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Piet de Groot
Hallo, aan mij de eer deze maand iets over mijn hobby te vertellen, ik ben Piet de Groot, 61 jaar jong en
geboren in Woerden.
Vanaf het moment dat ik kon lopen heb ik met mijn vader mee gelopen in de postduiven sport, In 1972
ben ik voor mijzelf begonnen met de duiven, waar ik ook veel plezier aan heb beleefd, Na 27 jaar postduiven te hebben gehad ben ik in 1997 over gegaan op het fokken van konijnen, het middenras Havanna.
Ook daar toch nog enig succes behaalt, o.a. Nederlands Kampioen zeven Rassenclub in Rosmalen in het
jaar 2000.In 2001 club kampioen van de zeven rassenclub in Amersfoort. Na vijf jaar konijnen gehad te
hebben, Kwam daar plotseling en onverwachts de vogels om de hoek kijken. Nadat ik op een zaterdag
middag een show van konijnen was wezen bezoeken in Zoetermeer, kwam ik om een uur of vier thuis,
waarna mijn vrouw mij aansprak met de woorden er zitten twee kanaries in je schuur. Hoe kom je daar
nu aan was mijn nieuwsgierige vraag. Nou dat antwoord was er snel en verrassend, Wat was er namelijk
eerder gebeurd die middag, Wijlen Jan Pels [toen fokker van Agaporniden] had de twee kanaries die
middag gevangen uit een boom bij ons op de hoek, en bij mij in de schuur gezet. Toen maar één konijnenhok het gaas er afgerukt en er fijner gaas tegen aan gemaakt. Vanaf dat moment ging het snel, koppeltje Rijstvogels erbij, Koppeltje Fischeri erbij, en in december zat er geen konijn meer in de schuur. Na
in de eerste twee jaar kanaries van en voor Gerard van den Boogaard gekweekt te hebben, ben ik zelf
ook lid geworden in 2004 of 2005 van Vogelvereniging Avicultura Woerden. En toen begon het bouwen,
volièretje naast het huis en volière aan de schuur. Ben toen ook gelijk begonnen met mijn schuur te
verbouwen, broedhokken plaatsen en vogels gekocht. Mijn eerste vogels die ik voor mijn eigen ging
kweken waren hoofdzakelijk Catharina Parkieten, met daarbij een paar koppeltjes zebravinken. Na drie
jaar Catharina’s gekweekt te hebben, ieder jaar ongeveer een 60 a 65 jongen en weinig succes gehad te
hebben, ben over gegaan op de Afrikaantjes.
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Piet de Groot - Vervolg
Oranjekaakjes, Vuurvinken, Blauwfazantjes[Rode Wangvlek], St. Helenafazantjes, Goudbuikjes, Diamantvinken en Mozambiquesijsen. Daarna ook nog in 2008 lid geworden in Bodegraven bij V.V. ’t Vinkie.
Ben inmiddels vanaf 01-01-2011 geen lid meer van ‘t Vinkie. Bij deze Verenigingen toch wel wat leuke
uitslagen behaalt o.a.:
“Avicultura” 2009.
V.V. ‘t Vinkie: 2009.
Clubkampioen.
Kampioen tropen.
Generaal kampioen Avicultura Kampioen Derby.
Klassement tropen kampioen.
“Avicultura” 2010.
V.V. ’t Vinkie: 2010.
Clubkampioen.
Kampioen Tropen.
Spec. kampioen tropen & overige Kampioen Derby.
“Avicultura” 2011.
Reserve kampioen.
Bondskruis.
Generaal kampioen “Avicultura”
Speciaal kampioen tropen.
En toen nog naar Apeldoorn in januari 2012, vier vogels er heen gebracht.
St. Helenafazantje.
91 punten.
Diamantvink Pastel Oranjesnavel 91 punten. Diamantvink Pastel Oranjesnavel. 91 punten.
Diamantvink Pastel Roodsnavel 93+ punten. Hoofdgroep kampioen 52, enkelingen en Nederlands
kampioen Diamantvinken.
