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Vervolg van nummer 6/2016

Bodembedekking.
De eerste kwekers die het belang van een droge bodem inzagen en hierover
artikelen over publiceerden waren Alois van Mingeroet  Dick den Hoed,
Wiel Hoppener en wijlen Louis Gonnissen.  Zij adviseerden om de vluchten
waar de vogels in gehuisvest waren volledig te overdekken en de volières op te
bouwen op een betonnen ondergrond. 
Deze bovengenoemde manier van huisvesten moest voorkomen dat  een
grootdeel van de gekweekte jongen aan ziektes, zoals atoxplasmose en coc-
cidiose,  overleden. Deze ziektes traden vooral bij de eerste jaarvogels op in
de periode van af het zelfstandig worden tot aan het einde van de jeugdrui.   

In de loop der jaren heb ik op verschillende manieren mijn Europese vogels
gehuisvest en ook verschillende soorten bodembedekking gebruikt. Tijdens
de eerste jaren dat ik vogels kweekte bestond de bodem uit tuingrond waarin
verschillenden soorten heesters en vaste planten stonden. Slechts een klein
deel van de vlucht was overdekt. Inmiddels heb ik diverse producten als
bodembedekking gebruikt zoals kranten, zaagsel, beukensnippers, zilver en
rivierzand, kattenbakvulling en anticoccidiose korrels.

Uit opgedane ervaringen met bovenstaande producten door verschillende
kwekers bleek dat niet één product als de beste bodembedekking kan worden
aangewezen.  De doelmatigheid en functionaliteit  van de bodembedekking
wordt medebepaald door:
    -   De soort(en) vogel(s) die gehouden worden.
    -   Het aantal vogels dat per m3/m2 gehouden wordt.
    -   Of de vluchten in een binnenruimte of in de openlucht , bijvoorbeeld

tuin of balkon, staan.
    -   De keuze van de huisvesting bijvoorbeeld vluchten of broedkooien.

De soort(en) vogel(s) die gehouden worden.
Gebleken is dat de gevoeligheid voor bijvoorbeeld coccidiose per soort sterk
verschilt.
Verschillende kwekers van insectenetende vogels kweken in vluchten die
slechts voor een deel overdekt zijn. Vaak is alleen het deel overdekt waar
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gevoerd wordt. De bodem bestaat uit tuingrond waar veelal gras opstaat met
gecombineerd een aantal heesters en eventueel een aantal soorten
kruidachtigen. Bij het op deze wijze van huisvesten is de kans op besmetting
met ingewandswormen wel aanwezig en zal bij de meeste soorten, dit geldt
zeker voor de grote lijsterachtige, preventief tegen ingewandswormen geku-
urd moet worden. Voor de sijs is, het, zeker wanneer er op het eind van het
kweekseizoen een groot aantal vogels in een relatief kleine ruimte gehuisvest
worden, zinvol om te kiezen voor een zo droog mogelijke bodem.

Het aantal vogels dat per m3 gehouden wordt.
Wanneer er weinig vogels in een relatief grote vlucht zitten neemt de kans op
besmetting van bacteriologische, virale en ziektes veroorzaakt door andere
ziekteverwekkers sterk af.

Ook soorten zoals die relatief gevoelig zijn voor een besmetting met coc-
cidiose, zoals de sijs.  zullen in een grote onoverdekte vlucht met een relatief
klein aantal vogels minder snel of niet sterven aan een coccidiose infectie.
Wanneer er weinig vogels op een m2 gehuisvest zijn is de  besmettingsdruk
laag.  Bij sijzen gehuisvest in een onoverdekte vluchten is cocidiose de belan-
grijkste doodsoorzaak. Overvliegende vogels laten constant met coccidiose
besmette mest in de vlucht vallen. 

De sijs 

5

Sijs pop en jong                                                                      P. Oude Elferink
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Wanneer de vogels in een binnenruimte gehuisvest zijn met een lage
luchtvochtigheid en er in het kweekseizoen geen kans op infectie overdracht
is door in wild levende vogels of kleine zoogdieren zoals muizen is de kans op
sterfte in en voor de jeugdrui minder dan wanneer er infectie overdracht van
buiten af en  de weersinvloeden zoals hoge luchtvochtigheid niet kunnen
worden gereguleerd.

In de keuze van de huisvesting bijvoorbeeld vluchten of broedkooien.
Broedkooien staan veelal in een ruimte waar de klimatologische invloeden
minder of geen invloed hebben. Vluchten bevinden meestal in een tuin.
Weersinvloeden zoal hoge luchtvochtigheid kunnen we hier niet reguleren.
Wel is de infectiedruk in een kleine ruimte zoals een broedkooi hoger dan in
een vlucht. Ook niet alle bodembedekkende producten
zijn geschikt voor broedkooien omdat deze meestal zijn opgesteld in een
afgesloten ruimte.
Producten die relatief veel stuiven zoals anti coccidiosekorrel zijn in een
afgesloten ruimte minder of niet toepasbaar.

De verschillende bodembedekkende producten de door leden van de
gespreksgroep gebruikt worden zijn:
Beukensnippers                                 Fijne fijnsparhoutvezel
Karton                                              Krantenpapier
Zand                                                 Grond ( tuinaarde)
Hennep of maïsvezel                         Anticocidiosekorrel

Beukensnippers
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn beukensnippers erg populair
bij houders van vogels en reptielen. 

Voordelen gebruik: 
Het soortelijke gewicht  van  beukensnippers is laag. 
Dit vergemakkelijkt het gebruik doordat het verwijderen van de bevuilde
snippers relatief eenvoudig is. Een bijkomend voordeel is dat de gebruikte
snippers als tuinafval aangeboden mogen worden. De snippers stuiven, zeker
wanneer we dit vergelijken met bij voorbeeld anti coccidiosekorrel, mini-
maal. Het absorptievermogen is redelijk.

Nadelen gebruik: 
Het absorptievermogen is duidelijk minder dan bijvoorbeeld een anticoc-
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cidiosekorrel van natuursteen. Een eenmaal natte beukensnipper, bijvoor-
beeld nat geworden door gebruik van badwater of hoge luchtvochtigheid,
droogt niet snel op. Wanneer  deze snippers vochtig blijven is de kans op
schimmelvorming op en tussen de korrels groot. Deze schimmel kan levens-
bedreigend zijn voor onze vogels. Enkele kwekers die beukensnippers
gebruiken denken dat bij het gebruik van beukensnippers het voorkomen van
vedermijt toeneemt. Ook komt het voor dat de oude vogel de snipper in het
nest deponeert. De snipper kan het broedei beschadigen.

Fijne fijnsparhoutvezel
Voordelen gebruik: 
De voordelen genoemd bij de beukensnippers gelden eveneens voor die van de
fijsparhoutvezel. Door dat de vezel veel fijner is dan de beukensnippers is het
gevaar van ei beschadiging wanneer de vezel in het nest zitten niet aanwezig.

Nadelen gebruik: 
De nadelen van de fijnsparhoutvezel zijn gelijk aan die van de beukensnippers. 

Karton/ Krantenpapier
Voordelen gebruik: 
Zowel karton als krantenpapier is gemakkelijk in gebruik. Zowel het inleggen
als het verwijderen van de vellen gaat eenvoudig en de kosten van aanschaf
zijn nihil of zijn er niet als het gaat om krantenpapier als afval/rest product.
Papier heeft een redelijk absorberend vermogen.

Nadelen gebruik: 
Vooral kleine zaadeters, putter,sijs en barmsijs, scheuren delen van het
bodembedekkende karton/papier. Sommige vogels stoppen delen van het
afgescheurde pqpier in het drinkfonteintje. Het risico ontstaat dat voor de
vogels het drinkwater niet meer bereikbaar is. Vooral tijdens zomerdagen met
een hoge temperatuur kan dit leiden tot conditie verlies of zelfs uitval van vol-
wassen en vooral jonge vogels door een te kort aan drinkwater. Door
wind/tocht of het opvliegen van de vogels kan het papier op de voerbakken
komen te liggen. Zorg ervoor dat bij gebruik van papieren bodembedekking
deze vast gezet wordt zodat opwaaien niet mogelijk is. 
Een deel van de kwekers die gestopt zijn met het gebruik van krantenpapier
als bodembedekking gaf aan hier mee te zijn gestopt omdat de gescheurde
kranten op de bodem een zeer rommelig  geheel vormde en de drukinkt
bevat voor vogels schadelijke stoffen.  
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Anticocidiosekorrel:
De meeste huidige anticcocidioseko-
rrels bestaan uit fijne steensplit. Vee-
lal bestaan deze uit mineralen die
alkalisch zijn. In het verleden beston-
den veel anticoccidiosekorrels uit
klei Nu wordt veelal zeoliet als Antic-
ocidiose verkocht.   

Voordelen gebruik:
Minerale anticoccidiose korrels zijn
sterk absorberend. De mest droogt in
korte tijd vrijwel volledig uit en de
kans op schimmel en bacteriegroei
op de mest neemt hierdoor af. Ook
de rijping van uitgescheiden oöcys-
ten, hieruit ontstaan na rijping de
coccidiose, in de mest verkleint. Niet
alleen vocht wordt door de korrel
geabsorbeerd maar ook wordt ammo-
niak vast gelegd/ opgenomen door de
korrel.

Nadelen gebruik: 
In tegenstelling tot wat de fabrikant/leveranciers van deze korrels vaak bew-
eren dat de korrels niet stuiven, blijkt dat bij gebruik deze toch behoorlijk
veel steenstof afgeven. In binnen ruimtes is de korrel dan ook niet echt
geschikt. Bij het opruimen van de korrel is het gebruik van een stofkap dan
ook noodzakelijk. Het product is vrij zwaar en dit bemoeilijkt het schoonmak-
en van de vluchten. 
Naast het voorkomen van ziektes door de juiste keuze van een goed bodem-
product is het raadzaam om niet met schoeisel waar normaal op wordt
gelopen de vluchten te betreden. Het binnenslepen van virussen en of bacter-
iën wordt hierdoor vergroot. Ik heb in de sluis waardoor ik mijn vluchten
betreed een paar rubberen instapklompen staan die ik aantrek bij het binnen-
gaan van mijn volières. Je voorkomt met de handeling dat bijvoorbeeld mest
van een besmette vogels, of van een mus in contact komt met uw sijzen.

Zand/Grond ( tuinaarde)
Veelal wordt voor grond de benaming
zand gekozen. Het verschil tussen zand
en grond is dat zand geen humus (
organische stoffen) bevat en dat zand
alleen bestaat uit mineralen.
Wanneer we grond, veelal donker van
kleur, in een oven verhitten dan verbran-
den de organische stoffen en houden we
licht gekleurd zand over.

Voordelen gebruik: 
De voordelen van zand/grond ten
opzichte van andere bodembedekkende
producten/stoffen zijn er niet. Alleen de
toepassing, wanneer we de verblijfruimte
van de vogels willen beplanten, kan de
keuze van de grond of zand boven een
ander in dit artikel genoemde bodembe-
dekkend product rechtvaardigen.

Nadelen gebruik: 
Zand en grond laten goed water door wanneer er geen storende lagen zijn.
De noodzakelijk hygroscopische werking is nihil. Ook het verwijderen van
grond/zand uit het vogelverblijf is een zware en tijdrovende klus. De keuze
van zand of grond als bodembedekking in vogelruimtes is niet direct aan te
bevelen, zeker niet wanneer er geen beplanting in de volières voorkomt.  

Hennep of maïsvezel
Voordelen gebruik:
Het gewicht van beide producten is laag. Dit vergemakkelijkt het gebruik door-
dat het verwijderen van deze relatief eenvoudig is. Een bijkomend voordeel is
dat de gebruikte hennep of maïsvezel als tuinafval aangeboden mogen worden.
De hennep-, vlas-, of maïsvezel stuiven, zeker wanneer we dit vergelijken met bij
voorbeeld anti coccidiosekorrel, minimaal. Het absorptievermogen is redelijk.

Nadelen gebruik: 
Door het lage soortelijk gewicht hoopt hennepvezel zich in de hoeken van de
(broed)kooi op.
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Sijzen na de rui                                                                                          P. Oude Elferink
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De volgende zaden moeten in een sijzenmengeling voorkomen.
Witzaad Raapzaadrood
Nigerzaad Lijnzaad
Larixzaad Fijnsparzaad
Hennepzaad Graszaadfijn
Witslazaad Zwart slazaad
Cichoreizaad Kaardenbolzaad
Wit perillazaad Bruin perillazaad
Blauw maanzaad Kleine zonnepitten
Teunisbloemzaad Boekweitzaad
Gepelde haver

Naast droge rijpe zaden kunnen ook halfrijpe onkruidzaden gevoerd worden.
Geliefd zijn o.a.bijvoet, paardenbloem, en elzenproppen. 
Als we naast droge zaden halfrijpe zaden voeren bestaat het gevaar dat,
waneer er jonge vogels in het nest liggen en dit soort zaden om wat voor
reden niet verstrekt kunnen worden, de oude vogels blijven zoeken naar dit
soort voedsel, ondanks dat dit op dat moment niet in de kooi aanwezig is. 
In dat geval worden de nestjongen zeker te weinig gevoerd. Wees u er van
bewust dat, als u tot het voeren van o.a. paardenbloemzaden aan de nestjon-
gen overgaat, u dit moet blijven doen. Anders is de kans groot dat u proble-
men in de broedcyclus krijgt. 

Opfokvoer
Enkele decennia geleden leek het ondenkbaar dat er sijzen werden gekweekt
zonder het voeren van onkruidzaden en insecten. Het is nu echter goed
mogelijk. Dat komt doordat de sijs volledig gecultiveerd is en het aanbod van
zaadmengeling en opfokvoer sterk verbeterd is.  
Dit opfokvoer kan een fabrieksvoer zijn of een eigengemaakt opfokvoer aange-
vuld met en voedingssupplement. Een goed opfokvoer is één hardgekookt ei
met drie beschuiten fijnmalen en aanvullen met een voedingssupplement.

In dit voedingssupplement moeten aanwezig zijn: 
    -   Enkele essentiële aminozuren, o.a. lysine, threonine en methionine.
    -   Sporenelementen zoals mangaan, koper, calcium en fosfor.

