31e jaargang nr. 5
Maandag 8 september 2014 a.s. houden wij onze gewone
ledenvergadering in Het Baken, Wiepke Hofstraat 2 in Lemmer
Aanvang 20.00 uur
*
Opening
*
Notulen vergadering van 17 maart en 24 april jl.
*
Mededelingen en Ingekomen stukken
*
Fûgelpraet
*
Misser van de maand
*
Pauze
*
Fûgelpraet
*
Trekking verloting
*
Vraag en aanbod
*
Rondvraag
*
Sluiting
Agenda 2014:
Maandag 8 september
Woensdag 29 oktober
Donderdag 13 november
Vrijdag 14 november
Zaterdag 15 november

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

Burgerlijke Stand:
Nieuw Jeugdlid: Antony Kelderhuis, Wulp 5, 8532 BM Lemmer
Antony ook jij van harte welkom bij onze vereniging. Via je vader en de
tentoonstellingen ben je al bekend met het vogel gebeuren.
We hopen nog veel door jou gekweekte vogels op de vogel show te zien.
Bedankt als lid: J. Scholte, Sluispad 11, 8536 VG Oosterzee
2e Bestelronde ringen 2014
De bestelling moet 25 september a.s. binnen zijn bij de ringencommissaris
Cees van Ginkel, met gelijktijdige betaling van het verschuldigde bedrag.
Het bestelformulier kun u eventueel downloaden via de site
http://www.nbvv.nl/ringen/bestellen.asp
Uitlevering na 15 december 2014
Info LVV:

www.lemstervolierevrienden.nl

Notulen vergadering L.V.V. 17 Maart 2014.

Voorzitter heet allen welkom, aanwezig 18 leden, redelijk dus.
Notulen vorige maand passeren de revue en worden goed gekeurd en
getekend.
Pieter de Hey heeft weer geen mail ontvangen, Koos zal het nazien.
Mededelingen: onder meer stukken van de Districtsvergadering, en
voorlichtingsbulletin van de Bond, die vorig jaar een verlies had van €
47.000, algemene reserve is nu nog plm. € 436.000.
Dan een levendige discussie over de diverse kleuren bij kanaries, onder
meer het ontstaan van de mozaïek kleuren.
Zie ook het artikel in Onze Vogels van Maart en (ook van Augustus van de
NKC, toevoeging Johan).
Schotse groenlingen: volgens Henk zijn ze nu duidelijk groter dan
voorheen.
Nu pauze voor roken en koffie.
Misser van de maand: Mevr. S. v.d. Velde(nummer 13), terug in kas.
Fam. Sijtsma bedankt per 01-01-2015.
Volgende vergadering zal de heer J. Tijsma met vele dia’s een deel van de
avond verzorgen.
Kees van Ginkel opent de discussie over het samenstellen van koppels, het
selecteren op maat en kleur en bijzonderheden, het uitzoeken van man en
pop die bij elkaar passen en elkaar aanvullen op eventuele punten-zie
standaard eisen.
Verloting als gewoonlijk, niets voor vraag en aanbod, dus sluit voorzitter
om 10.30 uur en wenst allen wel thuis.
Voorzitter:
J. Voerman

Notulist.
M .v.d. Molen.

Extra aantekeningen van de notulist:
Een vrij beknopt verslag daar ik nogal wat afkortingen gemaakt had die me
nu (augustus) niet meer duidelijk overkomen.
Groeten en tot ziens, hopelijk op de September vergadering.
Tinus

