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Opening
Verslag vergadering van 8 september
Mededelingen en Ingekomen stukken
Fûgelpraet over de meegenomen vogels en TT klaar maken
Misser van de maand
Pauze
Fûgelpraet
Trekking verloting
Vraag en aanbod
Rondvraag
Sluiting

Zoals eerder al eens afgesproken hopen we deze avond weer de
meegenomen vogels te bespreken. Leden: neem wat verschillende vogels
mee! Neem indien mogelijk ook deze keer een koppeltje vogels en een paar
van hun jongen mee. De kampioenen mogen ook deze keer weer thuis
blijven, het gaat erom dat we met elkaar leren van de tekortkomingen van de
vogels. De selectie voor de kweek staat ook weer voor de deur, en dan is het
goed om te weten op welke punten je vogels moeten worden verbeterd.
Agenda 2015:
Woensdag 21 oktober
Donderdag 5 november
Vrijdag 6 november
Zaterdag 7 november
Website:

Clubavond
Tafelshow
Inbreng vogels
Keuring + Opening
Open + sluiting om 15.30 uur

www.lemstervolierevrienden.nl

Onze onderling vogelshow
De inschrijving sluit op 23 oktober. Wanneer alle leden (39) 6 vogels
inzenden komen we op een groter aantal inzendingen dan vorig jaar.
U zendt niet in?: Dan weet u dat een ander twee maal zo veel vogels
moet brengen om hetzelfde aantal te bereiken!!

Verslag van de vergadering van 8 september 2015
Bij de opening zijn deze keer 16 leden aanwezig. Onlangs overleed ons lid
Watze Jeensma. Na een paar woorden van de voorzitter waarin deze onder
meer verwees naar het artikeltje in ons clubblad van april 2015, herdachten
wij Watze in stilte staande.
Wij herdachten ook Roelof van der Molen bij wie velen van ons gedurende
lange jaren het voer voor hun vogels kochten. En tenslotte was daar ook nog
het overlijden van Hans Tamminga..
Hans was keurmeester en zou bij ons bij komende TT in 2016 vogels
keuren. Dat heeft niet zo mogen zijn.
Na deze, u begrijpt sombere, opening meldde de voorzitter dat Ben de Velde
had laten weten te zijn verhinderd.
Het verslag van 22 april 2015 werd ongewijzigd goedgekeurd. Naar
aanleiding van een opmerking in het verslag vertelde de voorzitter dat we
van Pieter niets meer hebben gehoord. Hij is ook nog steeds lid en natuurlijk
welkom bij onze bijeenkomsten.
Ingekomen stukken schitterden door afwezigheid. Wel deelde het bestuur
mee dat er een nieuw TT computerprogramma is aangeschaft. Ook het
district heeft ditzelfde programma aangeschaft.
Nu maar te hopen dat er vlot mee valt te werken. Johan, Mark en Diederik
krijgen op vrijdag 11 september nadere uitleg van de maker van het
programma. En gezien de datum, kan er daarna natuurlijk niets meer
misgaan (tenzij je een World Trade Center in New York bent).
En nu we het toch over programma's hebben: het voorstel van het bestuur
om het nieuwe TT vraagprogramma van de Bond over te nemen voor onze
eigen TT wordt zonder discussie overgenomen.
Naar aanleiding hiervan informeert de voorzitter of er leden zijn die al aan
het nieuwe TT-computerprogramma van de Bond hebben mee gewerkt.
Enkele leden hebben dit gedaan en de indruk bestaat dat het goed zal
werken. We hopen wel dat alle gegevens, als toegezegd , gewist zullen
worden omdat ook privacygevoelige gegevens werden gevraagd.
Vervolgens storten wij ons op het agendapunt vogelpraat. Eigenlijk zijn we
daar op dat moment, gezien de opening van deze bijeenkomst, nog niet voor