Vaak wordt gesproken over een bepaald percentage eiwit dat in het opfokvoer
moet zitten. Er worden getallen genoemd van 18 tot wel 30 % eiwit in het opfok -
voer. Essentieel is de verhouding van de aminozuren en het patroon van deze. 
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Voeding

Wat eten sijzen graag
We zien dat sijzen in het wild, ondanks dat zij ook graag insecten eten, gespe-
cialiseerd zijn in het eten van boomzaden. Dit is slechts bij enkele kwekers
bekend en van deze kennis wordt weinig of geen gebruik gemaakt.  Bij Duitse
sijzenkwekers is het wel bekend dat sijzen echte boomzaadeters zijn. De sijs
komt van nature in het midden- en hooggebergte van Europa voor. In dit
natuurlijke verspreidingsgebied zien we dat 80 % van het voedsel uit dennen-
zaden bestaat. In Nederland wordt door sijzen minder op boomzaden gefoer-
ageerd dan in het middengebergte. Op zich is dit niet vreemd omdat er in
Nederland veel minder boomzaden beschikbaar waren. We zien wel dat,
door het ouder worden van de in de crisisjaren aangeplante naaldhoutbossen,
er momenteel veel meer dennenzaden beschikbaar zijn.

Een logisch gevolg hiervan is dat de sijzenstand de laatste decennia sterk is
toegenomen. In de winter wordt voornamelijk elzen- en berkenzaad gegeten,
terwijl in de nawinter en het voorjaar het voedsel vrijwel geheel uit zaden van
de larix en fijnspar bestaat. 
Met deze zaden worden ook de jongen gevoerd. Naast deze zaden worden
ook insecten gegeten. 
In de literatuur wordt veelal aangegeven dat sijzen niet in staat zijn insecten
uit de lucht te vangen. Het tegendeel is echter waar. Sijzen die bovenin de
dennen aan het foerageren zijn, vliegen geregeld iets omhoog om een voor-
bijvliegend insect uit de lucht te pakken.
Hierbij kunnen zij zelfs stilstaan in de lucht. Als een kolibrie zweven zij op
één plek en op deze manier pikken zij de insecten op van de uiteinden van
de dennennaalden.              

Sijzen zaadmengelingen moeten een rijk assortiment vethoudende zaden
bevatten. Hier gaat hun voorkeur naar uit en zij hebben dit nodig om gezond
te blijven. Over vervetting kan wel ontstaan. 

Sijzen die in een kleine kooi en een vorstvrije ruimte gehuisvest worden
mogen niet te veel vette zaden in hun voeding hebben, dit om vervetting te
voorkomen. Een bijkomend nadeel is, dat wanneer zij geen vethoudende
zaden tot hun beschikking hebben, dat zij minder makkelijk in broedcondi-
tie komen en veel legsels onbevrucht zijn. Anders dan in het verleden is het
aanbod van zaden in de handel vrijwel onbeperkt.
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Het percentage eiwit in een opfokvoer is veel minder bepalend, zeker 
wanneer dit in percentage hoog is maar een slecht aminozuur patroon heeft,
dan gedacht.

Fabrieksvoeders zijn ook goed maar worden soms wat minder goed
opgenomen omdat zij droger zijn dan een zelfgemaakt voer. Dit opfokvoer
kan aangevuld worden met insecten of larven zoals meelmaden ( pinkys) en
of buffalowormen. Deze kunnen vers (levend) of bevroren gevoerd worden.

Mineralen
Wanneer een goed zadenmengeling en opfokvoer aangeboden wordt en de
vogels dagelijks schelpengrit kunnen opnemen, beschikken de vogels over
een goed mineralen pakket. 
Let er wel op dat door dit schelpengrit geen houtskool zit. Houtskool ontrekt
namelijk vocht uit de darmen. Hierbij worden tevens vitamines en eiwitten
aan de darm onttrokken. Een gezonde sijs heeft zeker geen houtskool nodig.
Naast mineralen in de vorm van schelpengrit, moet de sijs de dagelijks
scherpe maagkiezel kunnen opnemen omdat deze als molenstenen werken
bij het verteren cq. vermalen van zaden in de krop en de spiermaag. Wat niet
mag ontbreken zijn scherpe maagkiezel, grit en sepia. Deze zijn onmisbaar
voor onze vogels. Vroeger toen de volièrebodems vrijwel uitsluitend uit riv-
ierzand bestonden, konden de vogels, nog wel in deze behoefte voorzien. Nu
er andere bodembedekking wordt aangeboden zoals beukensnippers, vlo-
erkorrels en allerhande gedroogde materialen uit de landbouw, moeten onze
vogels steeds de beschikking hebben over scherpe maagkiezel. De kiezel is
een belangrijke hulpstof bij de spijsvertering en zorgt er voor dat het voedsel
beter vermalen wordt en daardoor beter verteert. In tegenstelling tot scherpe
maagkiezel is (oesterschelpen)grit geen hulpstof voor de spijsvertering, maar
een belangrijke bron van calcium en mineralen. Net zoals bij ander voedsel
treedt hier ook vervuiling door ontlasting op. Zorg er voor dat deze hulpstof-
fen regelmatig ververst worden, ook wanneer de bakjes nog niet helemaal
leeg zijn

Voeding in de winter
In de winter moeten de sijzen voornamelijk met zaad gevoerd worden. 
Eén keer per drie weken  krijgen de vogels een beetje opfokvoer. Sinds 2005
voer ik van af eind september tot half februari ook geen opfokvoer of ander
zachtvoer aan mijn sijzen.
Toen we nog geen cultuurstammen van de sijs hadden, was het van belang

dat de sijzen ook in de winterperiode geregeld opfokvoer kregen. Anders trad
snel ontwenning op en was de kans groot dat bij aanvang van het broed-
seizoen de oude vogels geen of slecht opfokvoer opnamen.  Ook werd er alge-
meen gedacht dat Europese vogels veel meer en een hoogwaardiger eiwit tot
zijn beschikking moest hebben dan bijvoorbeeld een kanarie. Dit is zeker
niet waar. Sijzen en andere zaadetende vinken hebben wel een hoog gehalte
vitamine A nodig. In eenheden uitgedrukt is dit IE.  Een Europese zaadeter
heeft ongeveer 20.000 IE vitamine A nodig in de broed- en ruiperiode. Bij
een commercieel voedingssupplement of een opfokvoer moet het aantal een-
heden vitamine op de bijsluiter staan.

Uit onderzoek van de diergeneeskundige universiteit te Utrecht is gebleken
dat wanneer jonge en volwassen vogels tijdens de zomerperiode over genoeg
vitamine A, dagelijks dus 20.000 IE, kunnen beschikken, zij een buffer
opslaan in de lever die voldoet voor maximaal negen maanden. 
Met andere woorden; pas na negen maanden vitamine A onthouding kan er
een vitamine A tekort ontstaan. Er van uitgaande dat de vogel in de periode
hiervoor voldoende vitamine A heeft kunnen opnemen. 
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Sijs pop ivoor pastel                                    P. Oude ElferinkP. Oude Elferink
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Voeding in het broedseizoen
In het broedseizoen moeten de sijzen met jongen elke dag opfokvoer
hebben.Wanneer dit mogelijk is dan moet dit minimaal 3 keer per dag vers
worden aangeboden. Van belang is dat dit zo vroeg mogelijk in de ochtend
wordt gevoerd. Sijzen zijn namelijk vroeg wakker. In de avond worden de
jongen vrijwel niet meer gevoerd. Na 20.00 uur wordt, ook in de maanden
juni en juli, door de ouders vrijwel geen voer meer aan de jongen verstrekt.
Naast dit opfokvoer kunnen ingevroren of levende insecten gevoerd worden.
Doe dit met mate! Het opfokvoer bevat alle benodigde ingrediënten. Insecten
zijn niet noodzakelijk, mits het opfokvoer goed door de oude sijzen
opgenomen wordt en wordt doorgegeven aan de nestjongen. 
De meest kwekers van sijzen voeren hun sijzen naast bovengenoemd voer,
ook geweekt en/of gekiemd zaad en onkruidzaden. Het is belangrijk hier niet
teveel van te voeren omdat vooral gekiemd zaad en halfrijpe zaden relatief
veel vocht bevatten en de jongen door dit vocht vrij snel verzadigd kunnen
zijn en er hierdoor een gebrek aan eiwitten en vitamines kan ontstaan.

Paul Oude Elferink
Wordt vervolgt
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Maar genen spelen ook wel degelijk een rol. een jong wordt immers geboren
in een wereld vol geluid. Hij hoort niet alleen vinken maar ook mezen,
merels, roodborsten en wat al niet meer. Uit deze muur van geluid haalt hij
de juiste zang en slaat dat op in zijn hoofd. 

Een lied van de vader of diens buurman.
Leerproces en genetische drift daar gaat het dus om. Dit klinkt simpel maar
er is nog veel onbekend. Wanneer leren de vinken, van wie en wat en hoe? In
een poging om op de eerste twee vragen een antwoord te vinden, bekeek een
aantal onderzoekers het repertoire van een grote groep volwassen vinken en
jonge vinken in de bossen van Schotland. En wat bleek, de zang van de jonge
vinken leek het meest op dat van de volwassenen op 700 meter afstand. Uit
dit onderzoek bleek dat jonge vinken een meestal eigen territorium op 700
meter van hun nest zoeken. Het l lijkt erop dat de eerste twee maanden van
het leven van een vink bepalend zijn voor hun latere zang. Dit is echter geen
hard bewijs, de jonge vinken zouden in het voorjaar ook expres de geluiden
van 700 meter ver weg kunnen oppikken. Dat klinkt onlogisch, maar uitges-
loten is het niet. Dat jonge vinken in het voorjaar nog bijleren is zeker. Een
jong dat de eerste maanden van zij leven zonder volwassenen is opgeroeid,
maar in het voorjaar wel volwassen vinken hoort, ontwikkelt een complete
zang. En als hij de eerste twee maanden van zijn leven wel vinkenheeft geho-
ord, pikt hij in het voorjaar nog elementen avn andere vinken op. De jong
vinken uit het Schotse onderzoek zongen niet alleen het liedje van de vader
maar ook van diens buurmannen.

Het repertoire evolueert.
Een jonge vink neemt liedjes, of stukjes daarvan, van de ouder over. Elke vink
heeft gemiddeld drie tot vier vinkenliedjes in zijn repertoire en in een
bosvinken is ertussen de repertoires van de afzonderlijke dieren overlap te vin-
den. Vinken lijken dus van verschillende mannen te leren en stellen hun eigen
repertoire samen. Bovendien worden niet alle liedjes correct overgenomen.
Eén op de honderd liedjes aangeleerde liedjes wordt fout aangeleerd. 
Niet dat één vink er honderd leert, maar een grote groep vinken heeft wel
honderd liedjes in het totale repertoire. Liedjes veranderd dus in liedje a+.
De grote vinken onderzoeker professor P. Slater bracht het totale repertoire
van een vinkenbos in Engeland in kaart en keerde vijftien later terug om
opnieuw te luisteren hoe de vinken zongen. Vinken leven minder dan vijf-
tien jaar, de totale populatie was dus vernieuwd. Nieuwe vinken, maar niet
allemaal nieuwe liedjes. Een groot deel van de oude liedjes bestond nog
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Vervolg van nummer 6/2016

Van prevelen naar de zang.
Laten we eerst eens bekijken hoe de vink zich de beginselen van de zang
eigen maakt.
Dit is al eerder onderzocht. De eerste twee weken na de geboorte is een vink
nog niet gevoelig voor geluid. op het moment dat hij het nest verlaat slaat hij
allerlei geluiden uit zijn omgeving op in zijn hoofd. Zelf zingt hij dan nog
niet. Rond eind juli vallen de vinkmannen stil en lijkt de opslag periode van
de jongen voorbij. Weliswaar zingen de mannetjes na de rui nog iets, maar
deze is minder complet dan de zang in de broedtijd. In het najaar makken
ook de jonge mannetjes hun eerste geluid. Ze prevelen wat. Echter zonder
structuur en zonder de kenmerkende vinkenslag, de uithaal aan het eind van
het vinkenlied. In de winter zingen de vogels niet. In het vroege voorjaar,
wanneer het gehalte aan mannelijk geslachtshormoon
,testosteron, bij de vogels stijgt, neemt de drang om te zingen toe. Begin feb-
ruari beginnen de jonge vogels te prevelen. ze breien nootjes aan een. Er is
dan nog weinig structuur en melodie in het “lied” te herkennen. Langzamer-
hand komt er meer structuur en volwassen elementen in de zang. De volgo-
rde is nog niet juist, het ritme onrustig en onvast en de vinkenslag wordt er te
pas en te onpas doorheen gestrooid. Veel ballast uit de subsong is verdwenen:
noten en loopjes zijn weggegooid. De verbeterde subsong wordt plastic song
genoemd. Dan, bijna opeens, kristalliseert de zang zich volledig uit, en het
jong zingt als een vink. De zang blijft daarna vrijwel hetzelfde.

Leren van anderen en van zichzelf.
Terug naar het “eigen” aandeel in de zangkunst: dat wat een vink zingt als hij
zonder volwassen vogels is opgegroeid. Dat blijkt niet simpel aangeboren te
zijn. Een jonge vink oefent en ontwikkelt in het voorjaar zijn zang door naar
zichzelf te luisteren en dat eigen geluid te verglijken met het geluid van de
volwassen vogels dat hij eerder heeft gehoord. We weten dat omdat vinken
die in hun eerste voorjaar doof zijn gemaakt, een veel minder goede zang
ontwikkelt dan een horende vink. een dove vink produceert één harde toon,
de geïsoleerde niet dove vink heft allerlei verschillende toonhoogten en rit-
men, maar mist wel de kenmerkende vinkenslag. Blijkbaar leren vinken in
elk geval van anderen en van zichzelf.
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De vink
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Standaard vink

Vink (Fringilla c, coelebs)
De vink behoort tot de sub-familie Fringillinae, een tak van de omvangrijke
familie der vinkachtigen. Hij is ongetwijfeld het bekendste lid van de gehele
vinkenfamilie (Fringillodae) en komt in geheel Europa voor. Ook in Neder-
land is de vinkenslag in de lente een vertrouwd geluid en geldt hij als één van
de meest algemene vogels.

