soms (te) nerveus gedrag laat weinig tijd om een écht 
scherpe foto te nemen. De isowaarde, het diafragma 
en de sluitertijd mogen dan nog zo goed ingesteld zijn 
om nog te zwijgen van de witbalans enzovoort, als het 
onderwerp niet mee wil werken lukt het amper of niet. 
Stel u dan ook onze verbazing voor toen een kind van 

Een foto met een verhaal,
witooghoningeter Elke en Guido † Ceulemans,

 Danny Roels

hooguit tien jaar ons er heel beleefd op wees dat die 
witooghoningeter makkelijk te verleiden valt met suiker. 
Het volstaat, sprak de jongeman, om wat suiker op de 
hand te plaatsen, de witoog komt het onbevreesd halen. 
Met enige argwaan werd het aangereikte voorstel eerst 
in overweging genomen om even later uitgeprobeerd 
te worden. Stel u voor: wat eerst niet lukte kon nu 
in overvloed. Meerdere witooghoningeters namen 
onbevreesd plaats op de hand om suiker te nuttigen. 
Ons voorbeeld werd hierna door andere toeristen 
nagebootst al maakten we ons wel de bedenking dat 
die voedingswijze toch niet meteen de meest gezonde 
kan zijn. Toen we de jongeman voor de goede raad 
wilden trakteren sprak hij de gevleugelde woorden ‘Doe 
mij maar water, in frisdrank zit te veel suiker … ‘. Tja. 

Jaarlijks worden er duizenden foto’s gemaakt van vogels, of over alles wat er rondhangt. In deze rubriek 
bieden we u de kans een foto onder de aandacht te brengen waar de auteur herinneringen aan heeft, waar 
hij/zij wat wil over vragen, enz.  We vragen om uw verhaal neer te schrijven tussen 250 en 600 worden. We 
kijken ook uit naar uw bijdrage.

Twee witooghoningeters op de 
hand. Suiker blijkt een uitstekend 

lokmiddel te zijn.
Foto: © Danny Roels.
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Ereleden: Z.K.H. Prins Laurent, ministers van staat Freddy Willockx en 
Herman De Croo. Vicepremier Alexander De Croo. 
Erevoorzitter: Theo Baillien (†). 
Verdienstelijke leden: 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.
• 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 aankondigin-

gen en het verenigingsleven.
Betalingen vraag en aanbod, publiciteit, kleine aankondigingen: 
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, voorandere lan-
den: internationaal antwoordcoupon. 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.

Penningmeester: Cindy Delfosse,
Avenue Des Champs Clairs 30 te 1421 Ophain.
Tel.: 0032(0)2/385.05.98 Email: penningmeester@yahoo.fr
Taken:
• Veranderlijke beheerder voor de Franstaligen

Ringenverantwoordelijke: Dirk Van Honacker, 
Vlamingenstraat 12, 8530 Harelbeke
Tel.: 0032(0)483/17.83.82 Email: ringen@aobbel.be
Taken:
• Vaste beheerder voor de provincie West-Vlaanderen.
• Verantwoordelijke ringendienst.
Betalingen ringendienst: BE44 0000 9176 6545. Bic: BPOTBEB1 
van ‘De Vogelwereld’ 1190 Brussel.

Andere 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.

Alain Dewesler,
Chaussée du Calvaire 32 te 7812 Mainvault (Ath).
Tel.: 0032(0)498/97.32.66 Email: dewesleralain@hotmail.com
Taken:
• Vaste beheerder voor de provincie Henegouwen

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 Europese vogels in het Waalse Gewest.

Rony Smet,
Spieveldstraat 28 te 9100 Sint-Niklaas.
Tel.: 0032(0)484/69.18.06
Email: rony.smet@telenet.be
Taken:
• Veranderlijke beheerder Nederlandstaligen.
• Verantwoordelijke gebouw.

Wim Straetmans,
Frans Van Cauwelaertstraat 78 te 1760 Roosdaal
Tel.: 0032(0)54/32.14.10 Email: WimStraetmans@telenet.be
Taken:
• Veranderlijke bestuurder Nederlandstaligen.

David Vandormael, 
Rue du Puits 6 te 4280 Hannuit. Tel.: 0032(0)478/77.73.15 
Email: dav69van@hotmail.com
Taken:
• Vaste beheerder voor de provincie Luik.

Johan Van Ongeval,
Geraardsbergsesteenweg 329 te 9404 Ninove-Aspelare
Tel.: 0032(0)0496/28.11.06 Email: van.ongeval.johan@telenet.be
Taken:
• Veranderlijke beheerder Nederlandstaligen.
• Verantwoordelijke materiaal.