Piet de Groot

Een
clubblad
maken is
leuk
Een mooi clubblad doet meer voor je vereniging.
Het is een middel om de leden écht bij de club te
betrekken. Zeker als het clubblad er professioneel
uitziet! Bel of mail 085 773 774 2 info@editoo.nl
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Tafelkeuring & Themadag

Agenda 2012
Zaterdag 9 juni - Vogelmarkt
van 10:00 – 13:00 uur
Zaterdag 30 juni – Barbecue
aanvang 17:00 uur
kijk voor aanmelding verder in dit blad
Zaterdag 8 september - Vogelmarkt
van 10:00 – 13:00 uur
Zaterdag 29 september -Tafelkeuring
meer informatie volgt
Zaterdag 13 oktober - Vogelmarkt
van 10:00 – 13:00 uur
Vogeltentoonstelling “Avicultura”
donderdag 15 nov. t/m zaterdag 17 nov.
meer informatie volgt

Zaterdag 29 september organiseren we
weer een tafelkeuring & themadag in het
clubgebouw. De dag wordt verdeeld in een
ochtend en een middagprogramma. Om
10.00 uur ’s morgens gaan we beginnen
met de tafelkeuring. Er zullen dit jaar vier
keurmeesters aanwezig zijn en we starten
gelijk met de groepen kanaries, tropen en
krom-snavels. Op deze manier is er
voldoende tijd om alle vogels te bespreken. Iedereen kan zijn vogels laten
beoordelen door de keurmeesters en zo
een indruk krijgen van de kwaliteit. De
keurmeester zal de vogel ook voorzien
van adviezen. Zo kan een vogel net te kort
komen voor een hoge score op de
tentoonstelling maar is het een prima
kweekvogel voor de toekomst. Avicultura
stelt een prijs beschikbaar voor de beste
kanarie, beste tropische vogel en beste
kromsnavel.
Na de tafelkeuring is er tijd om te lunchen.
Tegen betaling zijn er broodjes, diverse
snacks en dranken beschikbaar. Rond
13.00 gaan we beginnen met het middagprogramma. De aanwezige keurmeesters
zullen een diapresentatie houden met
voldoende ruimte voor discussies. Ook is
het mogelijk om aan te geven over welke
onderwerpen de diapresentatie zal gaan.
Om 15.00 zullen we afronden en kan er
nog nagepraat worden.
Ik nodig iedereen uit voor deze leerzame
dag.
Ed Westerhoud
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Volière Nieuws
Op zaterdagmiddag 16 juni organiseert
de stichting Vrienden van de Volière
Woerden een wandeltocht.
Start en finish is bij de volières aan de
Oostsingel. Er wordt een tocht van 5 km
en een tocht van 8 km uitgezet.
Het inschrijfgeld voor de korte tocht is
3 euro. Voor de lange tocht 5 euro.
De kosten voor een gezin bedragen
maximaal 10 euro. Er kan gestart
worden vanaf 14.30 tot 15.30 uur.
Het inschrijfgeld komt volledig ten goede
aan het behoud van de volières na 2012.
We rekenen op uw deelname.

Het welzijn van onze vogels
De Nederlandse en Europese wet- en regelgeving
ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van
dieren is voortdurend aan aanpassingen onderhevig. Veelal gaat het dan om bepalingen die betrekking hebben op het beroepsmatig houden van
dieren. Toch komen in de diverse wetten en regelingen bepalingen voor die direct en soms indirect
betrekking hebben op de wijze waarop wij als vogelliefhebbers hobbymatig onze volière- en kooivogels houden. Vanuit haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de invulling van diverse
aspecten uit de van kracht zijnde regelgeving treedt
de bond zoveel als mogelijk adviserend, reguleren
en controlerend naar haar leden toe op. Een eerste
aanzet daartoe is het vernieuwen en uitbreiden van
haar statutaire doelstelling ten aanzien van het
dierenwelzijn bij het houden van volière- en kooivogels als gezelschapdieren.