Ondersoorten
De vink telt maar liefst 14 ondersoorten. De meeste hiervan hebben hun ver-
spreidingsgebied buiten Europa. Voor de kwekers is alleen de nominaatvorm
van belang. Opmerkelijk is dat de zang van streek tot streek verschilt. Zelfs in
een klein land als Nederland herkent de vinkenier verschillende "dialecten".
De sterk op de roep van de koolmees gelijkende alarmkreet varieert echter
niet. De hier broedende vinken zijn grotendeels standvogels. In de winter-
maanden neemt de vinkenpopulatie wat toe, doordat trekkers uit de koudere
streken gedeeltelijk in ons land overwinteren.

  c. coelebs: De nominaatvorm met als verspreid-
ingsgebied; het vasteland van
Europa, Siberië, Centraal Azië en
Noord-Afrika.

  F. c. moreletti: Verspreidingsgebied; De Azoren.
Mantel groenachtig blauw, borst en
buik licht crèmekleurig bruin.

   F. c. maderensis: Verspreidingsgebied; Madeira.
Mantel gelijk aan de moreletti,
borstkleur bruiner.

  F. c. canariensis: Verspreidingsgebied; Gran-Canaria,
Tenerife. Mantel leiblauw, stuit
groen, borst bruin, buik wit met
"bril" teken.

    F. c. ombriosa:       Verspreidingsgebied; Hierro (Canarische Eilanden).
    F. c. palmae:          Verspreidingsgebied; Las Palmas.
    F. c. africana:         Verspreidingsgebied; Noordwest-Afrika.
    F. c. spodiogens:    Verspreidingsgebied; Tunesië. Mantel en stuit groen,

borst licht roodbruin, vleugelspiegels meer wit.
    F. c. gengleri:        Verspreidingsgebied; Engeland en Schotland.
    F. c. sarda:             Verspreidingsgebied; Sardinië.
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exact zo, een deel was licht veranderd en een ander deel was nieuw. Een vink
kan namelijk uit verschilleden liedjes een nieuw lied samenstellen. Het
repertoire van een populatie vinken verandert dus.

Een culturele evolutie.
Te veel leren is funest.
Uit onderzoek op de Canarische eilanden naar vinken bleek het volgende.
Op vijf van de zeven eilanden komen vinken voor. Op de verschillende
eiland hebben de vinken hun eigen
genenpatroon en hun eigen zang. Op enkele eilanden klinkt de zang vrijwel
europees op andere hebben vinken een slag en op enkele niet. Zowel zang
met of zonder slag kunnen leren lijkt te wijzen op een brede herkenningsver-
mogen en is ten dele  genetisch bepaald.  

Vogels van zes dagen oud werden, op deze leeftijd hebben ze nog niets geleerd,
werden meegenomen en tot de leeftijd van veertig dagen onthouden van elk
geluid. Daarna kregen ze vinken zang van hun eigen eiland en die van andere
eilanden te horen. Bij het horen van hun “eigen” zang, dus van het eiland waar
zij vandaan kwamen. Werden zij duidelijk meer opgewonden dan zij het
liedje van een ander eiland hoorden. Dus de zang is dus duidelijk deels
genetisch bepaald. Vinken met een breed leer vermogen zijn in staat zich
aan te passen als hij in een omgeving met uitsluitend “domme” vinken komt.
Te veel kunnen leren is blijkt echter ook niet goed, een vink behoort vinks te
zingen.

Zonder slag wordt het niets bij de vrouwelijke vinken.
Ingewikkelde proeven en resultaten, maar bepalend is wat de vinkenpop
wil. Daar draait het namelijk allemaal om. Er is onderzoek gedaan naar
vinken poppen en hun voorkeur naar een bepaald vinkenlied. Mannen
zonder vinkenslag maken geen schijn van kans. Dat bleek duidelijk uit dit
onderzoek. Een ingewikkelde lange slag scoort goed, vinken kwekers zouden
hier bij de kweek gebruik van moeten maken, net als een gevarieerd en lang
riedeltje voor de slag. Bekend of onbekend maakte niets uit. Vinkenzang is
gevarieerd. Elke vink heeft zijn eigen repertoire met en paar, meestal drie of
vier, verschillende liedjes. Dit lied bestaat uit een bepaald een reeks tonen
die in een bepaalde volgorde wordt gezongen en vaak wordt afgesloten met
een vinkenslag, de kenmerkende uithaal aan het eind van de reeks tonen. De
volgorde waarin de liedjes worden gezongen, sommige liedjes liggen worden
herhaald, ligt vast.

18
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of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één
naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de
stok te klemmen. Aan elke teen bevindt zich een iets
gekromde nagel.

Ringmaat:          2,7 mm.
Snavel:               De snavel is vrij puntig. Onder- en bovensnavel moeten

goed op elkaar sluiten en onbeschadigd zijn.
Bevedering:        Een onbeschadigd en schoon verenpak dient strak en

neengesloten gedragen te worden.

Tekeningpatroon
De tekeningonderdelen van de vink zijn:
    • Voorhoofdband bij de man, deze tekening mist de pop.
    • Wenkbrauwstreep bij de pop, deze mist de man.
    • Fijne lengtestreepjes op het onderste deel van de stuit, deze tekening

mist de man.
    • Buitenvlag van de hand- en armpennen tonen een omzoming.
    • Vleugelband, midden op de vleugel loopt een band.
    • Vleugelschild op de schouder.
    • Vleugelspiegel.
    • Omzoming van de bovenstaartdekveren.
    • Omzoming van de buitenvlag van de staartpennen.
    • Onderstaartspiegel, deze tekening bezit zowel de man als de pop.

Wildkleur
De vink is van nature een zeer levendige vogel. Toch dient deze zodanig
voor de keurig te zijn afgericht, dat hij naar behoren beoordeeld kan wor-
den. Ze zetten vaak hun kopveren op als een soort kuif, ook wippen ze met
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    F. c. schiebeli:       Verspreidingsgebied; Kreta.
    F. c. solomkoi:       Verspreidingsgebied; De Krim.
    F. c. alexandrovi:   Verspreidingsgebied; Noord-Iran.
    F. c. transcaspia:    Verspreidingsgebied; Zuid-Transkaukasië.
    F. c. teydea:           Verspreidingsgebied; Gran-Canaria en Tenerife. Ned-

erlandse naam is Blauwe vink:
    F. c. montifringilla:  Verspreidingsgebied; Noord-Europa tot in Azië. Neder-

landse naam is Keep:

Erfelijkheid en veerstructuur
In de bevedering van de vink wordt zwart eumelanine, roodbruin phaeome-
lanine en geel carotenoïde
aangetroffen. Daarnaast kenmerkt ook een beperkte blauwstructuur de
bevedering van de vink. Bij de vink worden de volgende mutaties herkend,
bruin, agaat, geslachtgebonden pastel, opaal, dominant pastel en dominant
wit. Voor de vererving en het gevolg van deze mutaties wordt verwezen naar
de algemene mutatie standaard.

Fysieke standaard

Formaat:             De ideale vink moet een forse indruk geven en moet 15 cm
lang zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het
uiteinde van de staart-

Model:                Volslank, waarbij de onderlinge lichaamsverhoudingen niet
storend op elkaar mogen inwerken. De kop moet een regel-
matig gebogen lijn vormen, met het oog centraal t.o.v. de
schedel. De kop wordt iets opgericht gedragen. Van opzij
gezien moet de borst-/buiklijn vanaf de keel tot aan de onder-
staartdekveren een regelmatig gebogen verloop hebben. Het
achterlijf mag niet de indruk geven uitgezakt te zijn. De rug
moet vanaf de nek tot aan de punt van de staart een bijna
rechte lijn vormen. Van voren gezien dient de borst vol en
goed rond te zijn, de rondingen moeten vloeiend verlopen.

Houding:            De vink moet fier opgericht en rustig op stok zitten. Het
lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen
strak langs de romp gedragen te worden, waarbij de
vleugelpunten sluiten op de stuit.

Conditie:            Een goede conditie is een eerste vereiste.
Poten:                 De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen

20

Vinkman in broedkleed
Foto website gespreksgroep Zeeland
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helder mogelijke agaat, toch moeten we voorlopig dit nog met enige soepel-
heid beoordelen. Verder gelijk aan de wildkleur.

Pastel 
Bij pastellen zien we vaak een vlekkerige kleur, dit geldt vooral voor de borst
en het rug-/vleugeldek. Gestreefd moet worden naar een egale kleur. De
vleugel- en staartpennen moeten gereduceerd zijn. De ideale pastel is voor
40 tot 60% egaal gereduceerd. De tekeningvelden moeten duidelijk aanwezig
zijn. Het zwart van de wildkleur moet nu grijs zijn, door het lichtere onderdons
is de borstkleur ook lichter van kleur. Verder gelijk aan de wildkleur.

Bruin-Agaat 
Bij de bruin-agaat moet goed gelet worden op de juiste kleurdiepte en kleure-
galiteit, vooral de vleugel- en staartpennen zijn vaak erg donker ten opzichte
van het lichaam. De tekening moet goed en duidelijk aanwezig zijn. Verder
gelijk aan de wildkleur.

Pastel Bruin 
De bruin -pastellen moeten egaal van kleur zijn, de vleugel- en staatpennen
moeten opgebleekt zijn maar nog wel bruin van kleur. De tekeningvelden
moeten duidelijk aanwezig zijn. Ten opzichte van de bruin-agaat is de pastel-
bruine wat harder van kleur. De opgebleekte vleugel- en staartpennen zijn
kenmerkende verschillen, alsook de poot- en nagelkleur welke bij de
pastelfactor nog iets bruin tonen en bij de bruin-agaat hoornkleurig zijn.
Verder gelijk aan de wildkleur.

Pastel Agaat 
De pastel-agaat moet egaal van kleur zijn, de vleugel- en staatpennen moeten
op gebleekt zijn maar nog wel grijs van kleur. zijn Vaak zien we dat deze vogels
op het rug- en vleugeldek vlekkerig zijn, dit is een kleurfout. Bij deze kleurslag
is een bruine waas, in welk veerveld dan ook, een kleurfout. De tekeningvelden
moeten duidelijk aanwezig zijn. Verder gelijk aan de wildkleur.

Pastel Bruin Agaat
Bij de pastel bruin-agaat moet goed gelet worden op de juiste kleurdiepte en
kleuregaliteit, vooral de vleugel- en staartpennen moeten voldoende gere-
duceerd zijn. Vaak zien we erg donkere pennen ten opzichte van het lichaam.
De tekening moet goed en duidelijk aanwezig zijn. De ideale pastel, bruin-
agaat is voor 40 tot 60% gereduceerd. Verder gelijk aan de wildkleur.
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de staart op en neer. Dit moet niet als fout worden aangemerkt. Ook moet
goed gelet worden op het model van de vink. Smalle of slanke vogels
dienen te worden bestraft bij model. Verder dient er streng gelet te worden
op een regelmatig en symmetrisch verloop van de vleugeltekening. De
middelste vleugeldekveren zijn wit en vormen samen een wit
vleugelschild. De crèmewitte vleugelband ontstaat door de crèmewitte
toppen van de grote vleugeldekveren. Op de drie buitenste pennen van de
handpennen bevinden zich kleine witte vlekjes deze vlekjes vormen
samen een duidelijke witte vleugelspiegel. De drie buitenste staartpennen
zijn wit gebandeerd, waardoor de staart van onderen gezien een grijswitte
indruk geeft. De borst en flank moeten zo diep mogelijk van kleur en egaal
zijn. De borstkleur is vaak vlekkerig. Hoewel de voorhoofdsband van de
man buiten het broedseizoen minder sprekend is, dient deze toch
duidelijk waarneembaar te zijn. De pootkleur mag niet bleek zijn. De
vleugel- en staarttekening dienen volledig aanwezig te zijn. Aangezien het
keurseizoen buiten de broedtijd valt mag het ontbreken van een zwarte
snavel niet bestraft worden.

Bij de pop mag geen duidelijke kinvlek aanwezig zijn, een iets lichtere
nuance is wel toe gestaan. Bij overjarige poppen toont het grijsbruin van de
borst, flank en dijen soms een wijnrode gloed. Bij de pop dient de
wenkbrauwstreep strak afgelijnd te zijn. Bij de poppen is de vleugeltekening
smaller en minder helder sprekend van kleur dan bij de man.
Bruin 
Per veerveld kan het bruin in kleurdiepte verschillen. Zo zal de voorhoofdsband
bij de man donkerder bruin zijn dan bijvoorbeeld de slagpennen. Er moet wel op
gelet worden dat de vleugel- en staartpennen een goede kleurdiepte hebben. Vaak
zien we dat de bruinmutant vlekkerig is, vooral in de vleugelpennen. Dit komt
vaak door blootstelling aan direct zonlicht, dit is een kleurfout. Het streven is een
zo diep mogelijke en warme bruine kleur. De borstkleur moet egaal zijn. De
tekeningsvelden moeten duidelijk aanwezig zijn. Verder gelijk aan de wildkleur.

Agaat 
De kleur van de agaat ontstaat door een zeer sterke reductie van het
phaeomelanine, het zwart eumelanine wordt niet aan getast. Een bruine
waas in de zwartgrijze kleurvelden is een kleurfout. Vaak zien we dat het
phaeomelanine niet volledig is gereduceerd zodat deze kleurfout vrij veel
voorkomt. Er moet goed gelet worden op de juiste kleurdiepte en egaliteit van
de kleur, alsmede op de karakteristieke vinktekening. Het streven is een zo
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Alle vinkenkwekers een goed kweekseizoen toegewenst. Hopelijk mogen we
uw vogels op één van onze regioshows en/of de landelijke show van de S.E.C
bewonderen. 