Voedsel (zaad) op rantsoen
W. van Gils
Dikwijls is het zo dat de zuinigheid alle wijsheid bedriegt. Hierin gaat een
grote kern van waarheid schuil ook in onze hobby de vogelkweek. Alleen
goed doordachte en verantwoorde zuinigheid kan goed zijn voor onze
vogels de rest brengt alleen maar schade toe. De gedachte dat onze vogels
op gerantsoeneerd voedsel kunnen in de winter is maar gedeeltelijk waar,
het voer kan er iets anders uitzien dan bijvoorbeeld in de kweek periode
maar van rantsoen gesproken dat lijkt me iets te ver gaan. Tenminste.., het
rantsoen kan er anders uit zien dan tijdens de kweek en rui, maar het houdt
helemaal niet in dat we de vogels iets kunnen gaan voorzetten van b.v.
mindere kwaliteit mindere hoeveelheid, wel of geen eivoer alleen maar
omdat de producten dan minder kosten. Bijvoorbeeld tijdens de ruitijd
stellen de vogels hoge eisen aan de voeding om de dood eenvoudige reden,
dat ze zich in deze periode moeten kunnen handhaven en nieuwe energie
verzamelen voor de komende kweek seizoen. Met een handje vol zaden,
een sneetje brood of een andere zaadsoort zijn ze niet geholpen. In de
rustperiode (wintertijd) is een goede gemengde samenstelling van zaden
zeker zo belangrijk als altijd, want ook in de rust moeten vogels de kans
krijgen om hun lichaamscellen en verenkleed te onderhouden. En dit is
alleen mogelijk als het voedingseiwit rijkelijk gevarieerd in de vogel
verblijf wordt gebracht. Een vaststaand feit is, dat de vogels in de rust
kunnen volstaan met een wat lager eiwit gehalte in het rantsoen omdat ze
reeds volwassen zijn. Eiwitrijke zaden zoals kempzaad (hennepzaad),
negerzaad, blauwe maanzaad, koolraap zaad, klaverzaad, lijnzaad kunnen
in het zaad mengsel wel in hoger percentages voorkomen. Doch moeten,
als ze voor een bepaalde vogelsoort als geëigend voedsel gelden, zeker in
het zaad mengsel voorkomen. Zeker moet dit gebeuren bij vogels, welke in
een constant warmere ruimte zijn gehuisvest. Zoals men weet kunnen te
energierijke zaden lijden tot weer een overmatige vet aanzet van de vogels,
wat zeker weer in de kweekperiode vermeden moet worden. Het zal
duidelijk zijn dat vogels die in de winter buiten zitten beslist meer eiwitten
nodig hebben in hun voedsel als vogels die lekker binnen zitten. Het zal
ook normaal zijn dat zo'n zaadsoort iets duurder zal zijn dan het gewone
zaad. Het is uiteraard ook erg verstandig om gedurende de rusttijd aan alle
vogels eivoer of krachtvoer te verstrekken. Dit voer bevat wel het dierlijke
eiwit en kan een goede bron zijn van vitaminen en sporenelementen, dit zal
alle vogels in goede conditie houden, het gaat er niet om hopen van dit
eivoer te geven aan de vogels maar wel zodoende dat alle vogels de kans
krijgen om er van op te nemen. En dit 2 à 3 maal per week moet normaal

voldoende zijn. Ga nooit bezuinigen op het zaad mengeling, pas deze aan
op de levensomstandigheden van de vogels en vul deze aan met regelmatig
eivoer en vogelmineralen en scherpe maagkiezel. Het zal lonend zijn
tijdens de periode dat de vogels dit nodig hebben namelijk in de kweek en
ook zeker in wat mindere mate tijdens de TT seizoen. Maar nogmaals
bezuinigen en of overdreven rantsoeneren zal nooit resultaat opleveren,
tenzij in uw beurs maar bij de eindafrekening en of resultaat zal het zeker
weer in uw nadeel en dat van de vogels uitvallen, En dat kan bij onze
hobby toch niet de bedoeling zijn. Wat zeker ook nooit op rantsoen mag
komen bij onze vogels, zeker in de rustperiode maar ook tijdens de kweek,
dat zijn de natuurlijke vitaminen, blijf deze geven met een goed en
voldoende eivoer dan is het resultaat, en met bezuinigen op het te
verstrekken voer zal dit steeds in uw nadeel uitvallen.

