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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
Gaat niet door.
Vakantie
Tafeltjesavond
Jaarvergadering
T.T.
Kerstbingo

-----------------------------------------------------------------------Beste leden
Morgen worden wat versoepelingen doorgevoerd, de terrassen
worden geopend en de avondklok wordt afgeschaft, winkels
mogen open op een gewone manier.
Daarnaast hebben de meeste van onze leden de eerste prik
gehad en sommige al de tweede.
Met al die gegevens dachten wij, we kunnen nog net voor de
vakantie, na zo’n lange tijd elkaar nog even ontmoeten.
Sommige van u zijn gebeld, andere zijn benaderd via de
verenigingsapp met de vraag wilt u 11 mei nog naar bijeenkomst
komen voor we met vakantie gaan?
Helaas was er nog weinig animo, 3 leden wilde komen andere
nog niet.
Dus gaan we nu voor de bijeenkomst in september en hopen u
dan weer allemaal te mogen begroeten.
We blijven als bestuur bereikbaar via de verenigingsapp of
gewoon via pc of mobiel.
Het bestuur wenst u een fijne vakantie met mooi weer en geniet
ervan, het is toch weer een begin naar een normaal leven.
Het bestuur
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Van de Voorzitter
We hebben de winterse paasdagen weer achter de rug, ondanks
het volgens de kalender voorjaar moet zijn, maar ja!
April doet wat hij wil.
Ook hebben we op dit moment – dat ik dit schrijf- nog te maken
met de Lock down en de avondklok. Als er op de termijn
versoepeld gaat worden kunnen we misschien 11 mei nog een
verenigingsavond organiseren, nieuws daarover verder in het
maandblad.
Het kweekseizoen is in volle gang, ook de koud kwekers zijn
inmiddels gestart. Je hoort weer goede en minder goede
berichten, maar dat hoor je elk jaar weer opnieuw. Wat ook weer
veel voorkomt bij de 2de ronde, veel onbevruchte eieren. Ook bij
ons is dat het geval en wat nog vreemder is dat de jongen die
uitkomen niet worden gevoerd. Terwijl het tijdens de eerste ronde
totaal geen probleem was met voeren en de jongen zaten na ±
12 dagen al aardig in de veren.
Wat het probleem bij de 2de ronde was, is mij een raadsel, er is
niets veranderd in de voeding of wat dan ook. Ik heb inmiddels
besloten, wat nog op eieren zit kijk ik wat het oplevert en de rest
zit al in de vluchten.
Voor wat het verenigingsleven daar kunnen we nog niet veel
doen als alleen informatie geven via het maandblad en de
verenigingsapp. Zijn er problemen meldt het dan misschien
kunnen we u helpen.
Mocht de avond van 11 mei toch geen doorgang vinden, dan
wens ik u namens het bestuur een fijne Pinksteren en een
coronavrije en gezellige vakantie.
Hopelijk kunnen we dan in september een nieuwe frisse start
maken.
Let op!
De 1e ringenbestelling 2022 moet voor 5 mei bij de ringen
commissaris zijn. De prijs van de ringen zijn verhoogd naar 25
eurocent, de behandelingskosten zijn naar 3 euro gegaan.
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Het aanzuren van drinkwater voor onze vogels
Vogels in de natuur leven van wilde planten en zaden. Hierin
zitten alle ingrediënten om de vogels te voeden en een goede
gezondheid te geven. Veel vogelliefhebbers hebben weinig tijd
en/of kennis om onkruiden zoals distels, zuring, graszaden,
teunisbloem, elzenproppen enz. uit de natuur te halen. Deze
zaden zijn ook te koop bij de zaadhandel.
Deze planten bevatten organische zuren, oliën, bitterstoffen en
looistoffen. Veel van deze stoffen stimuleren de productie van
maag en darmsappen maximaal.
Bepaalde zuren werken tegen gisten en zijn bacterieremmend en
bacteriedodend. Sterk ruikende planten zoals bijvoet, anijs en
venkel bevatten etherische oliën, die in staat zijn om schimmels en
bacteriën te doden. U kunt deze zaden ook aan de vogels geven
om de megabacterie of ecolie (natte nesten) te voorkomen. Het
zijn natuurlijke medicijnen voor onze vogels om zich gezond te
houden. Bij onze vogels in gevangenschap is de kans op
besmetting vele malen groter dan in de natuur.
De producten die in aanmerking komen om het water aan te
zuren zijn appelazijn en citroenzuur. Het gebruik van appelazijn is 5
ml op 1 liter water en van citroenzuur 1 afgestreken maatschepje
– wat bijgeleverd wordt- allebei verkrijgbaar bij de reformwinkels.