Paul Oude Elferink

Gebruikte literatuur.
Atlas van de Nederlandse broedvogels.
Elsevier broedvogelgids.
Thieme broedvogels atlas
Handboek voor alle Europese vogels.
Vincken moeten vincken locken 
Ignaz Matthey
Standaard vink NBvV /SEC
Vinken onderzoek door K. Riebel 
en R. Lachlan.
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Opaal 
Bij opalen zien we vaak een vlekkerige kleur, dit geldt vooral voor de borst.
Gestreefd moet worden naar een egale kleur. Onder invloed van de opaalmu-
tatie treedt ook een structuurverandering van de bevedering op, waardoor
deze vaak gaat pluizen en/of krullen. Dit moet zwaar bestraft worden, zodat
door de juiste kweektechniek dit probleem wordt verbeterd. De tekening
moet duidelijk aanwezig zijn. Opalen zijn direct te herkennen aan de
donkere onderstaart en de lichte bovenstaart ten opzichte van een erg lichte
pastel. Verder gelijk aan de wildkleur. 

Opaal Bruin 
Bij opalen zien we vaak een vlekkerige kleur, dit geldt vooral voor de borst.
Gestreefd moet worden naar een egale kleur. Onder invloed van de opaalmu-
tatie treedt ook een structuurverandering van de bevedering op, waardoor
deze vaak gaat pluizen en/of krullen dit komt overigens bij de bruin, opalen
minder voor doordat de bevedering zachter is. Dit moet zwaar bestraft worden,
zodat door de juiste kweektechniek dit probleem wordt verbeterd. De
vleugelschilden ontbreken bij deze kleurslag. Verder gelijk aan de wildkleur
en opaal.

Agaat Opaal, Dominant Pastel en Dominant wit grijs
Deze kleuren bestaan wel maar er zijn nog niet veel vogels van voorhanden
zodat er nog geen keurtechnische omschrijving van deze vogels te maken is.
Opvallend is dat de dominant pastel vinken zo bruin van kleur zijn, dat ze veel
op bruine vinken lijken. Alleen is de bruine kleur niet warmbruin maar koud-
bruin. De pastelfactor is vooral zichtbaar in de vleugels. Waarbij de dubbel
dominant pastel bijna witte vleugels heeft. Indien U deze kleurslagen aantreft,
vragen wij U dringend om dit te melden bij de KMV-TP en/of TC van de SEC.
Zo kunnen we deze nieuwe kleurslagen in de toekomst beter en sneller
volledig omschrijven. Deze benamingen zijn werknamen er wordt dus op het
keurbriefje geschreven; de naam mutant en dan tussen haakjes de benaming
van de kleurslag.

De vink was één van de populairst gehouden Europese vogels. Na een sterke
terugloop van het aantal gekweekte vinken. Zien we de laatste jaren dat de
vink en haar mutanten weer iets populairder wordt als kooivogels. Ik pleit dan
ook voor meer aandacht voor de kweek van de vink. De vink als projectvogel?
Wie weet.
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SCHERPE MAAGKIEZEL

1.  Voor kanaries, tropen, wildzang, kleine parkieten, etc.
2.  Voor grote parkieten, papegaaien, kwartels, fazanten, etc. 
3.  Voor postduiven.
Uw vogels hebben géén tanden.... Wel een spiermaag.
Zorg dat er SCHERPE MAAGKIEZEL in zit....!

NIEUW NU OOK OESTERSCHELPENGRIT

F. THIJSSEN C.V., MILL
DE SPECIALIST IN SCHERPE KIEZEL

Tel.: (0485) - 45 17 37 - Postbus 29, 5450 AA Mill (Nederland)
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die meehielpen bij de voorbereiding en de opbouw. Deze leden zijn van
onschatbare waarde voor de vereniging. Zonder hen zou het onmogelijk zijn
om een evenement op deze schaal te organiseren. Hulde en heel veel dank
hiervoor !

Een vraag die ook allen bezighield was hoeveel vogels we zouden krijgen?
Informatie van andere tentoonstellingen leerde dat er door de bank genomen
minder vogels verwacht kon-den worden. De ingezonden vogels waren ook
van zeer hoge kwaliteit, aldus de keurmeesters.  
De vogels werden gekeurd door de volgende keurmeesters:
B. Bosch                                               B. Horsting   
H. van Kruysdijk                                  A. van Mingeroet  
H. de Vos                                              J. Schols
R. Tages                                                P. van de Hooven
C. Paantjes                                           P. Wijgerde 
H. Vervest                                             M. van Doorn
A. van Spronsen

Er is gekeurd volgens de reglementen en de standaardeisen voor Europese
(cultuur)vogels van de NBvV onder leiding van de Technische Commissie
van de SEC.

Dit jaar is de ereprijs Rien Pieters door Netty Pieters uitgereikt aan Frank
Wondergem 

De show werd geopend door Paul Oude Elferink, voorzitter van de S.E.C.
Henk memoreerde in zijn openingswoord de grote vlucht die het houden en
kweken van Europese vogels had doorgemaakt.  Hierna werd de show geopend.
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Het waren spannende weken voorafgaande aan de show. Op verschillende
plaatsen in Ne-derland werd in de voorbereidingsperiode voor de landelijke
show van de Speciaalclub Eu-ropese Cultuurvogels bij eenden, kalkoenen en
kippen vogelgriep aangetroffen. Rondom het Veluwemeer, Friesland en
direct na de show bij een boerderij in het Gelderse dorp Boven-Leeuwen
waren er uitbraken van vogelgriep van het variant type H5 N18 vastgesteld.
Om verspreiding van het virus te voorkomen werden de vogels door de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geruimd en in een gebied rondom
de besmette bedrijven volgde een ophok-plicht en afschermplicht.
De ophok werd ingesteld voor:
•  bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees en eieren;
•  bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet.
Dat betekent dat deze bedrijven hun dieren binnen moeten houden.

Eigenaren van hobbyvogels, die als risicovogel werden genoemd, moesten
voorkomen dat de dieren in contact kwamen met wilde (water)vogels of met
vogelpoep. Bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of voliè-
re. Dit gold tevens voor dierentuinen en kinder-boerderijen.Tentoonstellin-
gen met pluimvee, watervogels en kwartels werden niet meer toe-gestaan. 

Anders dan in het tentoonstellingsseizoen van 2014, toen volgde een landelijk
verbod op het organiseren van tentoonstellingen met pluimvee en siervogels
voor heel Nederland, werd er in het afgelopen tentoonstellingsseizoen alleen
een t.t. verbod ingesteld in een gebied rond de besmettingshaard.

Voor de tweede keer werd de show in Active Partyworld in Druten georgani-
seerd. De show-zaal had afgelopen zomer een grondige metamorfose onder-
gaan. De zaal heeft een strakke en moderne inrichting gekregen. De ruimte
is uitermate geschikt voor het organiseren van onze show. Er werden ondanks
de nieuwe inrichting geen beperking opgelegd wat betreft de keuze van
materialen voor de aankleding. Wel werden een aantal andere praktische
zaken die vorig jaar werden toegepast weer opnieuw worden doordacht. Al
met al heel wat veran-deringen die het hoofd moesten worden geboden.
Gelukkig konden we ook nu weer rekenen op een groot aantal vrijwilligers,
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Druten een show met allure.
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Mooiste putter van de show -Ereprijs Rien Pieters 
                     Grote putter wildkleur F. Wondergem 95 punten 

Lutino sijs
W. Hermans

Het klassement liet ten opzichte van vorig jaar toch nog wel wat verschuivingen
zien. Het klassement 2016 wordt aangevoerd door E. Bremer. Zoals u in onder-
staande lijst kunt zien zijn er veel inzenders met eenzelfde hoeveelheid pun-
ten. Een uitdaging voor volgend jaar om hier wat verandering in te brengen. 

De show 2016 zit er weer op. Vogels weer thuis voor rust, of misschien toch
nog een show? De materialen opgeborgen en aan de financiële afhandeling
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Over het aantal bezoekers tijdens de opening hadden we deze show ook niet
te klagen  Het was ook opmerkelijk dat er verschillende nationaliteiten hun
weg naar Rosmalen hadden gevonden. We konden, Engelse, Franse, Duit-
sers, Spaanse en Portugese vogelvrienden welkom heten. Ook onze Belgische
zuiderburen waren goed vertegenwoordigd.
Dit keer waren er twee lezingen geprogrammeerd. De eerste lezing stond
geheel in het teken van de putter. Naast het bespreken van een aantal succes-
factoren voor de kweek werden de kleurmutaties uitgebreid door Alois van
Mingeroet behandeld..
Op de zaterdag was het de beurt aan de insectenetende vogels. Deze presen-
tatie werd ver-zorgd door René  Kleine.
Ook was de verkoopklasse goed bevoorraad, zodat in drie dagen een heleboel
vogels van eigenaar verwisselden.

De resultaten
Beste enkeling wildkleur 
                     Grote putter wildkleur F. Wondergem  95 punten 

Beste enkeling mutatie 
                     Sijs ivoor man  A. Raaf  95 punten 

Beste enkeling Hybride
                     Barmsijs DF bruinx putter  A. van den Heuvel 90 punten 

Beste stam 
                     Sijs ivoorpop  E. Bremer  376 punten 

Beste stel
                     Sijs ivoorpop J. Bolleboom 189 punten

Beste enkeling jeugd 
                     Groenling bruine pop  Luuk Dekkers  93 punten 

Beste projectvogel 
                     Zwartkop pop D. Geerlings 94 punten 

Meeste ingeschreven verschillende klassen 
                     G. v./d. Akker 16 verschillende klassen 
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Klassement

1:  E. Bremer 467 punten 
2:  A Dekkers 467 punten 
3:  A. Raafs 466 punten: 
4:  M. Schreurs 465 punten
5:  G. Albers 464 punten
6:  J. Vonk 464 punten
7:  P.J. van Beers 464 punten 
8:  F. Wondergem 463 punten
9:  H. Hooftman 463 punten
10: M. Geerlings 462 punten 

11: T. Kloosterman 462 punten
12: B. Prinsen 461 punten
13: J. Straatman 461 punten 
14: E. Rikkert 461 punten 
15: G. van den Akker 460 punten 
16: F. van Lieben 459 punten 
17: W. Hermans 459 punten 
18: J. Bolleboom 459 punten 
19: R. Hoogstede 459 punten 
20: T. Versleijen 459 punten
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en rapportage wordt de laatste hand gelegd. Weer een prachtige show! 
De show is een belangrijk evenement en ijkpunt voor de gezondheid van de
vereniging. Een hele klus die door een grote groep vrijwilligers weer tot een
goed eind is gebracht. 

Iedereen die aan het welslagen een steentje heeft bijgedragen ontzettend
bedankt!

De showcommissie

Grote putter wildkleur Frank Wondergem
Fotograaf Alois van Mingeroet
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Nijenkamp -Voederdieren.nl
Schuilenburgerweg 6 - 7447 RP Hellendoorn

Leverancier van o.a.
Vogelvoeders:

Meelwormen                     Sprinkhanen
Buffalowormen                 Krekels
Moriowormen                    Wasmotten, etc

Topinsect:                         Ingevroren:
Pinky’s                               Muizen
Buffalowormen                 Ratten
Meelwormen                     Kuikens

TEL: 0548 - 655726 · FAX: 0548 - 657964 · BGG: 06 - 52056160
Email: info@voederdieren.nl •      Internet: www.voederdieren.nl
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Barmsijs phaeo G. Albers

Groenling A. Dekkers

Grote barmsijs L. Dekkers

Grote goudvink bruin W. van Deyzen

Sijs lutino W. Hermans

Zwartkop D. Geerlings

Grote putter bruin F. Lieben
Sijs pastel ivoor . Bremer

Kruisbek B. Ebberson

Sijs ivoor J. Bolleboom

Sijs ivoor A. Raafs
Putter satinet M. SchreursDruten

2016
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D-day
11 December was de dag waarop de bijeenkomst gepland was, D-day. Zou ook
iedereen komen, zouden een aantal Belgen die compleet België moesten
doorkruisen komen, zou de meneer uit Vlissingen komen?

Nog voor de horecagelegenheid inclusief zaal open was stonden de eerste
Belgische liefhebbers al op de stoep. Tussen half tien en tien, de tijd voor bin-
nenloop, kwam nagenoeg iedereen mondjesmaat binnen druppelen, ieder-
een mooi op tijd, toen de kerkklok van de Basiliek op de markt tien uur sloeg
kon het programma gestart worden.

Introductie
Het gemêleerde publiek nam plaats, gemêleerd vanwege o.a. de herkomst,
België of Nederland, de grote diversiteit aan vogels, insectenetende en vruch-
tenetende, beginnend of gevorderd, de leeftijd, jong en oud, alhoewel de vijf-
tig tinten grijs natuurlijk overheersten.

Nadat er een introductie plaats vond
waarin nog eens op een rijtje gezet
werd hoe de bijeenkomst was ont-
staan en welke vragen en behoeften
de deelnemers hadden ingediend
werd er een voorstelronde gehouden
waarin iedereen zich voorstelde en
o.a. vertelde welke vogels hij onder
zijn hoede had. 

Een compleet vogelparadijs passeer-
de de revue: baardmannen, Japanse
nachtegaal, zwartkoppen, zwarte
mezen, geelborstazuurmezen, kwik-
staarten, blauwborsten, schamalijs-
ters, japanse lijsters, witwanggaailijs-
ters, chinese spotlijsters, putters,
goudvinken, kuifmezen, keep, dia-
deem roodstaarten, Japanse rood-
borst, diverse vliegenvangers, toe-
rako’s, oevermania’s, herdermania’s,
silky spreeuwen, vlaamse gaai, buul-
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Hoe vaak hebben ze niet tegenover elkaar gestaan de Rode duivels en Oranje?
De derby waarbij de Belgen en Nederlanders even tegenover elkaar stonden.

11 December 2016 was niet de dag waarop de Nederlanders en de Belgen
tegenover elkaar stonden. Het was meer een dag naast elkaar, samen met
elkaar, een dag van verbroedering!