Ook uw Postkantoor
Tel. 0514 – 565931

Spar Supermarkt
Lijnbaan 2
Lemmer

Tel. 0514 - 563311

Verslag van de vergadering van 24 april 2014
Omdat onze trouwe verslaglegger Tinus van der Molen was verhinderd
vergunde de voorzitter Ernst de eer om het verloop van deze avond voor de
geschiedenis vast te leggen. Mevrouw van der Molen werd namelijk
kortelings van een nieuwe heup voorzien en Tinus raakte daar, ook deze
avond, niet op uitgekeken (en vond het niet verantwoord haar alleen te
laten, wat wij uiteraard geheel met hem eens waren).
De aanwezigen wensten haar een snel herstel van deze toch wel ingrijpende
operatie toe.
Precies om acht uur opende de voorzitter de bijeenkomst. Gemeld werd dat
Wout Kreeft verhinderd was, dat Diederik wat later zou komen en dat
penningmeester Sikkema nog niet was gearriveerd. Dat laatste was de
aanwezigen reeds opgevallen en men begon zich al ongerust te maken over
de gebruikelijke verloting omdat met Johan ook de nodige loten nog niet
aanwezig waren. Voor het geval dát werden al enige alternatieve
lotingssystemen voorgesteld, maar dat bleek later voorbarig want Johan
verscheen alsnog. Hij werd met een zucht van verlichting begroet.
Hoewel deze avond in het teken stond van de lezing door Jan Tijsma (de
gekende vogelaar en fotograaf van alles wat groeit en bloeit) waren er toch
ook een paar formele punten af te handelen.
Daarbij behoorde niet het verslag van de vergadering van 17 maart omdat
Tinus daar nog niet aan toe was gekomen. Die werden dus tot de volgende
keer bewaard.
Ingekomen stukken waren er nauwelijks: clubbladen van de Leeuwarder
clubs. Zijn voor wie dat wil bij het bestuur ter inzage.
De voorzitter vroeg voorts de aandacht voor de komende
districtsvergadering en de regiovergadering. Er meldde zich niemand om
naar deze vergaderingen mee te gaan.
Inhoudelijk ging de bijeenkomst akkoord met de voorstellen aangaande het
bondsbestuur. Verder voelde men er niets voor om de leeftijd waarop het
jeugdlidmaatschap eindigt weer te veranderen.
Dit zal wat ons betreft dus op 16 jaar gehandhaafd moeten worden.
Dit punt werd afgerond met de vaststelling dat de financiële
verantwoording door het bondsbestuur erg onduidelijk is. Namens ons kan
voorzitter Johan hierover bij de districtsvergadering mopperen.
Vervolgens was het woord aan Jan Tijsma.

De nadruk van zijn lezing lag deze keer op het landschap van zuidwest
Friesland. Hij beschreef in vogelvlucht het ontstaan van dat landschap en
de daarin aanwezige vroegere en huidige meren.
Daarna volgde hij door de vier seizoenen de natuur in dit landschap. De
fotografie was weer perfect en de lezing zelf, gelardeerd met foto's van
vogels, boeide de aanwezigen zo dat de tijd voorbij vloog. Ook het
losbrekende hevige onweer, dat het gebouw deed schudden, verbrak deze
aandacht niet. Kortom: het was weer een buitengewoon plezierige en
leerzame lezing.
De misser van de maand leverde deze keer de naam van Johan Sikkema op.
Deze was net gearriveerd. Voor de kas maakte dat niet uit want Johan
stortte het geld direct weer in de kas.
Het rondje “vogels” leverde op dat we nog midden in het broedseizoen
zitten. Toch waren er al leden die onverklaarbare zaken signaleerden. Zo
zijn er kanaries die er na één ei de brui aan geven en anderen die te vaak
onbevruchte eieren leggen. Ook werd opgemerkt dat sommige bestanden
gemeten over jaren een neerwaartse spiraal vertonen die niet goed
verklaarbaar is.
Vanuit de vergadering werden wel oorzaken genoemd maar oplossingen
werden niet gevonden.
Vastgesteld werd dat er bij deze zaken bijna altijd meer factoren een rol
spelen. Het uitdokteren welke van die factoren zou moeten veranderen is
buitengewoon moeilijk en daarbij ook een langdurig proces omdat steeds
slechts één factor onder de loep genomen kan worden. Wijzigt men meer
factoren en er verandert iets dan weet je immers nog niet welke factor voor
de wijziging verantwoordelijk is. Dat geldt eigenlijk ook voor het toedienen
van medicijnen en andere toevoegingen aan het vogeldieet. Weet je niet
wat er precies aan de hand is dan schiet je in een donkere kamer op een
zwarte kat die daar wel of niet is.
De discussie werd zowaar op de late avond nog levendig, met als gevolg
dat de voorzitter eerst tegen halfelf de bijeenkomst beëindigde.
Toen was het onweer inmiddels geluwd en kon eenieder van het thuisfront
horen hoe erg dat was geweest.
April 2014 Ernst