Doe dit 1 x per week, het hele jaar door. Geef geen antibiotica
aan uw vogels, je krijgt er enkel maar problemen mee.
Als uw vogels bij een kweker koopt vraag dan altijd wat hij de
vogels geeft, mocht het toch antibiotica zijn dan zal je de vogels
af moeten kicken als je besluit toch de vogels te kopen.
Veel succes
Wim Stoop
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Voedingssupplementen voor vogels
In verband met de voeding van vogels zijn er in het verleden in tal
van vogelbladen en boeken vele artikelen over voeding
verschenen. Al deze artikelen dragen hun steentje bij aan de
optimale verzorging van de vogels die wij houden.
Maar pas op! Ga niet bepaalde voedingssupplementen zomaar
klakkeloos aan uw vogels verstrekken, er zijn er namelijk ook bij die
antibiotica bevatten. U kweekt dan misschien meer vogels, maar
de kans bestaat dat je er het volgende jaar totaal niets mee kunt
doen. Er zijn ook goede producten bij en dan vooral die op
natuurlijke basis worden geproduceerd. Dat bepaalde
toevoegingen nodig zijn voor vogels is een ding wat zeker is, de
tijd van een bakje zaad en schoon water ligt al vele jaren achter
ons, vroeger werd opfokvoer zelf gemaakt met beschuit of
gedroogd brood en hardgekookte eieren, waarvan de eierschaal
fijn gemaakt werd en door het opfokvoer gemengd.
Tegenwoordig zijn er verschillende soorten eivoer te koop, er
bestaan in principe geen slecht eivoer meer, bij de een is het
eiwitgehalte wat hoger dan bij een ander merk. Er zijn nog steeds
kwekers die zelf eivoer maken, die zweren daarbij. Het
belangrijkste is dat in de voeding voldoende vitamine,
aminozuren en vetten aanwezig zijn afhankelijk in welke periode
de vogels zich bevinden. Tijdens de kweek wordt daar meer van
gevraagd, dan tijdens de rustperiode. Ook tijdens de rui is daar
meer van nodig.
Vooral de overjarige vogels hebben dan meer nodig omdat zij
hun hele verenpak vernieuwen. Als u bepaalde producten toch
wil gebruiken doe dat met mate en houdt de dosering aan die
eventueel op de verpakking staat.
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Overdosering heeft het gevolg dat de vogel problemen met de
lever krijgt en hij niet meer geschikt is voor de kweek en na
verloop van tijd dood gaat.
U zult zich afvragen wat voor natuurlijk producten kan ik voor mijn
vogels gebruiken, ik zal er een paar noemen: honing,
stuifmeelkorrels, gemalen zeewier, propolis, koninginnegelei. Dan
bestaat er nog spirulina het bevat onder meer eiwitten
koolhydraten en mineralen,
het wordt bij de zwartfactorige kanaries gebruikt om de
hoorndelen zwarter te krijgen.
Ik zal u vertellen hoe in mijn eivoer samenstel tijdens de kweek, ik
gebruik 1 kilo eivoer – welk merk maakt in principe niets uit – daar
voeg ik 4 theelepeltjes honing en 4 theelepeltjes, gemalen
stuifmeelkorrels – opgelost in warm water – aan toe. Dit mengsel
giet ik over wat couscous en laat dit intrekken totdat het
opgeweld is. Alles bij elkaar gaat in de keukenmachine en laat
het door elkaar mengen tot het een mooi geheel, door de
vochtige couscous wordt het eivoer mooi rul en is klaar voor
gebruik.
Voor de rode kanaries doe ik op de couscous de canthaxantin ook opgelost in warm water 3 maatschepjes op een1 kilo eivoer.
Tijdens de rustperiode krijgen mijn vogels het eivoer gewoon
droog uit het pak.
Als men zo te werk gaat krijgt u zeker de jongen op stok
Veel succes gewenst,
Wim Stoop
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Pikorde
We realiseren ons niet dat het in de mensen- of dierenwereld
draait om de rang of pikorde. Zo hebben we een directeur, een
chef, een souschef, een bediende, een jongste bediende, een
schoonmaker enz. In een bedrijf weet men zijn plaats en iedereen
weet wat hij moet doen. Als een nieuweling zich in het bedrijf
mengt kijkt hij eerst hoe de hazen lopen. Hij moet ook zijn plaats
ergens gaan innemen in de groep en geen brokken maken.
Wat de rangorde is kan men mooi zien bij kippen, die staan er om
bekend een rangorden goed te handhaven, nou ja kippen orde!