Kennis delen en verbroedering
CULTUURVOGELS.COM had houders en kwekers van insectenetende
vogels opgeroepen samen te komen, kennis te delen en vrienden te maken.
Via Vogelmarkt.net werden liefhebbers uitgenodigd! Of ze nu van Verweggi-
stan, Klazienaveen of Volendam kwamen, van Konterdam of Zottegem, van
Darmstadt of Worms ze waren allemaal welkom! Welkom om informatie uit
te wisselen over de kweek, voeding, huisvesting, alles wat de liefhebbers bezig
hield zou ter sprake kunnen komen. Plaats van Meeting and Greeting zou
het Limburgse Meerssen worden.

Meerssen
Meerssen staat bekend om een aantal wonderen die er zouden zijn gebeurd
zoals o.a. het brandwonder. Zouden er 11 december, de dag van de Meeting
and Greeting, weer wonderen plaats vinden in Meerssen?

Euregio
Vanwege de ligging van het secretariaat van CULTUURVOGELS.COM
was het logisch om naast Limburgse ook Belgische en Duitse liefhebbers uit
te nodigen te reageren, zo zou het dus een Euregionaal treffen kunnen wor-
den. Maar de reacties kwamen o.a. vanuit Vlissingen, Oss, Horst, Heesch,
Blerick, echter ook vanuit Koersel, Antwerpen, de Belgische kust, Diest, Kor-
tessem, Kampenhout, ja zelfs uit de Parel van Belgisch Brabant, Grimbergen,
bekend om het Abdijbier Grimbergen. Naast de genoemde plaatsen waren er
nog meer bekende en onbekende plaatsen uit heel België van de partij. 

De belangstelling overtrof dus de Euregio! Om de bijeenkomst gezellig en
beheersbaar te maken werd op een bepaald moment het aantal deelnemers
begrensd en de promotie gestopt. Virtueel werd een gezamenlijke datum bepaald.
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België -Nederland 15-10 

Kuifmees
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Tijdens deze rapportage bleek al snel dat iedereen positief was over de bijeen-
komst en de opbrengsten hiervan, de verzamelde kennis en kennismaking
met andere liefhebbers. De deelnemers spraken de wens uit opnieuw een
keer bijeen te komen om van elkaar te leren en de banden te versterken.
Informeel waren er al adressen uitgewisseld en WhatsApp-groepen gemaakt
om nijpende problemen samen te kunnen oplossen. Je vindt niet zomaar
kwekers met eenzelfde soort vogel!

Wonder?
Is er opnieuw een wonder gebeurd in Meerssen of was het een treffen waar er
al veel van zijn geweest?

Een wonder is een indrukwekkende en onverklaarbare gebeurtenis. Met deze
uitleg in het achterhoofd kunnen de reacties achteraf misschien bepalend zijn.

Enkele uitspraken van bezoekers:
    • Meteen antwoord op vragen waar je al lang mee zit
    • Dikke proficiat voor de presentatie en het initiatief
    • Dit is waar veel liefhebber op hebben gewacht
    • Deze dag was de tijd onze vijand!
    • Geen vergadering waar alles op de oppervlakte blijft
    • Goede sfeer, gezellig
    • Voor herhaling vatbaar, het was de reis waard!
    • Ik verheug me al op de volgende keer!
    • Ga hier a.u.b. mee door!
    • Ik was als een kind in een snoepwinkel!
Misschien mogen we dan toch van een klein nieuw wondertje in Meerssen
spreken, een bijeenkomst van een relatief groot aantal specialisten, een 
aantal vreemde vogels, die blij waren met de verfrissende aanpak van 
CULTUURVOGELS.COM.

En nu?????????????????????????  Gebaseerd op de huidige succeservaring
is gezamenlijk besloten verder te gaan!!!!!!!!!

CULTUURVOGELS.COM is uitgedaagd een nieuwe bijeenkomst op poten
te zetten voor maart, een bijeenkomst waarvan de liefhebbers opnieuw een
verfrissende aanpak en boeiend programma verwachten waarin hun vragen
beantwoord worden, want daarvoor komen ze en zijn ze weer bereid te reizen! 
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buuls, palmlijsters, azuurmees, Chinese en Europese appelvink,  roodoorbuul-
buul,  roul roul, tangara’s, sialia sialis, rode en roodkuifkardinalen, glansspreeu-
wen, boomklevers, sneeuwkruintapuit, kastanjeruglijster, allerlei tapuiten, rots-
lijsters, roodkeelnachtegalen, twa twa, driekleur, langstaart, Balispreeuwen,
amethist spreeuwen, Afrikaanse pimpelmees, niltava’s w.o. grote niltava, rood-
buikniltava, kleine niltava, treursijs, rode kroonvink, blauwe nachtegaal, Siberi-
sche lijster,Iraanse roodborst, caffra lijster, waterroodstaart, kruisbekken , inca-
gaaien, botvinken, Monticola en nu moeten we toch echt stoppen met de
opsomming want het einde is nog lang niet in zicht!

De meeste aanwezigen hadden zich deze dag de volgende doelen gesteld:
    • Kennis en ervaring te delen
    Vrienden maken, netwerken zoals het zo mooi heet
    • Volièrebezoeken afspreken
    • Samen verder te gaan

Programma na de intro
Met zo’n bont gezelschap van zowel liefhebbers als vogels ligt er dan de opdracht
om een programma te starten waarin zowel de algemene belangen als de indivi-
duele belangen gediend worden. Uitgaande van de behoeften van de deelne-
mers, zodat iedereen tot zijn recht zou komen, was ervoor gekozen de totale
groep op te splitsen in kleine groepen ingedeeld qua interesse, lees soort vogels. 

Nu het eindelijk eens mogelijk was om met andere gespecialiseerde kwekers te
spreken gingen de liefhebbers gepassioneerd aan de slag met de als richtlijn de
verstrekte vragen over o.a. voeding en de toekomst van de groep als geheel. Als
gepassioneerde liefhebbers bijeen zitten gaat het gesprek echter al snel alle kan-
ten op, iedereen is tenslotte met eigen vragen en problemen gekomen waar hij
een antwoord cq oplossing voor wil. De verstrekte vragen waren dus het start-
schot voor een mooie reis met veel verschillende bestemmingen. Aan de gelui-
den achteraf te horen had iedereen een mooie reis en bestemming gevonden!

Afsluiting
Aan alles komt een eind, als het leuk is natuurlijk veel te snel, en de gepassio-
neerde gesprekken moesten helaas worden afgesloten om de bijeenkomst te
kunnen afronden. 
Voor de afronding werd getracht de in groepjes verzamelde kennis centraal te
delen door vertegenwoordigers van de diverse groepen aan het woord te laten. 
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België-Nederland 15-10 
Dit is inderdaad niet het aantal doelpunten waarmee de Rode duivels een
wedstrijd wonnen, het zijn de bezoekersaantallen van beide landen op deze
bijeenkomst van CULTUURVOGELS.COM, dus toch een beetje een over-
winning voor de Belgen! Belsje daag (Belgische dag) zoals op de vlag vermeld!

Voorjaar 2017
CULTUURVOGELS.COM heeft de uitdaging geaccepteerd! De volgende
bijeenkomst zal binnenkort worden vastgelegd voor het voorjaar, hoogstwaar-
schijnlijk 5 of 12 maart.

CULTUURVOGELS.COM is gestart met de organisatie, zaal, datum plan-
nen en een programma samenstellen, de eerste ideeën zijn opgeborreld! 

Benieuwd? Belangstelling? Komen? Plaats reserveren? Deelname kan door
aanmelden vooraf! Beginner of gevorderd is niet van belang, wel enthousias-
me en passie!

Info of aanmelden? Stuur dan een mail naar: cultuurvogels.com@gmail.com of
zoek contact via de website WWW.CULTUURVOGELS.COM
Informatie is ook verkrijgbaar via 06-37450124.

Zoals in eerdere artikelen vermeld is per 1 januari 2017 De Wet natuurbe-
scherming van kracht. Deze beschermt Nederlandse natuurgebieden en
planten- en diersoorten. De wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermings-
wet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

Bescherming van dieren en planten
Het is belangrijk voor de natuur dat er veel verschillende planten- en dier-
soorten zijn. Sommige soorten zijn kwetsbaar, zoals vleermuizen en mussen.
Een goede natuurbescherming is belangrijk. Wanneer het met de natuur
goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappe-
lijke activiteiten.

Wet natuurbescherming: 3 wetten in 1
De Wet natuurbescherming vervangt 3 wetten die tot 1 januari 2017 golden:
De Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet regelde de natuurbescherming
van gebieden.
De Flora- en faunawet. Deze wet beschermde in het wild voorkomende dier-
soorten en plantensoorten.
De Boswet. Deze wet beschermde de Nederlandse bossen. Met slechts één
wet en minder regels wordt het overzichtelijker om de wet toe te passen.

Rolverdeling provincies en Rijk
Sinds 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet
mag in de natuur. En zij zorgen voor de vergunningen en ontheffingen.

Wat betekent de nieuwe wet voor het houden van zoogdieren.
Per 1 juli 2017 treedt een zogenaamde positieve lijst te houden zoogdieren in
werking. Ruim 120 soorten zoogdieren zijn geschikt om als huisdier te wor-
den gehouden. Op dit moment worden in Nederland 276 soorten zoogdieren
gehouden door particulieren. Vanaf 1 juli zijn er ook dieren die in Nederland
niet meer mogen worden gehouden. Het gaat bijvoorbeeld om de bizon, de
bruine beer en de grijze reuzenkangoeroe, Europese haas, ree en everzwijn.
Het houden van deze dieren wordt verboden omdat ze een gevaar kunnen
vormen voor hun omgeving of omdat het welzijn van de dieren niet kan wor-
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van te maken. Echter onderstaande onderwerpen zijn bij veel, zo niet alle
diersoorten aan de orde. Voor specifiek ongerief per diersoort kan het desbe-
treffende hoofdstuk geraadpleegd worden.

Gebrek aan kennis in het algemeen over de behoeften en het natuurlijk
gedrag van een diersoort en daardoor gebrek aan kennis over de vereiste hou-
derijcondities, voeding en verzorging, etc. komt vooral voor bij bijzondere
diersoorten. Bij bijzondere diersoorten komt het voor, dat een beperkt aantal
houders wel over de benodigde specialistische kennis beschikt, maar dergelij-
ke kennis is dan veelal onvoldoende toegankelijk voor een breder publiek.

Oplossingsrichtingen kunnen gevonden worden in het niet meer houden en
aanbieden in de handel van dergelijke dieren. Er zijn immers voldoende
diersoorten, waar wel voldoende kennis over aanwezig is en die, op grond van
die kennis, verantwoord kunnen worden gehouden. Ontwikkeling van kennis
over die bijzondere diersoorten vraagt een lange termijn en aanzienlijke
investeringen. Dergelijke kennisontwikkeling vindt veelal proefondervinde-
lijk en niet altijd gedocumenteerd door liefhebbers van die bijzondere dier-
soorten plaats. Een dergelijke werkwijze geeft risico’s op ongerief voor de
betrokken dieren. Gebrek aan kennis bij de dierhouder over zijn dier en de
noodzakelijke houderijcondities, voeding en verzorging van het dier ont-
breekt nogal eens. Oplossingsrichtingen kunnen gevonden worden in meer
voorlichting aan dierhouders, vooral door (detail)handel. Tegelijk dient het
besef bij dierhouders toe te nemen, dat zij met een dier ook verantwoordelijk-
heid op zich nemen. Bij alle diersoorten zijn infectieziekten, veroorzaakt
door bacteriën, virussen, schimmels, endo- en ectoparasieten een bron van
ongerief. Bij een aantal zoogdier- en vogelsoorten kan vaccinatie voor een
aantal aandoeningen de risico’s op ongerief verminderen. In veel gevallen is
hygiëne (quarantaine) en behandeling (medicatie) de enige mogelijkheid
voor vermindering van ongerief. In veel gevallen ontbreekt het aan kennis en
behandelingsmiddelen.

Bij diersoorten waar rassen en rasfokkerij voorkomen, kunnen te ver doorge-
voerde raskenmerken ernstig ongerief veroorzaken. Dit komt voor bij zoog-
dieren, vogels en vissen. Voorbeelden zijn haarloze rassen, rassen met boven-
matige huidplooien, uitpuilende ogen, bijzonder klein of juist groot formaat,
afwijkende lichaamsvormen, of houding. Oplossingsrichtingen kunnen
gevonden worden in het aanpassen van de keuringsrichtlijnen op tentoon-
stellingen en zo mogelijk in het aanpassen van de rasstandaard. 

41

den gegarandeerd. Voor eigenaren van een huisdier dat straks niet meer is toe-
gestaan, komt een overgangsregeling.

Op basis van adviezen van deskundigen heeft staatssecretaris Van Dam van
Economische Zaken nu een lijst opgesteld met 153 soorten zoogdieren die
vanaf 1 juli niet meer mogen worden gehouden. Daarnaast heeft de staatsse-
cretaris een huisdierenlijst (zogeheten positieflijst) opgesteld met 123 soorten
zoogdieren die wel als huisdier mogen worden gehouden. Bij het samenstel-
len van de lijsten is gekeken naar mogelijke risico’s voor zowel mens als dier.

Overgangsregeling
Voor eigenaren van een huisdier dat straks niet meer is toegestaan komt een
overgangsregeling. Zij mogen het dier houden totdat het overlijdt. Maar fok-
ken met deze dieren is verboden. Er komt een registratieverplichting voor
dieren die op basis van deze overgangsregeling worden gehouden. De Lande-
lijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de politie en de Nederlandse Voed-
sel en Warenautoriteit houden toezicht op de registratie.

Bij de beoordeling van de (aangewezen) diersoorten is tevens onderzocht of
houderijvoorschriften, het risico op welzijnsaantasting van het dier en gevaar
voor de mens kunnen minimaliseren.