Zoute haring
Gebakken vis

Standplaats: hoek Schans – BK-plein

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

Voor heerlijk

Fruit
Van Vereeckens
Kwekerij en

Moet u naar :
de winkel van

Van Ginkel
AARDAPPELEN

Gemaalweg 18
Rutten

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 Johan Sikkema

.

Om maar met de deur in huis te vallen:
bent u er wel eens bij geweest wanneer twee
goede kennissen die in dezelfde plaats wonen
elkaar ontmoeten? Het gesprek tussen hen
ontstaat zonder enige moeite, maar verwijst al
heel gauw naar mensen en figuren die deel uit
maken van hun gezamenlijk heden en verleden.
Jij staat (in dit geval: zit) er bij en luistert naar hun belevenissen met die
mensen en figuren die jou niets zeggen omdat je ze niet kent en ook niet
hebt gekend. En wat doe je dan? Je luistert, denkt er het jouwe van en snapt
hoogstwaarschijnlijk niets van de kern van de verhalen.
Op die mooie vrijdag, begin juni, overkwam mij dat bij het bezoek dat
Johan en ik aan Johan Sikkema brachten. Johan en Johan (waarom moet ik
nu aan dat boek, Beekman en Beekman, denken?) waren al samen in de
achtertuin toen ik, toch ruimschoots op tijd, aankwam.
Het zag er pas opgeruimd uit. Ik denk niet dat beide Johans daar tezamen
de hand in hadden gehad, al schoot die gedachte wel even door mijn hoofd.
Nee, ik begreep al spoedig dat Johan S (nu we 2 Johannen hebben is Johan
Sikkema Johan S en die andere gewoon Johan. Goed?) zich gedwongen
had gevoeld, mogelijk door onze aangekondigde komst, om niet alleen de
sloot achter het huis te kuisen, de tegelvoegen van onkruid te ontdoen en de
vogelverblijven een beurt te geven.

.

Zo zie je maar weer wat een enorm positieve invloed het bezoek van Johan
(dus die gewone) toch met zich mee weet te brengen. Jammer dan weer dat
ik er ook bij was, want mijn sloddervosserij is alom bekend!
Onder het genot van een kop goede koffie, met koek, ging het gesprek
tussen Johan S en Johan over van alles en nog wat, gebeurtenissen met
personen die mij volslagen onbekend waren (maar ook over sommige mij
wel bekende personen die hier niet met name genoemd zullen worden) en
vroeg ik me in stilte af wanneer we het nu eens over vogels (met vleugels
in plaats van vreemde vogels) zouden hebben.
Ik had intussen al om me heen gekeken en miste een volière. En dat
ondanks dat er volgens mij plaats genoeg voor is en er zelfs in die
achtertuin een ideale plek voor is te vinden.