in de stemming. Maar allengs loopt het gesprek warm bij het onderwerp
“zwarte stip”. Zoals ook uit het verslag in het clubblad van september blijkt,
houdt deze aandoening in Nederland (en daarbuiten) nogal huis. Het gaat
om pasgeboren vogels die al de eerste dagen sterven en op hun buik een
zwarte stip vertonen. Sectie lijkt aan te geven dat het om een aandoening
van de gal gaat, maar een afwijking wordt niet gevonden.
En het probleem is dan duidelijk: wanneer je niet weet wat de oorzaak is
weet je ook niet wat er tegen te doen is. Maar dát is dan ook het enige wat
duidelijk is. Op internet circuleren allerlei middelen die, of op
virusbestrijding zijn gericht, of op het bestrijden dan wel voorkomen van
bacteriën, of zelfs op het bestrijden van flagellaten. Over het uiteindelijke
effect van deze middelen is men veel minder duidelijk dan over de prijs er
van.
Een extra complicatie, maar dat geldt bij vele aandoeningen bij vogels,
vormt de vogelhouder zelf.
Klopt de door hem gestelde diagnose? Worden middelen op de juiste wijze
en doseringen toegepast? Kortom niemand heeft op dit ogenblik ook maar
het begin van een oplossing in zijn bezit.
Heel voorzichtig kan men zeggen flagellaten geen veroorzakers van zwarte
stip kunnen zijn omdat die bij microscopisch onderzoek te zien zijn. Zo
veroorzaken zweepdiertjes (een bepaalde flagellaat) wel zweetziekte, maar
zijn ze bij sectie op vogels die aan zwarte stip zijn dood gegaan, niet
gevonden. Jammer, maar we vinden ook vanavond geen oplossing.
Voor we pauzeren om eens lekker met elkaar te kletsen trekt de voorzitter
de Misser van de Maand.
Dat is ditmaal helemaal geen misser want Cees van Ginkel kun je toch
moeilijk onder die categorie schikken. Cees stort het door hem gewonnen
kapitaal terug in de verenigingskas wat een blije penningmeester tot gevolg
heeft.
Die wordt overigens in de pauze die volgt nog blijer bij het verkopen van de
loten voor al het lekkers dat voor de afloop van de vergadering zal worden
verloot.
Na de pauze is het de beurt aan de kruipers. Dat zijn geen leden maar
vogels, kromsnavels, voornamelijk grasparkieten, die vrijwel niet in staat
zijn om te vliegen. Dit is te wijten aan hun slechte bevedering maar
waardoor wordt dat nu veroorzaakt? Het lijkt er op dat wat deze aandoening

ook veroorzaakt, er sprake is van een uitbreiding er van. Ernst houdt een
betoog over vitaminegebrek, maar daarvan moet hij achteraf zeggen dat het
nergens op slaat. Hij had op dat moment een heel ander soort kruiper in
gedachten. Dus voor de aanwezigen: vergeet dat vitamine A gebrek
voorlopig maar! Wat meer relevant is zijn betoog, ondersteunt door Ben van
der Veer, dat het langdurig kweken van onze vogels in steeds meer mutaties,
uiteindelijk tot verzwakte vogels móet leiden. Immers iedere mutatie, met
uitzondering wellicht van een “cross over”, betekent dat er genetisch een
heel klein deeltje verdwijnt. Maar dat deeltje bestuurt hoogstwaarschijnlijk
niet alleen maar de verandering die wij aan de uiterlijke mutatie zien. Het
verdwijnen er van heeft ook ergens in de vogel een ander niet zichtbaar
gevolg. Door het regelmatig in kweken van een wildvorm vogel kan dit
kwalijke gevolg van mutatiekweek worden beperkt, maar bij een groot
aantal vogels zijn wildvormen niet (meer) beschikbaar. Zo staat de invoer
van vogels uit Australië al meer dan een halve eeuw stil. En ook al zijn die
wildvormen er wel dan nog gebeurt dat veel te weinig om een uiteindelijke
neergang te voorkomen. In deze visie is het kruipersprobleem dus te wijten
aan het genetisch afbreken van de betreffende vogelstam waardoor de
verstoring van de opbouw van de bevedering als het ware vanuit de vogel
zelf wordt veroorzaakt. De consequentie van deze benadering is duidelijk:
vogels die betrokken zijn bij kruipers zijn beide of één van beide behept met
een erfelijk gebrek.
Definitieve uitsluiting van voortplanting is dan de enige weg om in de
toekomst nieuwe kruipers te voorkomen. 't Is hard maar wel een implicatie
van het kweken van vogels.
Dat er geen geneesmiddelen tegen de kruipersziekte bestaan zal niet
verbazen. Het zal ook niet verbazen dat vanavond onze vogelpraat zeer
geanimeerd was.
De avond werd afgerond met de verloting.
Met het oog op de volgende bijeenkomst wordt leden verzocht enige vogels
ter nadere beschouwing mee te nemen.
En vóór de sluiting maakt Henk Kok gebruik van de Rondvraag om te
vragen naar de Pineapples in het bondsvraagprogramma. Hij blijkt parkieten
te bedoelen, geen dennenbomen. Nu, die parkieten zijn in het uitgebreide
programma te vinden.