Alleen die diersoorten die met een minimaal tot gering risico op welzijnsaan-
tasting van de dieren en gevaar voor de mens gehouden kunnen worden, en
zonder specialistische kennis of vaardigheden van de houder, zijn aangewe-
zen. De voorgestelde houderijvoorschriften zijn in dit stadium nog niet ver-
plicht Gesteld, maar worden eerst in dierenbijsluiters opgenomen. De sector
en houders krijgen voor de komende jaren de ruimte om zich bewust te wor-
den van de juiste wijze waarop dieren moeten worden gehouden. Deze
bewustwording draagt bij aan de mate waarin de maatregelen in de praktijk
zullen worden toegepast en daarmee de beoogde welzijnsverbetering. De
houders, houderij-organisaties en brancheorganisaties krijgen de kans om
zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. De toepassing in de praktijk van de
houderijvoorschriften zal worden meegenomen bij de toegezegde evaluatie
van de Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst) over drie jaar. Indien de toe-
passing ervan onvoldoende is opgepakt kunnen de voorschriften alsnog ver-
plicht worden gesteld. De oorzaken van ongerief kunnen over diersoorten
heen in een aantal rubrieken worden ingedeeld. Gegeven de variatie in en
verschillen tussen diersoorten is daar geen overall eenduidige prioriteitenlijst
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zelfbeschadigend gedrag en komen bij diverse diersoorten bij een relatief
groot deel van de populatie voor. Door gebrekkige socialisatie, te weinig aflei-
ding en aandacht en/of verkeerde trainingsmethoden kunnen gedragsproble-
men ontstaan, die vooral honden- en ook wel kattenbazen ervaren. Veel van
deze probleemgedragingen zijn stresserend voor de hond of kat: angsten,
trauma’s, fobieën en angstagressie. Door het ondeskundig bestrijden van pro-
bleemgedrag wordt het ongerief vergroot.

Trainen, tentoonstellen en wedstrijden met dieren kan ongerief voor de
betrokken dieren met zich meebrengen. Bij honden gaat het dan om niet
goed toegepaste trainingsmethoden en/of  hulpmiddelen. Bij duiven kunnen
wedstrijdvluchten een te zware belasting zijn en wordt in plaats van een band
met het thuishok de band met een partner of zelfs met net uitgekomen jon-
gen gebruikt om de duiven tot snelle terugkeer te motiveren. Het transport
naar tentoonstelling of wedstrijd en het aanwezig zijn in een onbekende
omgeving met onbekende dieren is stressvol. Niet adequate voeding is bij veel
diersoorten een bron van ongerief. Diverse diersoorten stellen hoge eisen aan
de voeding: de verhouding van nutriënten, beschikbaarheid van vitamines en
mineralen, onderhoud van het gebit, e.d.

Niet adequate omgevingscondities zijn bij veel diersoorten een bron van
ongerief. Veel diersoorten vereisen een specifiek klimaat (temperatuur, lucht-
vochtigheid, licht) of waterkwaliteit (aquarium- en vijvervissen), waarbij
afwijkingen ongerief veroorzaken. Fokkerij (kwekerij), handel en transport
kunnen ongerief veroorzaken. Voor een aantal soorten zoogdieren, reptielen,
amfibieën en vissen vindt het kweken in het buitenland plaats. 

Garanties voor adequate condities zijn dan noodzakelijk. Ook transport
over lange afstanden kan, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs, tot ongerief te
leiden. 

Er worden vijf risicoprofielen gehanteerd die qua risico afnemen van A (zeer
groot risico) tot E (verwaarloosbaar risico).

Risicoprofiel A: Het houden van exemplaren van deze diersoorten in Neder-
land leidt tot een zeer groot risico op ernstige schade aan het welzijn en de
gezondheid van dieren en/of de gezondheid van mensen.
Het betreft hier soorten waarvoor geen adequate voorzieningen zijn te reali-
seren wegens niet te realiseren geschikte houderijomstandigheden, lastig tot
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Naast te ver doorgevoerde raskenmerken kunnen bij alle diersoorten erfelijke
aandoeningen voorkomen. Soms zijn de extreme rassen uit een dergelijke
erfelijke aandoening ontstaan (mutantenfok: haarloosheid, afwijkende haar-
en veerstructuren, afwijkend gevormde vinnen), maar er zijn ook erfelijke
afwijkingen, die als fok- of kweek artefact kunnen worden aangemerkt en
voor alle betrokkenen ongewenst zijn, zoals erfelijk hartfalen, erfelijke
gewrichtsproblemen, doofheid, tumorgevoeligheid. Dergelijke aandoenin-
gen komen meer voor als sprake is van inteelt. Inteelt komt meer voor bij ras-
fokkerij en bij kleine populaties dan bij bastaarden en grote fokpopulaties.

Oplossingsrichtingen kunnen gevonden worden in registratie van erfelijke
afwijkingen en het zorgvuldig omgaan met het inzetten van dragers van der-
gelijke afwijkingen voor de fokkerij. Gebrekkige socialisatie kan tot ongerief
leiden bij alle diersoorten, die van nature in een sociaal verband leven en
waar ouders de jongen verzorgen. De jongen zijn voor hun lichamelijke en
geestelijke gezondheid afhankelijk van de (op)voeding door de ouder(s).
Scheiden van jongen en ouders moet op een adequate leeftijd van de jongen
geschieden. Daarnaast moeten gezelschapsdieren op jonge leeftijd (ook al bij
de fokker) kennis maken met mensen en de omstandigheden in de mensen-
wereld. Voor diverse zoogdieren en vogels geldt dat, als zij niet goed gesocia-
liseerd zijn binnen de soort en met de mensenwereld, dit tot permanente en
onherstelbare gedragsafwijkingen, angst en stress leidt. Individueel houden
kan voor diersoorten, die van nature in sociale verbanden leven (zeer veel van
de gezelschapsdieren), een bron van ongerief zijn en vooral voor diersoorten,
die in groepen leven als bescherming tegen predatoren. Andersom kan het
geforceerd bij elkaar zetten van normaliter solitair ingestelde dieren ook tot
stress leiden. Zorgvuldig matchen kan dit probleem oplossen, maar kost veel
kennis en tijd.

Gebrek aan afleiding en aandacht is bij veel diersoorten een bron van onge-
rief. Voor dieren, die permanent in een bepaalde huisvesting verblijven, moet
de huisvesting niveauverschillen, enige bewegingsvrijheid, schuilmogelijk-
heden, etc. bevatten en zo mogelijk soortgenoten. Het ontbreken van de
mogelijkheden tot soortspecifiek gedrag is een bron van ernstig en langdurig
ongerief. Als sociale dieren (bv hond, kat, konijn, papegaai) individueel
gehouden worden, moet de dierhouder voor voldoende sociale contacten
zorgen. Het ontbreken van soortgenoten en het niet voldoende voorzien in
alternatieven daarvoor, geeft ernstig ongerief. Gebrekkige huisvesting en/of
gebrekkige sociale contacten zijn belangrijke oorzaken van stereotype en

42

�Eur�vogels�feb�17.qxp_Europese�cultuurv�mei�2007��15-02-17��21:22��Pagina�42



zijn te houden onder algemene eisen aan huisvesting en verzorging.

Ontheffing niet toegestane huisdieren
Onder strikte voorwaarden is het mogelijk dat u een dier dat op de lijst met
niet geschikte huisdieren staat toch als huisdier mag houden.
U moet dan aantonen dat u: over voldoende specialistische kennis en vaardig-
heden beschikt; het dier op een geschikte manier kunt huisvesten. De infor-
matie over de beoordeling bestaat per genustype uit 3 documenten excerpt:
literatuurgegevens en praktijkinformatie argumentenkaart: impact op
gezondheid en welzijn van de diersoort beoordelingsformulier: beoordeling
op basis van excerpt, argumentenkaart en het zoönoserisico. In de excerpt
staat welke diersoorten van de genus precies zijn beoordeeld.

Overgangsregeling
Houdt u een dier van een van deze soorten en kunt u aantonen dat u het dier voor
1 april 2015 al hield? Dan geldt voor u een overgangsregeling en mag u het dier
houden totdat het overlijdt. U mag er niet meer mee fokken. Daarnaast meldt u
zich bij ons aan als houder van dit dier. Dit doet u via RVO.nl huisdier melden.

Herbeoordeling aanvragen
Bent u het niet eens met de argumentatie van de beoordelingscommissie? En bent
u van mening dat een bepaalde diersoort wel gehouden kan worden door iedereen?
Dan kunt u een herbeoordeling aanvragen. U geeft in uw motivatie aan welke
informatie in de excerpt ontbreekt en waarom het advies anders moet worden.
Op de pagina herbeoordeling huisdierenlijst vindt u de informatie die u
nodig heeft bij het indienen van uw aanvraag.

Ontheffing aanvragen
Wilt u geen herbeoordeling aanvragen, maar vindt u wel dat u in staat bent
deze diersoort blijvend te houden? Dan kunt u een ontheffing voor deze dier-
soort aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina van Ontheffing van
RVO.nl niet toegestane huisdieren 

Positieflijsten voor vogels en reptielen
In navolging op positieve lijst te houden zoogdieren is de roadmap naar een
gedragen positieflijst voor vogels en reptielen/amfibieën nader onderzocht.
Er zijn negen organisaties uit de vogelsector en acht organisaties uit de reptie-
lensector geïnterviewd, uiteenlopend van verenigingen van houders tot han-
delaren, veterinairen en organisaties voor opvang en bescherming van vogels
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niet beheersbare risico’s op ernstige zoönosen, afhankelijkheid van wildvang
en de daarmee samenhangende (grote) risico's op (onbekende) zoönosen,
onvoldoende informatie over geschikte houderijcondities en/of over zoönose-
risico’s of een aanzienlijk letselrisico.

Risicoprofiel B: Het houden van exemplaren van deze diersoorten in Neder-
land leidt tot een groot risico op ernstige schade aan het welzijn en de
gezondheid van dieren en/of gezondheid van mensen. Dit risico is uitslui-
tend met aanzienlijke inspanning en onder strikte specifieke voorwaarden tot
op zekere hoogte te reduceren. Het betreft hier soorten waarvoor het bijzon-
der moeilijk is om adequate voorzieningen te realiseren wegens bijvoorbeeld
cruciale soortspecifieke eisen aan huisvesting (verwarmd verblijf, stankover-
last) en/of management (separatie subadulte mannen), management van
bachelorgroepen, grote stressgevoeligheid, specifieke (seizoensgebonden)
voedingseisen, erfelijke gebreken) en/of veiligheidsvoorzieningen, verhoogd
risico op respiratoire aandoeningen bij hooggebergtesoorten of slechte repro-
ductie waardoor (deels) afhankelijk van wildvang en/of handopfok.

Risicoprofiel C: Het houden van exemplaren van deze diersoorten in Neder-
land leidt tot een matig risico op aantasting van het welzijn en de gezondheid
van dieren en/of gezondheid van mensen. Dit risico is onder strikte specifieke
voorwaarden te minimaliseren. Het betreft hier soorten waarvoor het moeilijk
is om adequate voorzieningen te realiseren wegens bijvoorbeeld het niet
voorhanden zijn van de voorgeschreven (grote) buitenruimte of uitgebreide
soortspecifieke eisen aan huisvesting en/of management (hanteren, voort-
planting, stressgevoeligheid, nachtdieren).

Risicoprofiel D: Het houden van exemplaren van deze diersoorten in Neder-
land leidt tot een gering risico op aantasting van het welzijn en de gezondheid
van dieren en/of gezondheid van mensen. Dit risico is onder specifieke voor-
waarden te minimaliseren. Naast maatregelen om zoönosen te beheersen vol-
staan (beperkte) houderijvoorwaarden (algemene instructies). Het betreft soor-
ten waarbij, indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, een beroep wordt
gedaan op het aanpassingsvermogen van het dier, met kans op overschrijding
en aantasting van het welzijn en de gezondheid van dieren als gevolg.

Risicoprofiel E: Het houden van exemplaren van deze diersoorten in Neder-
land leidt tot een verwaarloosbaar risico op aantasting van het welzijn en de
gezondheid van dieren en/of gezondheid van mensen. Het betreft soorten die
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en/of reptielen. Het verkrijgen van inzicht in een palet aan visies, verwachte
knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen stond voorop. De interviews
zijn in de periode april-augustus 2014 uitgevoerd. Hieruit is door het onder-
zoeksteam een roadmap gedestilleerd, die zou kunnen dienen als vertrekpunt
voor verdere uitwerking van positieflijsten voor vogels en reptielen me. De
roadmap voorziet in een aantal stappen, voornamelijk om consensus te berei-
ken en formats vast te stellen. Vergeleken met de ontwikkeling van de zoogdie-
renlijst zal voor de ontwikkeling van een lijst voor vogels en reptielen een rela-
tief groot beroep moeten worden gedaan op deskundigen uit de praktijk.

Paul Oude Elferink

Gebruikte literatuur
Cursus map Natuurbeschermingswet 2017 en diverse publicaties RVO
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Uitnodiging SEC jaarvergadering zaterdag 18 maart 2016

Deze vergadering wordt gehouden in Restaurant & Zalencentrum De Dennen
Utrechtse weg 34, 3927 AW Renswoude. Tel. 0318-571274 Zaal open 10.00 uur.

10.15  Opening door de voorzitter en mededelingen
10.20  Notulen jaarvergadering 2016 Deze zijn gepubliceerd op de website en

was op aanvraag voor de leden beschikbaar.
10.25   Jaarverslag secretaris.
10.30   Financieel verslag 2016 en begroting 2016. Het financiële overzicht over

2016 ligt voor geïnteresseerden ter Inzage in de vegaderzaal. De
penningmeester zal tekst en uitleg geven over de jaarrekening.

10.50 Verslag kascommissie.
11.00 Benoeming kascontrolecommissie.
11.10   Korte pauze met lotenverkoop.
11.20   Bestuursverkiezing: Aftredend is: Leo Noort  heeft besloten in verband

met onder andere familieomstandigheden zijn taak als voorzitter T.c.
zijn functie neer te  leggen. Leo zal de komende periode de
boekenverkoop blijven verzorgen.Teun de Boer heeft zich beschikbaar
gesteld als lid voor het landelijk bestuur van de S.E.C.

11.50 Terugblik en vooruitblik op .O.E.C.
12.10 Stand van zaken gespreksgroepen
12.40 Rondvraag en trekking Lotterij
13.05 Sluiting door de Voorzitter
13.10 Lunch Tijdens de lunch kunnen contacten worden versterkt en

eventuele vragen over vogels met collega kwekers worden besproken.
Ook de leden van de technische commissie staan u graag over
technische vogelzaken te woord.