Na verloop van tijd wierp ik het onderwerp vogels toch maar eens op tafel.
En zie dat trok toch enige aandacht. Er werd zelfs enige minuten over
gesproken. Maar al gauw gleden de heren via de handel in vogels, wat ook
een hobby van Johan S bleek, weer naar de eerder genoemde mensen en
figuren.

Toen dan de koffie en de koek op was, werd het echt de hoogste tijd om de
vogels van Johan S nu van dichtbij te bekijken. En dat is de moeite waard!

In een prachtig vogelverblijf zijn een aantal ruime vluchten en een aantal
broedkooien ondergebracht. In die vluchten, en in een paar broedkooien,
zijn meer dan 100 (honderd) kanaries gehuisvest. Het is een heel licht
geheel, daglicht valt door een groot raam naar binnen en kunstlicht (tl)
zorgt voor aanvulling daarvan. Het broedseizoen is inmiddels achter de rug
en duur van de kunstverlichting al drastisch verkort. Als gevolg hiervan
zullen de vogels binnenkort in de rui vallen zodat ze vóór het begin van het
TT-seizoen helemaal show-klaar zullen zijn.
Wat mij vooral bij deze vogels is opgevallen
is dat ze zo rustig zijn. Geen verschrikt
gefladder, niet het plots onderbreken van
een zangtoer, niets waarmee ze lieten blijken
dat er vreemden in de buurt waren. Ze gaan
rustig hun gang. Johan S vertelt dat hij vaak
tegen zijn vogels praat. Of daar een verband
mee is weet ik niet. Wél dat ik vaker heb
gezien dat vogels waartegen gepraat wordt
erg kalm en vertrouwelijk worden.

Johan S is een aanhanger van het simpele vogelhouden. Geen flauwekul,
gewoon zoveel zaad per vogel voeren als in een dag wordt opgegeten.
Verder fris water, beetje eivoer en steentjes om het zaad te malen.
Op de grond van de vluchten ligt een laagje houtmot. Maakt makkelijk
schoon en is relatief goedkoop. Dat die aanpak loont bewijzen de vele
kampioensprijzen die Johan S al jarenlang heeft behaald.
Wat de kanaries zelf betreft kan ik de lezer niet veel wijzer maken. Ik zag
vele kanaries met een kuif, maar ook veel zonder. Een paar hele mooie
witte. Dus waarschijnlijk recessieve vogels.
En allemaal, geloof ik, glosters. (Ernst, je hebt de Five Fancy’s gemist!)
Zoals al eerder gemeld is bij Johan S het broedseizoen over. Maar niet alle
poppen zijn het daar mee eens. Regelmatig proberen er een paar toch nog
ergens een nestje te bouwen. Er zijn er zelfs die eitjes leggen in de smalle
voergootjes. Van die eitjes mocht ik een paar meenemen. Die liggen nu
onder een groenling. Zal die verbaasd op kijken wanneer “haar” eieren
uitkomen! Zouden dat nu ook kampioenen worden? Ik denk van niet want
dan zouden ze toch eerst op een TT moeten komen en die kans is bij mij,
zoals bekend, minimaal.
En het was reeds tegen twaalven dat Johan en ik besloten dat het goed was
en naar huis gingen. Om ons voor te bereiden op het volgende bezoek.
Ernst en Johan juni 2014
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Kweek met Peruduifjes
Het is inmiddels zo'n vier jaar geleden dat mijn vrouw besloot dat onze
volière een stuk aardiger zou zijn wanneer er een koppeltje kleine duifjes in
rond zou vliegen. Vooral het koeren van die duifjes vond ze zo leuk. Na
enige discussie – ik zou eigenlijk ook wel willen meepraten over de inhoud
van onze volière – werd dus besloten tot de aankoop van een koppel
duifjes. Wel werden we het er over eens dat dit geen diamantduifjes zouden
zijn. Die hadden we al eens gehad en dat had geleid tot een volière overvol
met diamantduifjes. Dat wilde ik niet nog eens.
Na raadpleging van een paar vogelboeken en het internet zijn we op zoek
gegaan naar een paartje Peruduiven. Deze duiven hebben ongeveer
dezelfde grootte als diamantduiven maar zouden volgens de informatie die
we vonden, moeilijker tot broeden komen en tijdens dat broeden ook snel
verstoord worden. Verder zouden zij tegen de avond vaak actief worden
wat de medebewoners van de volière nogal zou kunnen verontrusten.
Verder lazen we dat ze bepaald onvriendelijk zouden zijn tegen andere
duiven in de volière. Zelfs grotere duiven worden aangevallen en leggen
het af tegen deze toch vriendelijk ogende duifjes.
Kortom deze duifjes waren voor ons echt een uitdaging.
Een uitdaging bleek ook om aan een onverwant koppel te komen. Wat al te
vaak bleek uit de opvolgende ringnummers een aangeboden “onverwant
koppel” toch echt broer en zus en in enkele gevallen zelfs twee broers.
Uiteindelijk slaagden we er in om in Zaandam een koppel naar ons zin aan
te schaffen.
Peruduifjes zijn afkomstig uit, u raadt het al, Peru.
Ook in Chili en Ecuador vliegen ze rond.
Daaruit zou je kunnen afleiden dat deze duiven
dus niet winterhard zijn. Dat is wat je hier en daar
dan ook op internet leest. Maar deze duiven worden
al generaties lang in Europa gekweekt en
waarschijnlijk heeft dat tot gevolg gehad dat hun
gestel zodanig is aangepast dat zij onze winters
zonder probleem overleven mits zij zich in een
droog en tochtvrij nachthok kunnen terugtrekken.