Er is altijd een kip die pikt en een die gepikt wordt. Hij houdt zich
dan niet aan de pikorden tussen de andere kippen en krijgt een
pik. De pikorde is een nauwkeurig afgebakend systeem en komt
door geboorte tot stand. Elk kuiken weet dat hij naar zijn moeder
moet luisteren tevens zijn tantes en dat hij niet lelijk mag doen
tegen zijn vader., maar hij mag vrijer en brutaler zijn naar kuikens
die na hem zijn geboren.
U zult begrijpen waarom het in grote bedrijven of kippenhokken
onrust ontstaat wanneer een afdeling wordt opgeheven of er een
vos in het kippenhok binnenkomt. De mensen moeten opnieuw
een plaats in het bedrijf vinden en er ontstaat toch een soort van
binnenbrand onderling, immers de rangorde wordt bedreigd.
In het kippenhok begint het gekrakeel en na de aanval moet ook
hier de orde weer hersteld worden.
U ziet het er is in mensen- en dierenwereld geen verschil in de
plaats die men inneemt.
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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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Nachtegaal
In de tijd van de kweekperiode hoor je volop vogelgezang. Ook
bij de buitenvogels en een van de meesters in deze periode is wel
de nachtegaal. Opvallend is wel dat deze nachtegaal in de laat
in de avond en ’s nachts te horen is. Tijdens een avondwandeling
is het dus genieten, waarom de vogel om die tijd zing zijn
verschillende verklaringen voor.
Als een slapende nachtegaal plotseling wordt gewekt, dan heeft
hij de nijging om te gaan zingen. Je zou kunnen bedenken dat hij
op een melodieuze wijze zijn territorium bewaakt. Waarom dit nu
‘s nachts moet zijn is niet echt te verklaren. Andere vogels, doe dit
gewoon overdag. Ook vechten nachtegalen ’s nachts niet meer
als bijvoorbeeld merels of roodborstjes. Ze worden ook ’s nachts
niet meer of minder bedreigd dan andere vogels. Door ‘s nachts
te zingen kunnen ze het gevaar van overs als uilen ook niet
verkleinen.
Een andere theorie kan zijn dat de
zang helemaal geen functie
heeft, maar gewoonweg wordt
gestimuleerd door bepaalde
inwendige prikkels die met het
seizoen samenhangen.
Het is bekend dat de zang van de nachtegaal samenhangt met
de temperatuur. Op een zwoele zomernacht is hij dan ook op zijn
best en in een koud voorjaar vergaat zijn lust om te zingen.
Begrijpelijk!
Een vogel in een kooi kan ook luidkeels zingen en die heeft geen
last van temperatuurschommelingen en heeft ook geen vijanden.
Misschien is de zang ook een artistieke uiting. In de
scheppingsdrang is het gedrag verklaarbaar om zang te
produceren hij wil graag een vrouwtje scoren.De zang van de
nachtegaal op een avond tijdens een avondwandeling is
gewoon een zang van pure levensvreugde en gewoon een
genot om te horen.
Gea Stoop

10

De Isabelkanarie
De laatste van de klassieke serie kleurkanaries. Net als de Agaten
behoren de Isabelle tot de groep van gereduceerde melanine
vogels. De Isabel is een bruine kanarie met gereduceerde
melanine. Het totaalbeeld uit zich in een bruine bestreping vanaf
de snavelbasis en op de rug en in de flanken.
De melanine of bestreping wordt als gevolg van de reductie, kort
en fijn maar moet wel scherp afgetekend en symmetrisch zijn.
Tegenwoordig is de bestreping wat breder, wat weer tegoeden
komt aan de flankbestreping. Bij de schimmelvogels zal de
bestreping evenredig al wat breder zijn. De melanine wordt tegen
een helder beige ondergrond - die duidelijk een lipochroom en
grondkleur moet laten zien – afgezet.
Bij intensieve exemplaren is het zichtbaar phaeomelanine niet
toegestaan, bij
schimmelvogels heeft
de phaeomelanine wel
de voorkeur.
Veel is er eigenlijk bij de
intensieve niet
gewijzigd, behoudens
dat de bestreping iets
breder mag zijn,
vergeleken bij vroeger.
Uiteraard moeten de
vogels in de intensieve
vorm vol intensief zijn en
in enige mate de optische factor bezitten.
Volledig werking van optische factor kan de uiting van de vogels
te hard maken en doet afbreuk aan de gevraagde bruinbeige
kleuruiting. Bij de huidige schimmelvogels moeten we eigenlijk
alleen de mannen tentoonstellen omdat die beter aan de
standaard voldoen dan de poppen.