Verkoop beurs. U wordt zo vriendelijk verzocht vogels, die als reserve vogels bij u
thuis zitten, mee te brengen om zo uw collega kwekers de mogelijkheid te geven
niet complete kweekstellen aan te vullen.
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Status in Nederland:          Jaarvogel, (Zeer) talrijke broedvogel, standvogel.
Familie:                              Turdidea
Wetenschappelijke naam: Turdus merula
Nederlands:                       Merel
Duits:                                 Amsel
Engels:                               Blackbird
Frans:                                 Merle nior
Lengte:                               23,5-29 cm
Spanwijdte                         34-38 cm
Gewicht:                            100 gram

Voorkomen in Nederland
De merel hoort tot het geslacht Turdidae,
de grote familie der lijsterachtigen. Van de
16 ondersoorten die de merel telt,wordt
alleen de nominaatvorm (Turdus merula
merula) in onze omgeving aangetroffen.
De merel is in Nederland een algemene
broedvogel. De hier broedende merels zijn
grotendeels standvogels. Een klein deel
trekt in de herfst naar het zuiden. Ook in de
wintermaanden komen verplaatsingen,
onder invloed van de koude voor. De uit
het noorden wegtrekkende merels zijn hier
wintergast en overwinteraars.
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Algemeen
De merel is de meest algemene en een van de bekendste broedvogels van ons
land. Merels zijn luidruchtig. Als er een kat in de buurt is, waarschuwen ze
met hun luide alarmroep andere dieren. De nesten zijn vaak makkelijk te
vinden waardoor veel eieren en jongen aan katten, gaaien, eksters, kauwen en
zwarte kraaien ten prooi vallen. Ondanks die verliezen zijn de merels nog
steeds zeer talrijk: ze compenseren dit natuurlijke verlies door veel jongen
groot te brengen.
Als talrijkste broedvogel in Nederland ontbreekt de Merel alleen in land-
schappen zonder bomen of struiken. De hoogste dichtheden per vierkante
kilometer zitten in stedelijk gebied met veel groen, in agrarisch cultuurland
met veel heggen en in randen van gevarieerde loofbossen. Van schuwe bos-
vogel is de Merel in de afgelopen twee eeuwen veranderd in een succesvolle
cultuurvolger. De aantallen namen ook in de afgelopen tientallen jaren nog
toe, deels door het bezetten van nieuwe gebieden zoals in uitbreidingswijken
of bosaanplant, vooral in Laag-Nederland. Sinds ongeveer 2005 stagneren de
aantallen of nemen ze licht af. Dit zou een gevolg kunnen zijn van enkele
droge voorjaren, die ongunstig zijn voor de vooral van regenwormen levende
merel. Hoewel vaak waarneembaar, zijn er geen bewijzen dat predatie van
nesten en jongen door eksters van betekenis is voor de populatie Merels.

Buiten broedtijd
De Nederlandse Merels zijn grotendeels standvogel en vertonen steeds min-
der neiging om weg te trekken. Met aanvulling uit Noord-Europa zijn Merels
in trektijd en winter dan ook door heel Nederland te vinden. Wel worden
voedselarme gebieden als schrale bossen of grootschalig cultuurland soms tij-
delijk verlaten en wellicht voor bijvoorbeeld nabijgelegen bebouwing ver-
ruild. Doortrek vindt in het voorjaar vooral tussen half maart en eind april
plaats, in het najaar van half september tot half november. Verplaatsingen, al
dan niet na vorst en sneeuw, kunnen echter tot diep in de winter aanhouden.
De winteraantallen zijn, net als die in de broedtijd, geleidelijk toegenomen.
Ze vertonen echter grotere schommelingen die deels samenhangen met het
winterweer. Zachte, regenrijke winters zijn gunstiger voor Merels dan winters
met veel vorst of sneeuw
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De wilde merel legt 4 tot 6 eieren die sterk variëren van kleur, ze zijn blauwachtig-,
grijsachtig groen met roodbruine vlekken. De eigrootte is 29 x 22 mm. Deze 
worden 13/14 dagen bebroedt en de jongen verlaten na 13/15 dagen het nest.
De eerste dagen na het uitvliegen kunnen de jongen niet echt instaat te 
vliegen en zijn hierdoor er kwetsbaar. Het broedseizoen begin in maart en tot
halfaugustus kunnen nesten met eieren of jongen gevonden worden.  

De cultuur Merel.
Verzorging en huisvesting
Merels zijn over het algemeen hele gemakkelijke vogels die tamelijk oud kun-
nen worden. Internetbronnen wekken de indruk dat de gemiddelde leeftijd van
de merel erg laag ligt, nog niet bij twee jaar. Doordat de sterfte van jonge merels
in het nest en kort na het uitvliegen is meegeteld, krijgen we een verkeerd
beeld van de leeftijd die een volwassen merel kan bereiken. De gemiddelde
levensverwachting van de merel die één winter is doorgekomen is is vergeleken
met andere vogels van dezelfde grootte hoog. In ieder geval kreeg het Vogel-
trekstation in Heteren wel ringen terug van merels die al zeker 17 jaar oud
waren geworden. Merels zijn vrij ongevoelig zijn voor bacteriële en virale
infecties. De kleinste vlucht waar ik merels in kweekte was  een volière van 2
meter lang, 2,2 meter hoog en 2 meter breed. In tegenstelling tot zanglijsters
zijn merels veel minder tolerant tot hun soortgenoten. Koppels die goed met
elkaar overweg kunnen gehuisvest worden in een vlucht zoals boven omschre-
ven. Voor merel paren die elkaar minder verstaan is een kleine kale vlucht niet
geschikt als kweekvlucht. De merels kunnen het best gehuisvest worden in vol-
ière die aangekleed is het met groenblijvers zoals Taxus, groen blijvende pru-
nussen, bessenstruiken, klimop etc. De bodem van de vlucht kan het best uit
aarde of zand bestaan in plaats van beton met daarop een bodembedekking
zoals anticoccidiose korrels. Merels pikken graag in de grond met hun snavel
en hun poten, vooral op oudere leeftijd, blijven in betere conditie bij merels die
in een vlucht worden gehuisvest met een zachte ondergrond  Qua voedsel zijn
merels erg makkelijk. Buiten het broedseizoen voldoen pellets prima als hoofd-
voedsel.  Appels die op een roestvrije stalen schroef of spijker worden geprikt
aangevuld met bessen zoals van de vuurdoorn worden graag gegeten. De vogels
baden ook graag en krijgen minimaal tweekeer in de week badwater. Zoals aan-
geven zijn merels over het algemeen erg sterke vogels. Toch zijn er vogels die
wel eens overlijden aan de gevolgen van een wormenbesmetting of door proto-
zoaire parasieten. Het is gewenst om merels tweemaal per jaar te ontwormen.
Het beste moment om te ontwormen is vlak na de winter en direct na de rui.
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Ondersoorten
De ondersoorten zijn:
T. m. merula: West-Europa. T. m. azorensis: Azoren.
T. m. cabrerae: Madera en West-Canarische eilanden. T. m. maru-

etanicus: Marokko tot Tunesië.
T. m. aterrimus: Zuidoost Europa en Kaukasus. T. m. sowerbyr:

Szechwan.
T. m. insularum: Kreta, Rhodos en Mytilene eilanden. T. m. mandari-

nus: Sweichow.
T. m. syriacus: Zuid-Turkije, Midden-Oosten en Iran. T. m. nigro-

pileus: Zuid-Centraal India.
T. m. intermedius: Centraal Azië. Afghanistan en Zuid-Irak. T. m. spen-

cer: Oost India.
T. m. maximus: Pakistan, India, Zuid-Oost en Tibet. T. m. similli-

mus: Zuid-Oost India.
T. m. bourdilloni: Zuid India. T. m. kinnisë: Sri-Lanka.

Pas de laatste 100 jaar heeft de merel de nabijheid van de mens opgezocht.
Oorspronkelijk was de merel een echte bosvogel.  Merels houden van een
kleinschalig landschap en verstedelijk gebied. Het klimaat moet zachte win-
ters en relatief veel regen hebben.
In Europa ontbreek de merel alleen in het uiterst Noorden. In westelijk
Europa is de merel veel algemener dan in Oost-Europa. Het verspreidingsge-
bied reikt zuidwaarts tot in Noord-Afrika en oostwaarts tot China. De merel is
door zijn flexibele leefwijze, van schuwe bosvogel in enkele decennia veran-
derd in algemene stadsvogel een echte succes soort in ons land. Door winter-
voeding en het beplanten van stedelijke groen met besdragende  heester en
bomen is de winteroverleving hoog. De flexibele broedplaatskeuze en het
lange broedseizoen maakt dat de merel door geen andere insectenetende
broedvogel in Nederland in talrijkheid overtroffen wordt. De merel staat dan
ook samen met de wilde eend, houtduif, witte kwikstaart en houtduif in de
top vijf van de meest verbreide broedvogels van ons land.

In de lage delen van ons land komt de merel vooral binnen de stedelijke
bebouwing in de binnenduinenrand. In de polders en akkerbouwgebieden is
de soort veel minder algemeen dan in het stedelijk gebied.In de hogere delen
van Nederland is de merels nergens schaars. De hoogste broeddichtheden
vinden we hier in het stedelijk gebied en de gemengde bossen.  
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gen. Om op safe te spelen is het zinvol om na het leggen van het eerste ei de
man vast te zetten. De pop kan dan rustig broeden en is prima instaat om
haar jongen alleen groot te brengen. Als de broedtijd aanbreekt (april), dan
geef je de vogels nestmateriaal in de vorm van gedroogd gras, takjes en plan-
tenstengels. Verder natte klei en modder om de nestkommen van te draaien.
De nesten worden meestal gebouwd in gevlochten tenen mandjes die je kunt
ophangen in een conifeertje of rustig hoekje van de kweekvlucht. Merels nes-
telen ook graag in een houten nestkasten met een open voorzijde. Hoogte
van de nestplaats kan variëren tussen de 1.20 m. en 2.00 meter. Als de merels
gaan nestelen, dan wordt het geven van levend voer erg belangrijk. Om de
vogels in broedstemming te krijgen is het van belang dat  een groot deel van
de voeding uit wormen bestaat. Deze kunnen we kopen bij wormen kweke-
rijen die wormen kweken voor de visvangst. Als er jongen in het nest liggen
dan moet er afhankelijk van de grootte van de nestjongen een of meerdere
keren per dag een flinke kluit wormen in een bak met aarde in de volière wor-
den gedeponeerd. De bak waar de wormen in worden gelegd heeft naar bin-
nen overstekende randen zodat de wormen er ’s nachts niet uit kunnen krui-
pen. Pinky’s, buffalowormen en meelwormen worden ook goed opgenomen.
Wanneer we diepvries insecten gaan voeren dan kunnen deze het best aange-
boden worden in bak met een laagje water dat aangemengd is met een zuur,
bijvoorbeeld medicinaal zoutzuur. Dit voorkomt dat de dode insecten bij
warm weer bederven door een bacteriële besmetting.

Erfelijkheid en veerstructuur
In de gehele bevedering van de merel treffen wij eumelanine en phaeomela-
nine aan. Bij de man heeft het eumelanine de overhand, terwijl dat bij de
pop het phaeomelanine is. In de bevedering van de merel bevindt zich geen
carotenoïde, dit wordt wel aangetroffen in de snavel en oogringen.

Fysieke standaard
Formaat: De ideale merel moet een forse indruk geven en moet 25 cm lang
zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:
De merel is een robuuste vogel, vol van type. Van opzij gezien moet de borst-
buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren van voldoende volume
zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst vol en goed rond
te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken dat dit is uit-
gezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg rechte
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Vlak voor het broedseizoen en in de rui kunnen we beter geen worm dodend
middel verstrekken. Vogels die tijdens de rui gekuurd worden krijgen veren die
kleur afwijkend zijn en een wormmiddel kan een tijdelijke onvruchtbaarheid
van de vogels veroorzaken. Sommige koppels zijn het hele jaar rond in 1 vlucht
te houden, maar er zijn ook stellen die na het kweekseizoen uit elkaar moeten
worden gehaald en in afzonderlijke volières moeten worden geplaatst. Jonge
vogels kunnen tot aan de winter in  een groep bij elkaar worden gehouden. Hoe
meer vogels bij elkaar des te minder kans op dood gepikte vogels. Juist als er
weinig vogels bij elkaar in 1 ruimte zitten is de kans groot op vechtpartijen en
achtervolgingen die eindigen in de dood van een vogel. 