Het geslachtsonderscheid is bij volgroeide Peruduiven vrij gemakkelijk te
zien: de doffer heeft een blauwgrijze kop en een glad verenkleed. Bij de
duivin ontbreekt de blauwgrijze kleur en het verenkleed vertoont een aantal
donkere vlekjes waardoor het lijkt alsof dat verenkleed enigszins ruw is. Ze
lijkt ook wat bruiner. Bij jonge exemplaren is dit onderscheid echter veel
moeilijker te zien.
Nu weten kwekers van sierduiven dat het geslachtsonderscheid juist bij
heel jonge duiven, nog in het nest, wél gemaakt kan worden. Door een jong
in de hand te nemen, b.v. bij het ringen, en dan met de andere hand
voorzichtig aan de snavel de hals van het jong recht te trekken. Het
doffertje zal deze behandeling meestal lijdzaam ondergaan, de jonge duivin
zal echter duidelijk protesteren, met de kop wriggelen en proberen los te
komen. Het is dan een kwestie van de ringnummers en het geslacht
noteren. Uiteraard moet dit alles uiterst voorzichtig geschieden en is de
methode niet honderd procent zeker. Maar beter dan bij een paar weken
oude vogels op het oog het geslacht bepalen.
Goed, onze duifjes vlogen in onze volière rond en voelden zich daar al snel
op hun plaats. Ruzie met andere vogels bleef geheel achterwege en ook van
enige onrust die tegen het vallen van de avond volgens de experts te
verwachten moest zijn, merkten wij niets.
Overigens merkten we verder ook niet veel van onze Peru's. Weliswaar
vormden ze duidelijk een koppel en trokken ze altijd samen op, maar
ideeën over gezinsuitbreiding kwamen dat eerste jaar niet in hen op.
Omdat dit koppel bij een kweker vandaan kwam die uitsluitend
binnenshuis vogels kweekt, hebben ze de eerste winter in de schuur in een
ruime kooi doorgebracht.
In het voorjaar, op een mooie dag, werden ze weer in de volière geplaatst.
Nu werd wél aan voortplanting gedacht: na een week of drie werd een
kanarie-tralie nestkastje in beslag genomen waarin een “nest” werd
gebouwd dat uit een paar sprieten en wat stokjes bestond. Hun twee eitjes
werden trouw gedurende twee weken bebroed. Wat ons, gezien de
alarmerende informatie daarover op internet, erg opviel was dat de
nabijheid van andere vogels bij het nest niet tot enige agressie leidde. De
duifjes bleven rustig zitten. Zelfs nestcontrole bleek geen probleem. Dat
eerste nest leverde één jonge duif op. Dit bleek een doffer. Omdat het
ouderpaar na het uitvliegen van dat jong er niets tegen ondernam, besloten
wij het gewoon in de volière te laten.