Andere diensten buiten de raad van bestuur:
Voorzitter en vorming keurmeesters:
Marie-Christine LEFEVRE, Rue Ch. Stevenaert 101 
te 1370 Jodoigne Souveraine. Tel.: 0032(0)476/21.49.86.
Email: mandarins210756@hotmail.be

Nederlandstalige 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 boekendienst:
Mej. Julie Van Honacker, Burgemeester Nolfstraat 9 bus 5.2 
8500-Kortrijk-GSM:0497/79.38.74
Email: julievanhonacker@skynet.be ‘Service livres francophones’ 
BE27 0001 3562 3073 BIC BPOTBEB1

Nederlandstalige redactie: 
Danny Roels, Bremenhulstraat 25 te 9260 Serskamp.
Tel.: 0032(0)9/368.04.33 of 0032(0)479/86.20.14
Email: info@dannyroels.be

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
Email: g.verbays@gmail.com

Raad van Bestuur
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Van de ringendienst

Kunststofringen, belangrijke verbetering.  Als ringenfabrikant voor 
de kunststofringen van de AOB willen wij met deze onze 
excuses aanbieden voor het feit dat de geleverde ringen voor 
2018 niet helemaal voldoen aan de door ons vooropgestelde 
kwaliteitsnormen. Na verloop van tijd bleek dat de markeringen 
gedeeltelijk vervaagden. Bij de eerste meldingen zijn wij dan 
ook dadelijk op zoek gegaan naar de oorzaak hiervan. Een 
doorgedreven onderzoek heeft ertoe geleid dat wij er in geslaagd 
zijn om voor de toekomst een oplossing te vinden waardoor 
markeringen, letters en cijfers zodanig worden gelaserd dat 
ze duidelijk leesbaar zijn en blijven. Door het ontwikkelen van 
een nieuwe materiaalformule en het optimaliseren van de 
laserparameters zijn we erin geslaagd om de ringmarkeringen 
ook dicht te schroeien. Hierdoor wordt de belettering op de 
ringen hermetisch afgesloten waardoor een blijvende kras-
en vuilbestendigheid van de voetringen wordt gegarandeerd. 
Hierdoor zullen ook de contrasten en de scherpte van de 
cijfers en letters beter worden waardoor de leesbaarheid 
van de kunststofringen ten alle tijden wordt gegarandeerd. 
Bijgaande foto´s laten zien dat er een duidelijke verbetering is. 
Wij geven de garantie dat de kunststofringen in de toekomst 
zullen beantwoorden aan de strenge kwaliteitsnormen die wij 
vooropstellen en wensen ook het AOB bestuur te bedanken voor 
het blijvende vertrouwen in onze diensten.

Statutaire vergadering

2 maart 2019. De volgende statutaire vergadering van de A.O.B. 
zal plaatsvinden op 2 maart 2019 te Ophain.

Van de ledendienst

Belangrijk. Bericht aan alle leden en aan de verantwoordelijke voor 
de ledendienst van de A.O.B.-verenigingen: 
• Leden die het lidgeld betalen tussen 16 december en 15 

februari zullen alle tijdschriften ontvangen maar weliswaar op 
een uitgestelde 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 2018 zullen toegestuurd krijgen. 

Verenigingsleven
Felicitaties
Jean Rouma en Joseph 
Schifflers. Jean Rouma 
en Joseph Schifflers zijn 
vijftig (50) jaar A.O.B.-
keurmeester, categorie 
postuurkanaries. Aan 
stoppen denken ze 
niet, gezond en wel 
kunnen ze lang in de 
verlengingen spelen. 
Jean Rouma was 
gedurende 28 jaar 
A.O.B.-beheerder en 
onder andere ondervoorzitter. Jean Schifflers was een zeer 
actief lid in de technische commissie postuurkanaries gedurende 
meerdere jaren. Beide heren zijn gekend en gewaardeerd in 
binnen- en buitenland. We hopen dat beide heren nog heel lang 
van hun favoriete hobby kunnen genieten en maken wat graag 
onze felicitaties over. Getekend, de raad van bestuur A.O.B. en 
alle postuurliefhebbers. 

Van de keurdersdienst
Adreswijziging. Keurmeester Michel Mainil, categorie kleur- en 
postuurkanaries, woont thans in de Rue des Violettes, 17 
te 7100 La Louvière. Voor de keurdersdienst, M-C. Lefèvre, 
vootrzitster a.d.

Test uw vogelkennis
Antwoorden:
Vraag 111, aalscholver. Vraag 112, houtsnip. Vraag 113, 
schamalijster. Vraag 114, rode kardinaal. Vraag 115: grasparkiet.

Vraag & aanbod

De kleine aankondigingen, vraag en aanbod, advertenties voor 
vogelbeurzen en tentoonstellingen voor de maand maart 2019 
moeten ten laatste toekomen op 25 januari 2019 bij 
Alexis Galerin, Rue de Lorichamps, 8 te 6900 Marche-en-
Famenne. Tel.: 0032(0)84/31.23.74 of 0032(0)472.93.87.67
Email: a.galerin@belgacom.net De redactie kan geen publicatie 
garanderen bij laattijdige aankomst.