Kweek
De merel is niet altijd de makkelijkste vogel om te kweken, zeker als je het
vergelijkt met andere, veel makkelijker te kweken lijsterachtigen, zoals de
koperwiek, kramsvogel, grote lijster en zanglijster. Vreemd eigenlijk, want
het is zo’n veel voorkomende, weinig eisen stellende vogel die zich in het
wild toch in bijna iedere tuin succesvol weet voort te planten. Ik heb in de
zeventiger jaren van vorige eeuw altijd gekweekt met 1 koppelmerels. Bij kwe-
kers die met meerdere koppels merels kweken is de kweek veelal relatief min-
der succesvoller dan kwekers die kweken met 1 koppel merels kweken  Waar-
schijnlijk zal het territoriale gedrag, merels dulden geen soortgenoten anders
dan hun partner in hun biotoop,   een negatief effect op de kweek resultaten
bij kwekers die meerdere koppels in elkaars nabijheid huisvesten. Ook bij
wilde merels zien we nogal eens verstoring door soortgenoten in een gunstig
merel biotoop waar relatief veel vogels op een kleinoppervlak leven. We zien
in stedelijke gebied halverwege het broedseizoen veel merels die een sterk
beschadigd verenkleed hebben ontstaan door de vele schermutselingen met
hun buren. Belangrijke is dat, nog meer dan bij andere lijsterachtigen, dat je
kweekt met een harmoniërend kweekkoppel. Veel merel mannen zijn eier-
pikkers of nestverstoorder. Ook poppen willen nogal eens eieren eten of hun
ei op de grond leggen en of na het leggen het ei buiten het nest werken. In de
fase voorafgaand en tijdens het nestelen gaat er vaak wat mis. Mannen kun-
nen de pop beschadigen of doden. Ook poppen kunnen van de een op ande-
re dag zeer agressief ten opzichte van hun partner worden. Na het ringen van
de jongen op een leeftijd van een dag of 6 is de meest riskante periode wel
gehad. Belangrijk is verder dat verschillende kweekkoppels op afstand van
elkaar geplaatst worden en dus zeker niet in aangrenzende volières. Als de
mannen elkaar namelijk door het gaas kunnen zien, dan gaan ze de hele dag
met elkaar vechten en vieren hun agressie bot op hun pop, eieren en of jon-
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Keurtechnische aanwijzingen: Merel man en pop

Wildkleur Jonge merels, die nog het jeugdkleed bezitten, zijn lichter van
kleur en duidelijker gevlekt dan de volwassen pop. Jonge merel mannen
bezitten het eerste jaar nog niet de diep zwarte lichaamskleur, vooral in de
vleugelpennen zien we nog een bruine waas. De diepste gekleurde merel
mannen genieten de voorkeur. De schubtekening bij de poppen, op keel en
borst, moet duidelijk aanwezig zijn. Vage of zwakke tekening dient gestraft te
worden bij tekening. De snavelkleur kan zowel bij de poppen als bij de man-
nen variëren. In de broedtijd is de snavel en oogring dieper van kleur dan in
de rusttijd. Hier dienen we tijdens de kleuring rekening mee te houden. De
snavel moet eenkleurig zijn. De oogring moet zowel bij de man als bij de pop
compleet zijn, deze mag niet onderbroken zijn. De pootkleur moet zo don-
ker mogelijk zijn, bleke poten straffen bij kleur. Ook moet de merel vol van
model zijn vaak zien we, vooral bij slecht afgerichte vogels, dat we tussen de
vleugelbochten kunnen kijken. Deze vogels tonen dan duidelijk erg smal.
Wanneer een merel in goede conditie is toont hij de zogenaamde snorharen.
Door het verstrekken van korrelvoeding zien we, vooral bij de poppen, kleur-
verlies op de keelstreek. De keelstreek wordt erg licht en is dan ook een kleur-
fout die bestraft moet worden.

Bruin 
Bij de man dient men te letten op een diepe kleur en kleuregaliteit. Bij de
pop dient men erop te letten dat de borsttekening scherp en duidelijk aanwe-
zig is. Ondanks dat de vleugeldekveertjes iets warmer van tint zijn dan de
vleugelpennen en de mantel, mag dit zeker geen groot contrast geven, maar
moet zo egaal mogelijk zijn. De oogring moet zowel bij de man als bij de pop
compleet gesloten zijn. De poten mogen iets donkerder zijn als ze maar egaal
van kleur zijn. Verder gelijk aan de wildkleur.

Agaat 
De agaat merel moet een egaal gekleurde grijze vogel zijn zonder bruine aan-
slag in de bevedering. Bij de pop moet de tekening zichtbaar blijven. Verder
gelijk aan de wildkleur

Pastel 
Een ideale pastel merel is een vogel welke, ten aanzien van de wildkleur, op
alle plaatsen voor 70% is opgebleekt. Deze zienswijze wijkt af van de gelden-
de norm welke stelt dat de pastel voor 50% moet zijn opgebleekt. Een merel
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lijn vormen. De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen, met
het oog centraal ten opzichte van de schedel.

Houding:
Een goed getrainde merel dient rustig op stok te zitten. De stand van het
lichaam ten opzichte van het horizontaal is ongeveer 45° en iets gedrukt. Het
lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de
romp te worden gedragen, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De
kop wordt iets opgericht gedragen.

Conditie:
Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.
Poten:                    De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwin-

gen of vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren
en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze ste-
vig om de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een
iets natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:              4,5 mm.
Snavel:                   Smalle, 3 cm lange snavel. Onder- en bovensnavel dienen

goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.
Bevedering:              Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te

worden gedragen. Rond de snavel de zogenaamde snorharen.
Tekeningpatroon   De tekeningonderdelen bij de merel man zijn beperkt, de

merel man wordt daarom gekeurd in schaal 2 van het gele
keurbriefje. 

Tekeningonderdelen van de merel man zijn:
Vleugelpennen:    De vleugelpennen tonen een smalle omzoming.
Vleugeldekveren:  De vleugeldekveren tonen een smalle omzoming.
Staartpennen:       De buitenvlag van de staartpennen laten een omzoming

zien.
Oogring:                een gesloten ring rond het oog.

Naast deze tekening toont de merel pop ook nog de volgende tekeningonderde-
len. Waardoor de pop in schaal 1 van het gele keurbriefje wordt gekeurd.
Kin:                       Op de kin bevindt zich een onderbroken lengtebestreping.
Keel en borst:        Op de keel en borst een onderbroken lengtebestreping,

wat het aanzien heeft van schubben. 
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Mutant merel in het wild.Foto Rinus Mulder
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Witte zwartoog 
De witte zwartoog merel lijkt op de albino merel alleen de oogkleur is zwart
en niet helder rood.

Gepareld
De beschrijving van de geparelde merel is vooral opgenomen om de vogel te
kunnen herkenen, er zijn nog niet veel vogels voorhanden om een goede
beschrijving te maken.

Grizzle
Alle grizzle merels hebben wit aan de kop, variërend van een geheel witte
kop tot een witte wenkbrauwstreep. Ook hebben alle vogels een aantal witte
slagpennen in iedere vleugel. De variatiebreedte is nog zo groot bij deze
vogels dat een goede beschrijving maken niet mogelijk is

Paul Oude Elferink

Geraadpleegde literatuur
Elseviers Broedvogelgids
Speciaal uitgave S.E.C.
Thieme’s vogelatlas De Europese
broedvogels
Diverse publicaties S.O.V.O.N.
Broedvogel atlas 1979 en 2002
Standaard N.B.v.V.
Artikel de witte merel Robert Paul
Naeff
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die voor meer dan 50% is opgebleekt heeft echter de voorkeur gekregen
omdat dit een opvallende verschijning genoemd mag worden. Er moet op
gelet worden dat alle veervelden zo gelijkmatig mogelijk van kleur zijn. Ega-
liteit is dan ook een eerste vereiste voor een pastel, maar toch zal er voorlopig
rekening mee gehouden moeten worden dat er kleurverschillen kunnen zijn.
De kop is door de korte bevedering meestal donkerder dan de vleugelpen-
nen. Ook zien we regelmatig dat de uiteinden van de staartpennen donkerder
zijn. Voorlopig dient men ten aanzien van de kleuregaliteit enige soepelheid
te betrachten. Duidelijk afstekende veervelden dienen bestraft te worden. De
pop van de pastel onderscheidt zich van de bruine pop door de duidelijk aan-
wezige grijze waas, ook is de mantel en het rugdek vaak vlekkerig van kleur.
De tekening moet, ook bij een pastel, duidelijk waarneembaar zijn, maar ook
hier zou bij de beoordeling enige soepelheid betracht kunnen worden. De
oogring moet compleet aanwezig zijn. Verder gelijk aan de wildkleur.

Satinet 
Bij de satinet merel zien we praktisch geen verschil in uiterlijk tussen man en
pop. De pop heeft een vagere oogring en is doordat ze op de borst nog iets
schubtekening toont, daar vaak iets donkerder en vlekkeriger. Een veel voor-
komende fout is dat de lichaamskleur flets of zwak is. De diepst en egaalst
gekleurde satinet merel verdient de voorkeur. De wangen en de vleugelpen-
nen zijn vaak wat lichter, dit moet soepel beoordeeld worden. De oogring
moet compleet zijn. Verder gelijk aan de wildkleur.

Albino 
Een albino merel moet smetteloos wit zijn, zonder enige aanslag of onrein-
heid. Vaak ziet men albino’s met een crème waas, omdat deze uit de selectie-
kweek van de satinet komen. Het ligt voor de hand dat deze vogels voor kleur
bestraft moeten worden. De oogring moet compleet en gesloten zijn. De
vogels moeten voldoende dik bevederd zijn op de wangen en vleugelboch-
ten. Verder gelijk aan de wildkleur. Kleurkop

Siamees
De donkerbruine kopkleur kan van merel tot merel verschillen, de diepte van
de kopkleur is afhankelijk van de periode waarin de vogel geruid heeft. Hoe
kouder het weer tijdens de rui hoe dieper de kopkleur. De diepst gekleurde
kopkleur verdient de voorkeur. Het rugdek kleur moet egaal zijn en de teke-
ning bij de pop moet zichtbaar zijn. Verder gelijk aan de wildkleur.
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Witte merel
Foto: Robert Paul Naeff
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Speciaalclub�Europese�Cultuurvogels

Informatieservice van de SEC

Hieronder vindt u het overzicht van de publicaties van de SEC en andere
auteurs. U ziet de bruto prijzen en de prijzen inclusief de verzendkosten. 
De Speciaaluitgave geeft informatie over specifieke bijzonderheden van de
betreffende vogel. Behandeld worden voeding, huisvesting, nestgelegenheden,
bijzondere soort gebonden eigenschappen, ziekten, vererving enz. De boeken
kunnen worden besteld door het verschuldigde bedrag onder vermelding van de
gewenste titel(s) over te maken naar de Speciaalclub Europese Cultuurvogels
    IBAN: NL89INGB0003158484
    BIC: INGBNL2A (Nodig voor storting vanuit het buitenland)
Alle rekeningen t.n.v. Speciaalclub Europese Cultuurvogels. Vergeet a.u.b.
niet uw adres te vermelden.

Voor inlichtingen over de boeken en publicaties, mail naar:
l.noort@icloud.com

Voeding en gezondheid van Europese vogels en verwante soorten in de praktijk.
Samenstelling: Huub Vervest en John van der Jagt
In stand of beurs € 18.-      verzenden NL €21,50     verzenden EU€ 28,35

De Groenling en zijn kleurmutaties, 
Samenstelling: John van der Jagt
In stand of beurs€ 12,50     verzenden NL€ 15,25     verzenden EU€ 18,25

Het Houden en kweken van Europese Insecten Etende vogels.
Samenstelling: John van der Jagt AANBIEDING
In stand of beurs € 10.-      verzenden NL € 12,75    verzenden EU € 19,75

De putter en zijn kleurmutaties, 
Samenstelling: John van der Jagt
In stand of beurs € 15.-      Verzenden NL €17,75    Verzenden EU € 20,75

De Sijs en zijn kleurmutaties, 
Samenstelling : Paul Oude Elferink
In stand of beurs € 15.-      Verzenden NL € 18,45   Verzenden EU € 25,45

 

 
 

  GESPECIALISEERD IN DE VOEDING VOOR ALLE 
EUROPESE CULTUURVOGELS 

O.A. VOOR: 
Putters en sijzen (meerdere mengelingen), Goudvinken ( o.a. ,,Jos 
Dircks” ) 
Amerikaanse sijzen, Kapoetsen sijzen, Gorzen, Kruisbekken, 
Kernbijters, Groenlingen, Kardinalen, Vinken, Kiemzaden. 
 

TIENTALLEN ENKELVOUDIGE ZADEN: o.a. 
 
cichorei,distelzaad,brandnetel,teunisbloem,mariëndistel,slazaad,  
graszaden, perilla,aleppo, enz. enz. 
 

VERDER HEBBEN WIJ VOOR U:                                                                                                          
COMED:                   cometaves, megabactin, winmix,megabactol. enz. 
DIEPVRIES              pinkys, buffalo wormen en krekels ( lage prijzen ! ) 
AVIAN                      diverse producten 
AVES:                      opfok, kracht,  
ORLUX                     eivoer en bij-artikelen 
NUTRIBIRD              volledig korrelvoer voor alle vogels 
OROPHARMA          diverse verzorgingsartikelen                                                                                                                                                                                                                                                      
MEELWORMEN       lage prijs ! 
 

WIJ VERZENDEN PER POST OF DPD DOOR HEEL NEDERLAND, 
OF VRAAG NAAR ONZE MENGELINGEN BIJ EEN DIERENSPECIAALZAAK 

BIJ U IN DE REGIO. 
 

              www.jankoenings.nl          e.mail: info@jankoenings.nl 
 
OPENINGSTIJDEN       DINSDAG T/M  DONDERDAG      9.00 –18.00 U. 
WINKEL :                       VRIJDAG                                       9.00 --20.00 U. 
                                        ZATERDAG                                  9.00 -- 17.00 U. 
                                       ’S-MAANDAGS  GESLOTEN 
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Het houden en kweken van de Goudvink, kruisbek en haakbek
Samenstelling: John van der Jagt
In stand of beurs € 15,-      Verzenden NL € 17,75   Verzenden EU € 20,75

Het houden en kweken van Kneu, Frater, Europese kanarie en Barmsijs
Samenstelling: John van der Jagt en Ger van Rooij
In stand of beurs € 15,-      Verzenden NL € 17,75   Verzenden EU € 20,75

DVD met 2 films ‘van Appelvink tot Zanglijster’ en ‘Europese vogels kweken’
In de stand of beurs €15.-  Verzenden NL € 17,75   Verzenden EU € 19,50
Deze DVD is op dit moment uitverkocht

Sijzen van de wereld, 
Alois van Mingeroet
In stand of beurs € 37,50   Verzenden NL € 41,-     Verzenden EU € 47,85

Europese vogels kweken en tentoonstellen, 
Alois van Mingeroet
In stand of beurs € 20.-      Verzenden NL € 23,45   Verzenden EU € 30,35

Europese cultuurvogels en hun mutaties, 
Alois Van Mingeroet
In stand of beurs € 35.-      Verzenden NL € 38,95  Verzenden EU € 45,35

Kruisingen kweken en tentoonstellen, 
Alois van Mingeroet
In stand of beurs € 20.-      Verzenden NL € 23,45   Verzenden EU € 30,35

Onkruiden, zaden, insecten en bessen voor vogels
Alois Van Mingeroet
In stand of beurs € 20.-      Verzenden NL € 23,45   Verzenden EU € 30,35

�Eur�vogels�feb�17.qxp_Europese�cultuurv�mei�2007��15-02-17��21:22��Pagina�60