En toen zei de voorzitter dat het uit was en de avond gesloten. En dat was
ook zo.
Ernst 10 september 2015
Ernst, bij mij is een pineapple een ananas. Johan

Wiepke Hofstraat
Lemmer

Voor uw:
 verenigingen
 bruiloften
 partijen
Hans en Nienke Schäfer
Tel. 0514 – 561960 b.g.g. 565753
Postadres: Jac. De Rookstraat 10,
8531 HA LEMMER

De mens en zijn vogels
Op bezoek bij Sake Tolsma.
Sint Nicolaasga is een dorpje dat ligt te
dromen in het zuidwest Friese land.
Of het echt zo dromerig is? Volgens de site
van het dorp zeker niet: het bruist daar van
het leven. Wat er ook van zij, zeker is dat op
een prachtige plek in dat dorp Sake Tolsma
met zijn vrouw woont.
En daar waren wij, Johan en ik, op een mooie dag in oktober. Ook al zo'n
dag met zon, weinig wind en waarbij het leven pas op de plaats lijkt te
maken. “Indian Summer” noemen onze Angelsaksische vrienden deze
perioden. Het roept bij mij allerlei nostalgische herinneringen op aan jeugd
die voorbij is, aan liefdes die ooit waren en lekker eten waar we ooit van
hebben genoten. Maar we kwamen natuurlijk niet voor diepzinnige
beschouwingen, of, zo u wilt, slap geklets.
En dus beginnen we dit verhaal maar heel ongebruikelijk met een
waarschuwing: ga nooit naar Sake in Sint Nyk om naar zijn vogels te
kijken! U leest straks wel waarom.
Johan haalde mij op. Zo was er maar één auto nodig en was de route het
kortst vertelde hij en daar zal ie wel gelijk in hebben gehad. Omdat Sake
eerst een aanslag op zijn lichaam moest plegen (aan sport doen noemen ze
dat) waren we wat later dan gewoonlijk. De koffie, u weet dat dit voor uw
verslaglegger uitermate belangrijk is, stond klaar en Sake serveerde er zulke
lekkere koeken bij dat een weigering niet mogelijk was. Maar ja, na al die
sport zal de honger ook wel toeslaan.
Sake blijkt niet te voldoen aan het beeld dat tot nu toe vaak uit onze
verhalen over vogelhouders naar voren komt. Geen sprake van een vader die
het vogelvirus aan zoonlief heeft doorgegeven, noch van een jeugd waarbij
alles om vogels draaide . Nee, Sake is wat vogels betreft een laatbloeier.
Na een werkzaam leven kreeg hij belangstelling voor fazanten ( ach een
mens moet toch wat), maar die wilden niet van harte meewerken aan zijn
wens om jonge fazantjes te produceren. En toen Sake niet meer verplicht
was om dagelijks te werken besloot hij kanaries te gaan kweken.

En het is van belang om hier op die keus nader in te gaan. Sake groeide dus
niet, zoals vele anderen, als vanzelf in de kwekerij van een bepaald soort
vogels en maakte daar dan het beste van.
In dit geval werd bijna vanuit een blanco situatie eerst besloten vogels te
gaan houden, vervolgens dat dit gele kanaries zouden moeten zijn en als
doel werd daarbij gesteld dat dit zou moeten leiden tot vogels die op
topniveau bij alle tentoonstellingen zouden moeten meedoen.
De consequentie van deze benadering is dat onderkomen, vluchten,
broedkooien, aantal te houden vogels en aantal kweekparen, eigenlijk alles,
op het bereiken van deze doelstelling is gericht.

