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Vergaderingen 2021
2
2
6

Februari
Maart
April

11
Mei
Juni / Juli / Aug .
7
September
5
Oktober
2
November
26/28 November
17
December

Gaat niet door i.v.m. Lockdown.
Gaat niet door i.v.m. de avondklok
Gaat niet door i.v.m. de avondklok
Vakantie
Tafeltjesavond
Jaarvergadering
T.T.
Kerstbingo

-----------------------------------------------------------------------Geachte Leden,
Wilt U zo vriendelijk zijn om de contributie voor 2021 over te
maken,
IBAN nummer NL49 INGB 0000 294600
t.n.v. Vogelvereniging Luscinia te Den Haag.
Bondslid
Gastlid
Jeugdlid

42,00
22,00
20,00

euro
euro
euro

Alvast hartelijk dank voor het tijdig betalen, zodat Luscinia
ook in 2021 voor U klaar kan staan.
Vogelvereniging Luscinia.
Mw. J. Poortier Mourits
Penningmeester.

3

Van de Voorzitter
Het begint een eentonig verhaal te worden, maar we zitten al
meer dan één jaar in coronacrisis.
Op vereniging niveau hebben we niet veel kunnen organiseren,
we proberen wel zo veel mogelijk via het maandblad en
Whatsapp leden Luscinia. Ook vanuit de bond of het
district/rayon komt weinig nieuws tot ons. Ook van andere
verenigingen is er weinig te melden, wat wel bekend is geworden
is dat EVKV Voorburg is opgeheven na 46 jaar bestaan; bij gebrek
aan bestuursleden en waar de overgebleven leden naar toe zijn is
onbekend.
We hopen maar dat - als de meeste mensen zijn gevaccineerd –
er weer wat mogelijk is om wat te organiseren.
Wat betreft de kweek schijnt het vrij goed te gaan, de meeste
berichten zijn positief, er zijn veel jongen op stok en is men met de
tweede ronde bezig.
Bij ons gaat het goed, ook hier al met de tweede ronde bezig.
De koud kwekers beginnen nu pas met hun kweekperiode.
Ik wens u allen veel succes in deze aparte tijd.

Beste vrienden,
Mocht er eind van de maand weer een
persbericht komen dat we weer bij
elkaar mogen komen, sturen wij een email rond met tijd en invulling van de
avond. De eerste avond gaan we
gezellig als het mogelijk is eerst eens
bijpraten. Wat hebt u gedaan en wat
wij. Hoe ging de kweek? En nog andere
zaken voor het komende jaar.
Onze TT staat al weer vast en laten we er weer een fijne TT van
maken.
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Het Blauwfazantje
Hij is ± 12 cm groot en een gewilde Afrikaans prachtvink. Vooral
de man in zijn deels azuurblauwe verenkleed is een prachtige
vogel, waarbij de wangvlekken goed opvallen. De pop is minder
gekleurd, vooral doffer en ze mist ook de rode wangvlekken.
Dus man en pop zijn makkelijk van elkaar te onderscheiden.
Ik heb deze vogels in het begin van mijn vogelhobby zelf ook op
het hok gehad, het zijn hele rustige vogeltjes om mee te kweken.
Het blauwfazantje is een astrilde uit het geslacht (Uraeginthus).
Er bestaan een aantal soorten blauwfazantjes, zo heb je de
Angola en de blauwkopblauwfazant . Het blauwfazantje is in de
vogelwereld een graag geziene gast. Hij is zeer verdraagzaam,
makkelijk in de verzorging, maar niet winterhard. Dus als u een
buiten volière bezit moet u ze ’s winters binnen halen en enigszins
verwarmd onderbrengen.
De voeding voor deze vogels bestaat uit een goed
tropenmengeling, ook zijn ze gek op onkruidzaden.
Het blauwfazantje kan verrassend goed zingen, luid is de zang
niet, maar wel, aangenaam. De kweek met dit mooie vogeltje is
niet zo moeilijk, er wordt makkelijk een kogelrond nest gebouwd.
Er wordt allerlei nestmateriaal gebruikt zoals sisal, sarpie en ander
zacht nestmateriaal. Het eieren leggen en het broeden is ook
geen probleem.
Voor het groot brengen van de jongen is levend voer van belang
o.a. pinky’s en meelwormen – in stukje - door het eivoer.
Er zijn kwekers die ook al gekiemde zaden geven. Ik ben er geen
voorstander van, omdat de kans op dunne ontlasting ontstaat.
Het beste is de jongen door de ouders zelf groot te laten brengen.
Veel kwekers leggen de eieren onder de Japanse meeuwen, dus
als het enigszins kan niet doen.
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Na ± 3 weken
verlaten de jongen
het nest ze eten dan
nog niet zelfstandig,
zo’n anderhalve
week later,
beginnen ze zelf wat
mee te pikken. Als
ze 5 weken oud zijn,
kan men ze
overplaatsen naar
een grotere kooi, zet
daarbij een paar
oudere vogels zodat die nog wat kunnen bijvoeren.
Er schijnt dat er veel geld voor blauwfazantjes worden betaald. Ik
was 3 jaar geleden op Boskoop en daar werd 300 euro voor een
koppel gevraagd. Toen ik begon met blauwfazantjes betaalde ik
ongeveer 10,00 gulden voor een koppel.
Tot zover het mooi blauw fazantje.
Wim Stoop