En dat bleek later een grote vergissing. Dat jaar hebben de Peru's nog wel
een keer gebroed maar die eieren bleken onbevrucht.
Gedurende de winter bleven ze nu gedrieën in de buitenvolière en bleken
prima tegen de kou opgewassen. Vroeg in het voorjaar begon het paar aan
een nieuwe ronde. Nu echter bleek dat de jonge man niet meer werd
getolereerd: voordat we konden ingrijpen werd hij zodanig verwond door
zowel de overjarige doffer als ook door de duivin, dat het jong niet meer te
redden was.
En ingaande dat jaar nestelden en broeden de duiven dat het een lust was,
maar kregen geen enkel jong. De eieren bleken meest onbevrucht en waren
ze wel bevrucht dat droogden ze in. Wat we ook probeerden : waterbakjes
onder de nestkastjes, bijknippen van de stuitveren bij doffer en duivin,
ander voer, niets hielp. Toen tijdens de zogenaamde winter van 2013 op
2014 ook nog eens de doffer het leven liet, gaven we de moed om ooit nog
jonge Peru's te kweken bijna op. Bij toeval kon ik echter dicht bij huis een
jonge doffer van 2013 overnemen en als een soort laatste kans heb ik dat
gedaan en die doffer bij de duivin in de volière gezet.
Aanvankelijk negeerden de duiven elkaar volkomen. Pas na een week of
vier, vijf zag ik ze naast elkaar op stok zitten. Vanaf toen ging het snel. Er
werd een nest gemaakt dat zelfs nest mocht heten en ook nu weer in een
tralienestkastje.
Als bij duiven gebruikelijk werden er twee eitjes gelegd die beurtelings
door man en vrouw werden bebroed. Bij nestcontrole zag ik aan de kleur
dat deze eieren bevrucht waren wat onze hoop natuurlijk behoorlijk deed
stijgen. En zowaar na ruim twee weken broeden liggen er nu twee jonge
duifjes in het nest. Ze worden door het echtpaar voorzien van de nodige
mondkost en groeien als kool. Ze worden geringd met ringmaat 4. En één
ding is zeker: na het uitvliegen en volwassen worden, blijven ze niet bij de
ouders in de vlucht!
Tot slot.
U zult zich herinneren dat we de duifjes ook wilden hebben omdat we het
gekoer zo aardig vinden. Nu, Peruduiven koeren helemaal niet! Het geluid
dat de doffer maakt wanneer hij zijn duivin een compliment wil maken lijkt
nog het meest op het afknappen van een beetje vermolmde tak. Of het
kraken van een nieuwe leren schoenzool.
En toch zijn het erg leuke vogels die we niet meer willen missen.
Juni 2014 Ernst
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Een man was zijn gazon aan het maaien toen hij zijn aantrekkelijke
blonde buurvrouw buiten zag komen en in snel tempo naar haar
brievenbus liep.
Ze opende de bus, sloeg ze weer dicht en stormde terug naar binnen.
Even later kwam ze terug naar buiten, ging weer naar de brievenbus,
opende ze en sloeg ze brutaal dicht.
Duidelijk boos liep ze terug naar binnen...
Toen de man zich klaarmaakte om de kantjes te maaien kwam het
blondje voor de derde keer buiten,
liep weer naar haar bus, opende ze en sloeg ze nog harder dicht dan
ervoor.
"Is er iets mis?" vroeg de man verbaasd.
"Zeer zeker is er iets mis.
Mijn stomme computer blijft maar melden:
ER IS POST VOOR U!!!"