De vogels zijn ondergebracht in een volledig geïsoleerd tuinprieel (schuur
doet absoluut geen recht aan dit bouwwerk) dat in alle opzichten rekening
houdt met de vogels.
Van de uitgekiende luchtverversing, de verlichting die de kleuren van de
vogels niet beïnvloedt, de in witte tegeltjes uitgevoerde wanden van de drie
gelijke vluchten en de 36 gelijke broedkooien welke Sake in zijn
hobbywerkplaats heeft vervaardigd, alles ademt de doelstelling: we willen
de mooiste gele kleurkanaries ter wereld worden! En dan zullen we het maar
niet hebben over alle ondersteunende apparatuur die zo onopvallend zorgt
voor aan- en uitgaan van het licht, de verwarming, enzovoorts.

Natuurlijk gaat het om een aanzienlijke investering
ook al is Sake een echte doe-het-zelf-zelver. Wanneer
we even bekomen zijn van de aanblik zoals hiervoor
beschreven gaat onze aandacht uit naar de vogels die
in de drie vluchten en een aantal broedkooien zitten.
En ik kan u zeggen, weer zijn we helemaal stil. Ik heb
ooit verteld dat ik voor m'n lol een paar gele kanaries
houd waarvan ik elk jaar een stel jongen fok. Nu, bij
Sake heb ik gezien hoe gele kanaries er uitzien! Was
ik al onder de indruk van het onderkomen en alles wat
er in staat, van die vogels viel mijn mond uit m'n
gezicht.

Ik heb ze niet geteld maar in de drie vluchten tezamen zaten zeker een paar
honderd kanaries. En allemaal echt geel. Tot in de puntjes van de vleugels
en de niet afgesleten staarten. Waar je ook maar keek: gele kanaries en niets
anders. Als leek zie je echt geen verschil tussen de een en de ander. Blijf je
lang kijken en – erg - goed opletten dan zie soms kleine nuances maar ik
kan me nauwelijks voorstellen hoe het selecteren bij deze vogels in z'n werk
gaat. Sake vertelde dat hij begin dit jaar getroffen werd door een
longontsteking. Dat was midden in het broedseizoen. Hierdoor zijn er dit
jaar minder jongen geboren. Ik kon me nauwelijks voorstellen dat het er nog
meer zouden zijn.
Normaliter vangt de broedtijd aan ergens in februari. Alle 36 broedkooien
zijn dan bezet. Om zo groot mogelijke rust te garanderen zitten de nestjes
niet aan het voorfront maar achter tegen een zijwand van de kooien. Bij de
meeste paren is het na twee ronden met het broeden gedaan; alleen de
oudste vogels, drie tot maximaal vier jaar, mogen nog een ronde. In de laden
van de broedkooien ligt een passend stuk geribbeld karton en een laagje
zilverzand met schelpgruis. De vogels krijgen er zaad en eivoer dat
gedoseerd wordt gevoerd. Sake verrijkt het eivoer met wat extra zaden.
En ondanks dat Sake duidelijk een nuchter mens is vertelt hij gepassioneerd
over zijn hobby. Dat hij zijn gestelde doel zal bereiken daaraan twijfel ik
niet. De nu al behaalde prijzen bij grote tentoonstellingen bewijzen dat hij
werkelijk op weg is naar de mooiste gele kanaries ter wereld.

Nadat we onze monden weer hebben dicht gedaan verlaten we, onder de
indruk en ook wel wat jaloers, de vogels. We werpen nog een blik op Sake's

werkplaats waar hij van alles maakt. Ook daar hetzelfde beeld als bij de
vogels: alles netjes, precies op z'n plaats en kraakzindelijk.