=====================================================
Ringen 2022
De bestelling voor de eerste ronde van 2022 dient voor 5 mei
bij de ringen commissaris te zijn.
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De Fife Fancy
Een heel lief vogeltje, dat de Fife een vogeltje wordt genoemd
komt door zijn grootte maximaal 11cm, het is ook een vogeltje
wat makkelijk te kweken is.
Ondanks dat de vogels
makkelijk te kweken zijn,
moet je toch veel jongen
op stok krijgen, om voor de
wedstrijd geschikte
exemplaren te selecteren.
De Fife is oorspronkelijk
afkomstig uit de Schotse
graafschap Fife.
De Fife fancy is eigenlijk een
verkleinde versie van de
veel grotere Border. Er is in
Schotland flink ingezet op
het vergroten van het formaat van de toenmalige Border.
In 1957 is de Fifeclub opgericht, de Engelse verenging van
Fifekwekers.
De huisvesting van de Fife; de vogels kunnen gewoon in
standaard broedkooien gehouden worden tijdens de kweek.
Er kan paars gewijs gebroed worden of wisselbroed.
De voeding: daar wordt geen speciale eisen gesteld, een
zaadmengeling voor kanaries met 70% witzaad om vervetting
tegen te gaan.
Selectie: model en grootte is bij de Fife heel belangrijk, ongeveer
de helft van de te behalen punten op de TT heeft te maken met
vorm en grootte. De Fife is een vogel van rondingen, we vragen
een volle ronde rug, het kopje van alle kanten moet van alle
kanten rond zijn. Tevens moet er een duidelijke insnoering
zichtbaar zijn bij de overgang van kopje naar nek.
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De Fife moet niet te lange poten hebben, met zichtbare dijen en
moet breed in de schouders zijn. De kleur – van de Fife Fancy moet wel helder zijn, alle kleuren zijn toegestaan behalve rood.
De meeste kleuren die geweekt worden zijn wit, geel, bont en
melanine. Waar de inzender van de TT op moet letten is het putje
in de bovenborst of de zogenaamde spleet in de borst. Het
staartje moet kort en smal zijn.
Laat de jongen tot een dag of
18 bij de ouders en zet ze
daarna in een babykooi tussen
twee broedkooien in zodat ze
door de tralies bijgevoerd
kunnen worden. Als u vogels
opgaat kooien voor de TT ga
dan als volgt te werk, plaats de
zitstokken een beetje hoger in
de kooi. Als de zitstokken lager
zitten dan bestaat de kans dat
de vogels zich gaan rekken en
dat is niet goed voor het model
van de vogel.
Grootte (Maximaal 11 cm)
25 pnt.
Kop,hals/nek, snavel
10 pnt.
Vorm,borst en buik
10 ptn.
Vleugels gesloten
10 ptn.
Bevedering glad en gesloten
10 ptn.
Houding en fier opgericht
10 ptn.
Kleur
10 ptn.
Poten licht gebogen dijen goed zichtbaar 5 ptn.
Staart in verhouding smal en gesloten
5 ptn.
Conditie
5 ptn.
De Fife fancy moet geshowd worden in een dewar- of open
postuurkooi.
Tot zover de Fife Fancy.
Veel succes met dit mooie vogeltje
Wim Stoop
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Dekkershoek heeft een uitgebreid assortiment dieren verzorgingsproducten
Tegen scherpe prijzen ! Voor een mand of bot kunt u bij ons prima terecht.
Zaden voor verschillende vogels, zoals parkieten, kanaries en tropen.
Maar ook voor duiven hebben we alles in huis.