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Wel goed opletten dat de bestreping vanaf de snavelbasis
begint. Vroeger had je de zilverisabellen die bijna streep loos
egaal waren, worden nu niet meer gevraagd. Bij Isabel mozaïek
wordt een zo helder mogelijk rug dek gevraagd met een scherpe
bestreping. Onder invloed van de azulfactor ontstaan Isabellen
die erg afwijken van de vogels van vroeger. Maar wel mooi van
tekening met het mozaïekpatroon op een heldergrijs rug dek.
Let bij gepigmenteerde mozaïeken en zeker bij de Isabellen dat
ze voldoende flanktekening laten zien. Bij de mozaïeken moeten
de slagpennen zo min mogelijk gekleurd zijn. Bij alle Isabellen zijn
de hoorndelen vleeskleurig of anders gezegd helder van kleur.
Isabellen worden geboren met een licht oogkleur, na een aantal
dagen worden ze donkerder.
Tot zover de Isabelkanarie.
Veel succes gewenst,
Wim Stoop
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De Paardebloem (Taraxacum
officinale)
Bij ons op de tuin staat een
paardebloem lekker te genieten van
het zonnetje. Gelijk dacht ik aan de
vogels dus op zoek en ik vond dit
artikeltje

De paardebloem behoort tot de grote familie der
composieten, ook wel samengesteldbloemigen genaamd.
Deze overbekende plant komt voor in wel meer dan 100
soorten! De paardebloem is apogaam, d.w.z. dat het
grootste deel van het kiemachtige zaad zonder
voorafgaande bevruchting wordt gevormd. In het voorjaar,
vanaf eind April worden de graslanden en bermen in bezit
genomen door de talrijke paardebloemen, die met hun
goudgele bloemen sterk aftekenen tegen het nog frisse
groen van het jonge gras. Massaal kan de paardebloem
aanwezig zijn. De paardebloem kenmerkt zich door de
grote, groene, lancetvormige, getande, platliggende
bladeren. De paardebloem kent twee hoofdbloeitijden
namelijk eind april/mei en september. Deze plant levert een
van de zeer geliefde onkruidzaden voor onze Europese
Cultuurvogels. De opvallende goudgele bloemen, ook wel
pisbloemen genoemd, staan op een holle stengel. Wanneer
we de stengel afbreken, blijkt deze melksap te bevatten. De
bloemstengels worden tussen de 10 en 40 cm hoog. Als de
goudgele bloemen uitgebloeid zijn, sluiten de
bloemknoppen zich om het zaad en het zaadpluis te
vormen. Direct na het sluiten van de bloemknop zien we
bovenaan nog de gele flos van de bloemkleur. In korte tijd
zal deze flos grijs van kleur worden. Hierna zal de knop zich
opnieuw openen en krijgen we de bekende grijze bol met
zaadpluis te zien. Het rijpe zaad wordt, gedragen door het
zaadpluis, door de wind verspreid in de omgeving op zoek
naar een nieuwe plaats om te ontkiemen. Voor onze vogels
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oogsten we de paardebloemen, nadat de flos de grijze
kleur aangenomen heeft en voordat de knop zich opnieuw
opent. Bij een massaal aanbod van paardebloemen kunnen
we deze met open vingers talrijk oogsten. De paardebloem
blijft ook in geoogste toestand maar een beperkte tijd
leverbaar aan onze vogels, omdat het rijpingsproces zich
gewoon voortzet en de zaadpluis bollen zich gaan vormen.
De knoppen die over zijn, kunnen in de diepvries bewaard
worden. Als we deze willen voeren aan onze vogels, als
erbuiten in het veld geen knoppen meer voorradig zijn,
geven we deze knoppen in beperkte mate en in nog
bevroren toestand! Een groot deel van het broedseizoen
kunnen we, soms met enige moeite, beschikken over de
verse paardenbloem knoppen die door zeer veel vogels
gewaardeerd worden. Van de paardebloem wordt
algemeen beweerd dat zij bloedzuiverend werkt en de
broeddrift stimuleert! Bloeitijd: Hoofd bloeitijden eind
april/mei en augustus. Oogsttijd: Vlak voordat de
zaadknoppen opengaan om hun zaad en pluis te
verspreiden. Vindplaats: Weilanden en bermen. Vogels: Sijs,
kneu, groenling, putters, geelgors, goudvink, barmsijs,
Europese kanarie, edelzangers, kardinalen, prachtvinken,
appelvinken, roodmussen, saffraanvinken en zeer veel
parkietensoorten.
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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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