Of Sake ook wereldkampioen timmeren wordt? Ik weet het niet en hij
probeert het niet, dus zal het niet gebeuren. En dat brengt ons terug naar de
waarschuwing aan het begin van ons verhaal.
Bij Sake zie je wat er kan gebeuren wanneer je niet alleen de middelen en
de mogelijkheden hebt om het kweken van vogels op een hoog niveau te
bedrijven maar dat je vooral ook de passie nodig hebt en vastbesloten bent
er alles voor te doen om je doel te bereiken.
Lang niet iedereen – ik neem mezelf als voorbeeld – zal dat kunnen of
willen. Maar ook wij genieten van onze vogels al zullen we dat
tentoonstellingsniveau van Sake niet bereiken.
En kun je daar prima mee leven? Breng dan vooral een bezoek aan Sake en
geniet ook van zijn vogels. Wij hebben dat gedaan.
Ernst en Johan oktober 2015

WAARBORG VOOR KWALITEIT
VOOR TOTALE WONINGINRICHTING

Lan

Langestreek 15 – 16
Tel. 0514 – 564980
Fax 0514 – 561232
www.delangestreek.nl

*
Alle kamerbreed tapijtsoorten
*
Vitrages
*
Gordijnstoffen
*
Altijd coupons
*
Zonwering
*
Bootstoffering
*
Meubelstoffering
*
Laminaat- en parketvloeren
(projectinrichting voor onder meer horeca – kantoren – instellingen etc.)
Het goedkope adres voor uw woninginrichting

geel- en rood mozaïek
C. Van Ginkel
Wieringerstraat 9
8531 LC Lemmer
tel. 06-24875943

Voor hoogwaardige manden
en bloemdecoraties
voor tuin en interieur
Zwadeco Trading vof
Tussendiepen 25
9206 AA Drachten
Tel: 0512- 366140

Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en Fruithal

D. J. van Looy
Kortestreek 4, Lemmer
Tel. 0514 – 565100

Regio- en district vergaderingen
Als het goed is heeft u de uitnodigingen voor zowel de regio TT als de
districts TT ontvangen. Zo niet, neem dan contact op met de secretaris.
De afdeling Grou hoopt naast de vogelinzendingen ook op een groot aantal
vogels voor de Oei, Oei Vogel wedstrijd. Hierover heeft u ook een mail
ontvangen.
In de voorjaarsvergadering van het District Friesland zult u weer kunnen
stemmen. De Bondsvoorzitter Henk van Hout heeft zich niet herkiesbaar
gesteld, voor hem is nog kandidaat opvolger. De voorzitter van het district
Friesland, Siebe de Haan is ook niet herkiesbaar. Voor deze functie heeft
Sicco Veenstra, de voorzitter van de afdeling Bolsward zich beschikbaar
gesteld.
Tijdens de vergadering hoort u wel een verslag wat er verder op tafel kwam.

Zoute haring
Gebakken vis

Standplaats: hoek Schans – BK-plein

Voor heerlijk

Fruit
Van Vereeckens
Kwekerij en

Moet u naar :
de winkel van

Van Ginkel
AARDAPPELEN

Gemaalweg 18
Rutten

Tel. 0514-563164 (thuis)
0514-566102 (viswagen)

Bestuur Lemster Volière Vrienden :
Voorzitter:
J. Voerman
Blazer 49, 8531 CE LEMMER
johvoerman@home.nl
tel. 0514 – 561726
Penningmeester:
J. Sikkema
Tjotter 17, 8531 DE LEMMER
johan.sikkema@kpnmail.nl
tel. 0514 – 564266
Secretaris:
M. Visser
Nieuwedijk 50, 8531 NP LEMMER
nvisser@home.nl
tel. 0514 - 569388
Ringencommissaris:
C. van Ginkel
Wieringerstraat 9, 8531 LC LEMMER
vanginkel.k@telfort.nl
tel. 06 24875943
Lid:
D. Kelderhuis
Wulp 5, 8532 BM LEMMER
d-kelderhuis@ziggo.nl
tel. 0514 – 569338
Materialencommissaris:
C. van Ginkel
Wieringerstraat 9, 8531 LC LEMMER
vanginkel.k@telfort.nl
tel. 06 24875943
Contributie Lemster Volière Vrienden € 35,00 per jaar, te betalen aan
het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank
NL58RABO0337054126 t.n.v. Lemster Volière Vrienden, p.a. Tjotter
17, Lemmer
Heeft u al betaald ? Een automatische betaling, te regelen via de bank,
is gemakkelijk voor u en de penningmeester.