Het resultaat is een reglement waarin het beleid
van de bond is vastgelegd. Aan dit reglement is een
uitvoeringsbesluit toegevoegd. In dit besluit is
aangegeven hoe vanuit de bond invulling wordt
gegeven op het bondsbeleid. Het uitgangspunt blijft
de eigen verantwoordelijkheid die de leden vanuit
de geldende wet- en regelgeving hebben ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van de
volière- en kooivogels die zij houden. De implementatie van het bondsbeleid ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van volière- en kooivogels
en het hobbymatig en duurzaam houden, fokken,
tentoonstellen, aankoop en verkoop van vogels is
opgedragen aan de Commissie Dierenwelzijn
NBvV.

Vogelbeurzen
Zoals jullie al in Onze Vogels hebben kunnen lezen
komen er steeds meer regels voor het houden van
vogels. Naast het welzijn in de hokken is er ook
meer aandacht voor de omstandigheden tijdens
vogelbeurzen. Een goede zaak waar ook het
bestuur van Avicultura achter staat. Lopers vol
met vogels en zieke of zwakke vogels die we
tegenkomen op vogelbeurzen zijn zeker geen
visitekaartje voor onze hobby. Na een aantal
succesvolle beurzen hebben we besloten om
negen keer per jaar een vogelbeurs in het
clubgebouw te gaan houden. Juli en augustus
houden we geen beurs vanwege de zomerstop.
In november is er een verkoopklasse tijdens de
tentoonstelling en is er geen aparte vogelbeurs.
In Onze Vogels heeft ook een artikel over een
keurmerk voor vogelbeurzen gestaan. Wij willen
dit keurmerk ook gaan voeren en hebben een
beursreglement opgesteld. Als we aan dit
reglement voldoen worden de beursdata
vermeld op de website van de NBvV en mogen
we het logo voor onze aankondigingen gebruiken.
Een positieve reclame voor onze beurs dus.
Het reglement staat op de website en hangt op
het prikbord in het clubgebouw.Het bestuur zal
er op toe gaan zien dat dit reglement ook
nageleefd gaat worden. We kunnen controles
van de bond verwachten en als we niet voldoen
aan de eisen voor het keurmerk raken we het
ook weer kwijt.
Het bestuur.
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Erfelijkheidsleer Deel 3
DE LICHAAMSCEL.
In het vorig hoofdstuk hebben wij getracht te maken wat wij onder het begrip mutatie moeten verstaan.
Door de productie van een baksteen te vergelijken met de ontwikkeling van een vogel hebben wij dat
proberen te verduidelijken. Afgezien van het volumeverschil tussen een baksteen en een vogel zijn er
andere, veel belangrijkere
verschillen. Allereerst het ontwikkelingsproces: bij een baksteen is dat kunstmatig, terwijl bij een vogel
sprake is van een natuurlijk proces. Het belangrijkste verschil is echter de stof waaruit beiden zijn opgebouwd; de baksteen is opgebouwd uit een dode(anorganische) materie; Vogels uit levende (organische) stof. Nu is het kleinste deeltje waaruit een vogel (en ook alle andere vormen van leven) is opgebouwd een CEL, of om het wat volledige te zeggen: een LICHAAMSCEL. Vogels zijn opgebouwd uit ontelbare lichaamscellen. Levende cellen zijn in staat zichzelf te reproduceren, m.a.w. ze kunnen zich vermeerderen. De grote vraag is nu dus; 'Hoe kan een cel van een vogel zichzelf reproduceren?' Wanneer u bij
nestcontrole een vogel ziet die net uit het ei is gekropen dan is dat eigenlijk alleen maar wat dons. Gaat
u 10 dagen later kijken dan is al waar te nemen dat u met een jong vogeltje te maken heeft; het jong is
duidelijk gegroeid.