Te koop. Stamnummer: DV 231. Noordse goudvink: mutatie 
bontgeel en geel split bont. Sib. Putter in verschillende mutaties 
ook bont en geel. Zwartkopsijs in mutatie topaas. Europese sijs: 
mutatie geel dominant en topaas. Treursijs man en pop. Jos 
Cannaerts. Tel.: 0472/22.33.78 of 015/75.67.16

1001 weetjes, rechtzetting december
Rechtzetting december. In ‘Weetje 432’ is een spijtige fout 
geslopen. Niet de ‘Giboso Italicus’ is de kleinste postuurkanarie 
maar wel de ‘Fiorino’ en de ‘Mehringer’. Zij zijn goed voor 13 
centimter. De ‘Giboso Italicus’ is 14,5 centimeter groot. Met dank 
aan André Vuye (A.O.B.-keurmeester).
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Kleine aankondigingen

GROTE VOGELBEURS
ORGANISATIE: KONINKLIJKE VOGELMAATSCHAPPIJ ‘DE ZANGLIJSTER VZW LEEFDAAL’

Op zondag 27/01/2019 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.

‘DE KRANSMEREL’ MIDDELKERKE
ORGANISEERT OP 20 JANUARI 2019 VOGELBEURS.

Zaal: ‘Stille Meers’, Sluisvaartstraat 17 te 8430 Middelkerke. Van 7 tot 12 uur.
Verkoop van alle vogels op uitzondering van duiven en hoenders. Deelname en toegang gratis.

Contactpersoon Kristof Devoldere 0479/700335 – krimalo.devoldere@telenet.be.

‘PESTVOGEL WESTRAND’ DILBEEK 
GROTE VOGELBEURS

Op zondagen 30 december 2018 en 10 maart 2019 van 7 tot 13 uur
Saviocentrum, Stationsstraat 275 te Dilbeek.

Inlichtingen: Francis Deneef. Tel.: 02/569 02 34. Inkom 1 euro.

GROTE VOGELBEURS ‘DE GEELGORS OUDEGEM’
ZATERDAG 19 JANUARI 2019 VAN 7U30 TOT 12 UUR

Iedereen kan vrij kopen en verkopen. Inkom gratis. Duiven en grote kwartels niet toegelaten.
De vogelbeurs gaat door in de kleine zaal van het parochiaal centrum, Hofstraat 7 Oudegem (Dendermonde)

Info DIRK SICHIN gsm 0474 420 522

GROTE VOGELBEURS
‘DE VOGELVRIENDEN AALTER’
Zondag 20 januari 2019 van 8 tot 11 uur 30

Zaal: G.O.C. (TT-zaal) in Sint-Maria-Aalter. Toegang en deelname gratis. Ruime parking.
Info: G. Van Eeghem (0472 67 18 63)

GROTE VOGELBEURS KERMETA KERMT
ZONDAG 13 JANUARI 2019 VAN 6 TOT 11U30

Diestersteenweg 204 Kermt -Hasselt
Reservatie en info 011/254160 of marcel.lamotte@telenet.be 

Inkom: 2 euro.

GROTE VOGELBEURS VOOR ALLE SOORTEN VOGELS
GEORGANISEERD DOOR ‘CANARIS AMAYTOIS’

Zondag 19 januari 2019 van 7 tot 12 uur
Opgelet: andere zaal, wegwijzers aangebracht.

Info: André Demelenne. Tel.: 0494/14.37.40 of Frédéric Dony. Tel.: 0473/26.35.72

ZONDAG 6 JANUARI 2019 VAN 6 TOT 12 UUR
GROTE VOGELBEURS IN SPY (NAMEN)

Georganiseerd door C.P.S.N.E (Kleur, postuur Spy Namur Eghezée)
Ecole de la Communauté française, rue Haute. Autoroute E42, uitrit Spy

ALLE SOORTEN VOGELS
Info : L. Dauginet 0032.81.40.13 en E. Olivier 0032.476.712.898
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Kleine aankondigingen
INTERNATIONALE RUIL- EN VERKOOPDAG

VAN VOGELS
ZONDAG 20 JANUARI ‘19

Ingericht door ‘De Valk’ Putte in het GC ‘Klein Boom’ Mechelbaan 604 B te 2580 Putte (België).
Baan Mechelen – Heist o/d Berg N15

Geen vrije plaatsen meer, enkel nog reserveren. 
Reserveer tijdig, VOL = VOL

www.de-valk.be/verkoop

Deuren verkopers open 6u30 tot 7u30. Hoofdingang voor publiek 7u30.
Inkom 3 euro. Gratis parking.

Vanaf heden volledig verlichte en verwarmde hallen.

Aanwezigheid van een dierenarts voor algemeen toezicht,
Controle en het opmaken van exportdocumenten

 Info: www.de-valk.be of +32478 122664
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