Ook Uw kat en hond verdient de nodige zorg. Wij helpen uw kat en hond
die zorg te geven waar zij recht op hebben. Prima kattenbakkorrels, katten
en hondenvoeding, mooie speeltjes enz.

www.diertotaaldekkershoek.nl
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Kemphaantje
Ik neem aan dat er weinig kwekers in onze vereniging zijn die deze
vogel kweken.
Toch is hij wel leuk voor al in de broedperiode. Het is punk, die de
boventoon heerst in die tijd in de vogelwereld. Het kemphaantje
maakt zich speciaal op voor de broedperiode, hij gaat op jacht
naar een vrouwtje. Je moet als haantje en man toch wat doen
om bij de vrouwtjes in de smaakte vallen. Als eerste gaan ze hun
kraag opzetten en laten de gekste capriolen zien. Het
kemphaantje heeft een beetje metaalachtige klank, vogel en
klank en lijken op een vernuftige robot. Trouwens alle parasolvogel
uit Zuid-America hebben wel wat bijzonders. Sommige hebben
zakjes op de borst die ze kunnen opblazen.
Kemphaantjes zijn middelgrote
steltloper met veel gedaanten.
Typische vorm door een relatief
groot lichaam, vrij lange hals en
middellange, iets omlaag
gebogen snavel. Witte vlakken
aan staartzijden, weinig
opvallende vleugelstrepen. De
mannetjes hebben in het
voorjaar een opvallende kraag en oorpluimen en zijn zeer divers in
kleur en tekening. De vrouwtjes zijn klein en hebben een licht- of
donkerbruin verenpak en hebben oranje poten.
Mannetjes baltsen op gemeenschappelijke baltsplaatsen ook wel
'leks' genoemd, waar ze schijngevechten uitvoeren. Op zo’n lek
lijkt het wel een popfestival gelijk een punkwereld men pronkt met
kraag en vecht met de concurrent. De kragen worden opgezet
en de veren staan wijd uit. Vrouwtjes paren op of vlakbij de lek.
Niet-territoriaal, vrouwtjes broeden soms dicht bij elkaar; paart
soms al tijdens de voorjaarstrek. Broedt op de grond, in
spaarzaam bekleed kuiltje, goed verborgen in lage vegetatie.
Legtijd mei-juni. Eén broedsel; meestal vier eieren. Vrouwtje neemt
gehele broedzorg op zich.
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Broedduur 20-23 dagen. Jongen zijn nestvlieders en worden door
vrouwtje begeleid. Vliegen uit na 25-28 dagen, vrouw verlaat
jongen vlak voor uitvliegen.
In Nederland komen nog heel beperkt broedparen voor nog 1530 broedparen schrikbarend weinig.
In West-Europa komen ze wat meer voor en vooral op
structuurrijke, vochtige, schrale graslanden (hooiland of extensief
begraasd) met open water (slootjes, poelen) en slikranden.
Toendra's met plasjes, meren en drogere, hoger gelegen delen
om te baltsen. Buiten de broedtijd natte en drogere graslanden,
slikvlakten, ondiepe wateren. Liever meer aan zoet dan aan zout
water.
Insecten en larven van insecten, vooral vliegen en kevers. Buiten
het broedseizoen gevarieerder, dan ook kreeftachtigen, wormen,
slakjes e.d. In Sahel in de winter ook rijst en granen. In West-Afrika
in de rijstcultures, restaurant voor de deur.
VOGELTREK
In Nederland komen nog heel beperkt broedparen voor 15-30
broedparen schrikbarend weinig. Kemphanen broeden
hoofdzakelijk in de boreale en subarctische klimaatzones: van
Engeland, via Scandinavië tot aan de Beringzee en op de
Siberische toendra's. Nederland ligt aan de zuidgrens van het
areaal.
De vogeltrek gaat over een breed front naar zuidwest, richting
tropisch Afrika, vooral van juli-september. Overwintert in zachte
winters ook in Nederland. Nederland is als doortrekgebied voor
kemphanen in het voorjaar recentelijk sterk in belang afgenomen.
De voorjaarstrek door Europa vindt over een oostelijkere route
plaats, vooral in april en mei. Zij trekken met name 's nachts, maar
ook wel overdag.
Vriendelijke groet,
Gea Stoop
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Invasie van de halsbandparkiet
De halsbandparkiet heeft zich allang aan ons klimaat aangepast.
Hij komt steeds meer voor in steden en dorpen. Jaren geleden
waren er nog maar tientallen die rondvlogen. De halsband komt
oorspronkelijk uit Afrika en Azië, maar voelt zich hier prima thuis.
In 1974 werden in ons land zo’n veertigtal geteld, in 2019 is dit
opgelopen tot een dertigduizend.
De halsbandparkiet is een echte stadsvogel geworden, omdat
het de laatste jaren minder koud is en waar voedsel in overvloed
aanwezig is. Dit maakt het ook makkelijker om de winter door te
komen. Hier in Nederland komt hij overal voor in parken, bossen
en gewoon in een boom op een of ander plein.
Ook hier in Den Haag en omstreken is hij veelvuldig te zien en
horen. Hij komt voor in het Haagse bos, Zuiderpark, het eiland in
de hof vijver, en Ovenvoorde en op meerdere plekken, zelfs in uw
eigen tuin komen ze op bezoek. Er wordt gesteld dat hij een
negatieve op ons milieu zou hebben, maar daar is nog geen
bewijs voor gevonden.
Tijdens de afgelopen vogeltelling
zijn de halsbanden weer geteld,
hoeveel het er waren is nog geen
uitslag van. Ook in andere landen
worden ze gespot o.a. in België
en Frankrijk. Zelfs bij ons op het
tuincomplex De Uithof barst het
van deze kleurrijke vogel. Hier
nestelen ze in de bomen bij
elkaar als in een torenflat.
Tot zover de halsbandparkiet.
Wim Stoop
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Europe’s cultuurvogels
Het broedseizoen van de buitenvogels neemt buiten zijn
aanvang, misschien ook bij de Europese cultuurkwekers ook.
Immers zij zijn de kwekers van deze vogels.
Wie het broedgedrag van de Heggemus en de Groenling een
beetje kent of heeft bestudeerd, komt tot een verrassende
conclusie. Beide vogelsoorten lijken aan uiterlijk niet veel op
elkaar, maar vertonen wel hetzelfde soort broedgedrag. Er is
echter een groot verschil met soms grote gevolgen.
De Heggemus en de Groenling broeden beide in een heg en
doen dat vaak bij elkaar in de buurt, soms minder dan1 meter van
elkaar. Beide vogels hebben een musachtig bruin tot groen
melanine verenkleed. Dat biedt in de heg een goed camouflage.
De nesten zijn wel verschillend en de Heggemus legt 3 tot 6
blauwgroene eitjes in een kommetje met mos bekleed nest. Laag
bij de grond soms zelfs gewoon op de grond.
De Groenling daartegen is minder netjes, hij bouwt een wat
slordig nest en legt 4 tot 6 blauw witachtige eitjes, met aan de
stompe kant, zwartbruine stipjes en roodachtige vlekken.
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Het grote verschil tussen
Heggemus en Groenling
wordt duidelijk als er
gevaar dreigt. Als
bijvoorbeeld zich een
Ekster aandient – de
grootste eierendief – die
met wijdt uitgespreide
klapperende vleugels
over de heg vliegt. Want
hij weet dat er nesten
zitten, maar niet precies
waar, vanwege de goede camouflage. Maar probeert hiermee
paniek te brengen en hoopt dat het broedende Groenlingpopje
uit doodsangst opvliegt. De Ekster heeft dan gelijk zijn prooi te
pakken en doet zich te goed aan eieren of pas uitgekomen
jongen.
Het is anders gesteld bij de broedende Heggemussen. Als het
broedende popje merkt dat de ekster haar nest belaagt, kruipt zij
heel stilletjes uit het nest, om langs de takken omlaag te glippen
en tussen de beplanting op de grond ver van haar nest
te verdwijnen. De Ekster grijpt ernaast omdat hij het goed
gecamoufleerde nest niet kan vinden.
Zo gaan er diverse eieren verloren aan nestrovers als de Ekster,
maar ja ook de Ekster heeft jongen. De heggemus verliest wel
minder eieren aan de Ekster dan de Groenling. De populatie van
de Groenling blijft dus beperkt.
Met vriendelijke groet,
Gea Stoop
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DE TECHNISCHE COMMISSIE
KLEURKANARIES
VORM-POSTUUR