Het is gegroeid omdat de cellen waaruit het jong is opgebouwd zich hebben vermeerderd. Dit vermeerderen geschiedt in feite doordat de cellen zichzelf in twee identieke cellen delen. Dit is een doorgaand
proces; ook gedeelde cellen gaan zich opnieuw delen. Er is dus sprake van een kettingreactie en tien
dagen na het uit het ei komen resulteert dat in een vogeltje en enkele centimeters. Heel zijn leven heeft
een vogel te maken met die celvermeerdering (celdeling). In eerste instantie als groei; en later t.b.v. het
herstel en in stand houding van zijn lichaam en veren. Belangrijke begrippen tot dusver zijn:
·LICHAAMSCEL. Een lichaamscel is de grondvorm val alle leven, m.a.w. lichaamscellen zijn de bouwstenen van het lichaam.
·CELDELING. Onder celdeling wordt verstaan de vermeerdering van de cellen t.b.v. de groei of instandhouding van het lichaam. Op een gegeven moment hebben wij aan het woord CEL het woord LICHAAM
toegevoegd. Dit wijst er dus op dat er kennelijk ook nog andere cellen zijn. Bij de erfelijkheid hebben wij
inderdaad te maken met twee verschillende soorten cellen. Dit zijn de lichaamscellen en de geslachtscellen. Wij gaan het nu niet verder op in, maar het is voor u wel belangrijk dat u later deze twee soorten
cellen goed uit elkaar kunt houden. Tot nu toe hebben wij nog steeds geen moeilijke woorden gebruikt,
maar hier komt de eerste.
DE CELKERN.
Eerder is al aangegeven dat zich in elke lichaams- of somatische cel een kern bevindt. De inhoud van die
kern is van groot belang bij de overerving van eigenschappen. In een eerder hoofdstuk hebben wij het
voorbeeld genoemd van de schilder, de kwast en de verf; factoren die verantwoordelijk waren voor
kenmerken of eigenschappen van vogels. De celkernen zitten volgepropt met deze factoren die zouden
kunnen worden vergeleken met computertjes. In de erfelijkheidsleer spreekt men echter niet over
'computertjes' maar over GENEN (meervoud ven gen).
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Het bestellen van ringen.
Het is nodig gebleken om voor het bestellen van ringen duidelijke afspraken te maken.
Voorheen was de ringencommissaris tolerant met het innemen van de ringenbestellingen en dat gaat in
veel gevallen ook goed maar als er iets mis gaat is het onduidelijk wie daar verantwoordelijk voor is en
daar is niemand bij gebaat. Dus vanaf nu worden er GEEN briefjes, mailtjes of telefonische opgaven meer
geaccepteerd en kan er alleen op onderstaande manier ringen worden besteld!
Voor de ringenbestelling wordt alleen het officiële ringenbestelformulier van de bond gebruikt. Dit wordt
tijdig afgedrukt in ‘Onze Vogels’ of in ons clubblad en kan worden gedownload via onze website en op
de site van de NBVV. Ook zijn ze te verkrijgen in het clubgebouw. Alleen volledige ingevulde bestelformulieren worden geaccepteerd en het verschuldigde bedrag dient gelijktijdig te worden voldaan.
Dit kan men doen voor de uiterste inleverdatum op 2 manieren:
1. Het ingevulde bestelformulier met het verschuldigde bedrag
(gepast)in een envelop bij de ringencommissaris inleveren
(brievenbus).
2. Het volledige ingevulde bestelformulier met het verschuldigde
bedrag inleveren op de maandagavond, onze clubavond.
Bij juiste inlevering ontvangt u een bewijs van inlevering.
Alleen tijdens deze clubavonden kunt u het bestelformulier ingeleveren:
·
Bestelronde 1 - maandag 23 april 2012
·
Bestelronde 2 - maandag 3 september 2012
·
Bestelronde 3 - maandag 7 januari 2013
·
Bestelronde 4 - maandag 4 maart 2013
Op deze clubavonden willen wij ook helpen met het invullen ervan.
Te late bestelformulieren worden niet meer geaccepteerd.
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