Open dagen Fa Heesakkers.
In het (voor ons diepe) zuiden is al jaren de Fa Heesakkers gevestigd. Ze
zijn bekend als producent en leverancier van broedkooien, handel in vogels
en de verkoop van allerlei vogelbenodigdheden. Op zaterdag 29 en zondag
30 augustus organiseerde deze firma Open Dagen waarbij het publiek niet
alleen toegang kreeg tot de productiehallen en de volières, maar er ook een
aantal lezingen werd gehouden over onderwerpen die ons als
vogelliefhebbers zeker zouden interesseren. Mij viel vooral de naam Alois
van Mingelroet op die een lezing over wildzang zou verzorgen.
Nu is Keldonk, waar Fa Heesakkers is gevestigd, voor mij niet naast de deur
maar ik was toch zo nieuwsgierig naar wat Alois te vertellen had, dat ik
besloot tot een bezoek op zaterdag.
Gelukkig was de planning dat Alois weliswaar de serie lezingen zou
openen, maar dat hij met dezelfde lezing de dag ook zou besluiten. Ik
hoefde daarom niet voor dag en dauw te vertrekken en kon, bij stralend
weer, op mijn gemakje omstreeks half tien afreizen en kwam even voor half
twaalf bij de Fa Heesakkers aan. Dat was precies op tijd om de lezing van
Marie Jorissen van Comed te kunnen volgen. Gelukkig was er vol op koffie
en werden er ook frisdranken geschonken. Belegde broodjes waren tegen
een geringe vergoeding verkrijgbaar.
Het verhaal van Marie Jorissen heb ik met gemengde gevoelens aan
gehoord. Comed is een onderneming die is opgericht en wordt gerund door
mensen die een opleiding hebben gevolgd voor apotheker. In België
verkopen zij aanvullende voedingsmiddelen voor vogels. Deze middelen
mogen ook daar geen geneesmiddelen heten maar zijn wel gericht op het
(voorkomen?) van aandoeningen bij vogels. Veelvuldig werd in de lezing
terugverwezen naar vroegere medicijnen en uitgelegd hoeveel beter de
moderne middelen van Comed zijn. Marie bleef bijna steeds netjes binnen
de grenzen van wat is toegestaan. Alleen één maal werd ze wel heel erg
enthousiast: dat was toen ze vertelde dat een van hun middelen zelfs de
ziekenhuisbacterie moeiteloos de baas is. Ik neem aan dat de ziekenhuisdirecties nu in dichte drommen voor de deur van Comed staan om dit
wondermiddel snel aan te schaffen.
Na deze lezing waren er voor de liefhebbers een drietal proefmonsters gratis
beschikbaar. Daar werd druk gebruik van gemaakt. Ik heb er ook een paar
mee genomen om te kijken wat er nu precies in zit.

In deze gevallen gaat het om een mengsel van glucose, sacharine, tarwedextrine en gist. Daaraan zijn micro-organismen toegevoegd. Welke blijft
het geheim van de smid, maar dat geldt voor vele middelen die voor vogels
op de markt worden gebracht.
Na Marie Jorissen ben ik eerst maar eens gaan rondkijken in de
productiehallen.
De broedkooien worden
tegenwoordig bijna geheel van
kunststof vervaardigd. Van de
standaardkooien worden eerst alle
onderdelen, tot het kleinste latje toe,
op maat gesneden uit grote platen
kunststof. Daarna worden de
bodems op tafels in een soort houder
geplaatst waarna zij- en achterwand
er aan en aan elkaar worden
vastgelijmd. Vervolgens worden de
kleinere onderdelen gelijmd en wordt de kooi aan de overkant van de tafel,
op het plaatsen van het voorfront na, afgemaakt. Dit alles gebeurt met de
hand en kost per kooi ongeveer 10 minuten. Wanneer de kooi klaar is zijn er
geen kieren meer waar zich vuil en dergelijke kan verstoppen. Er worden
niet alleen standaardkooien gemaakt, al is dat wel het overgrote deel van het
werk. Maar ook afwijkende maten zijn mogelijk.

In de metaalhal worden voorfronten en traliekooien gemaakt. Ook worden
puntlas-opdrachten voor derden hier uitgevoerd.