Dhr. en mevr. Stoop
Den Haag

Tel: 070-3461831
TROPEN
PARKIETEN

De heer M.J.v.d.Hut
Den Haag

Tel: 0642373514
ZANGKANARIES
WILDZANG

Geen
Geen

De technische commissie is bedoeld voor algemene voorlichting en
eventuele hulp als U denkt problemen te hebben met uw vogels.
Bel niet TC leden onder etenstijd.
Deze T.C. leden zijn ook meestal op de vergaderingen aanwezig.
========================

GEZOCHT MET UW MEDEWERKING IN HET VINDEN
VAN ADVERTEERDERS VOOR ONS MAANDBLAD
Kwart pagina 15 euro
Halve pagina 30 euro
Hele pagina 50 euro per jaar
inclusief TT CATALOGUS
=======================

Wie maakt digitale foto’s van zijn vogels, kweekruimte en volière en
schenk deze aan de vereniging. Dan maken wij er een avondvullend
vergadering van op een groot scherm

(MIJN KWEEK EN BIJ DE KWEKER THUIS)
===========================
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WIJ ALLEN VOELEN ZICH THUIS IN DE

VOGELVERENIGING LUSCINIA

Kanaries, Tropische vogels, Eivoeders
Kleine en Grote parkieten zaden
En vele andere dierbenodigdheden
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