De metaalhal grenst aan een groot winkeldeel. Deze winkel beval een zeer
ruim assortiment kleine hulpjes die het leven van een vogelaar aangenamer
maken. Zoals praktische klemmetjes om sepia in kooien op te hangen
waarbij de sepia gemakkelijk kan worden vervangen en kunststof (klem)
kleurringen in allerlei kleuren en maten. Ook natuurlijk een keur aan zaden,
groot en klein verpakt en kooien, broedblokken, enzovoorts. Mocht u eens
in de buurt komen: ga eens bij fa Heesakkers kijken. En vogels verkopen ze
ook....
Voor de volgende lezing was Olaf Hungenberg aan de beurt. Olaf spreekt
alleen Duits, maar dat was gelukkig voor een tamelijk grote groep
luisteraars geen probleem. Hij ging allereerst in op de spijsvertering van
zaadetende vogels. In het bijzonder op wat er gebeurt in de krop en de beide
magen van de vogel. Vervolgens passeerde een uitgebreid scala aan zaden
de revue waarbij Olaf diep in ging op de percentages vet, koolhydraten en
dergelijke. Hij besteedde daarbij ook aandacht aan een groot aantal wilde of
onkruidzaden. Wie over deze onderwerpen meer wil weten doet er goed
aan, in b.v. de bibliotheek, een goed vogelboek door te werken.
Na een korte pauze liep de zaal waar de lezingen werden gehouden weer vol
voor de lezing van Alois Mingelroet over wildzang. Alois is echt een

autoriteit op het gebied van het kweken van wildzang. Hij heeft hier een
aantal boeken over gepubliceerd die algemeen als standaardwerk worden
aanvaard. Nu moet ik bekennen dat ik Alois niet eerder in persoon had
ontmoet. Weliswaar hebben we vaak contact via de mail gehad over vogels,
maar dan heb je toch alleen maar een beeld van iemand dat helemaal niet
hoeft te kloppen. In dit geval echter was het beeld dat ik van hem had: een
goedmoedige, wat oudere Belg die niet op z'n mondje is gevallen, geheel
juist. In zijn lezing beperkte Alois zich tot putters en goudvinken. Uitvoerig
ging hij in op de vele mutaties (en enkele modificaties, die dus bij een
volgende rui weer zijn verdwenen) en de fouten die bij verkeerde paringen
bij deze vogels optreden. Ook hier geldt: wie hier meer over wil weten die
doet er goed over zijn boeken te raadplegen. Zijn hoofdmotief in deze lezing
was: kijk als wildzangkweker naar de kanariekweker! De
erfelijkheidswetten gelden immers ongeacht soort en familie op gelijke
wijze. Dus mutaties bij kanaries en wildzang werken gelijk uit.
Na afloop heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om Alois een vraag
voor te leggen over de agaatfactor bij groenlingen. Deze factor die
geslachtsgebonden is werkt bij poppen anders uit dan bij mannen. Poppen
worden lichtkleurig en de wildtekening verdwijnt, bij mannen blijft echter
de wildkleur voor een groot deel zichtbaar maar ligt er als het ware een
bruinachtige laag over de vogel. De laatste tijd echter doet het gerucht de
ronde dat er mannen zouden zijn ontstaan die gelijk gekleurd zijn aan de
poppen. Dat zou er op wijzen dat er een agaatfactor zou bestaan die
dominant, niet geslachtsgebonden zou zijn. Ook in België is dit gerucht
bekend maar iedere zo als man gepresenteerde vogel bleek echt een pop.
Volgens Alois kan er ook helemaal geen sprake zijn van een nietgeslachtsgebonden agaatfactor. Verder hebben we nog wat geboomd over
mogelijke kleurslagen en vooral over het in leven houden van jonge vogels.
Het blijft bij onze wildzang toch moeilijker dan bij de kanaries om vogels
van vijf á zeven weken volkomen fit op stok te krijgen. Hoewel dit bij
groenlingen, zanglijsters en sijzen steeds beter lukt, blijkt dit bij putters nog
een probleem.
Zo ergens rond vier uur ben ik aan de thuisreis begonnen en omdat ook het
verkeer, net als het weer, mee werkte was ik tegen zessen weer thuis. Moe
maar voldaan zoals ze zeggen.
Ernst.

