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Voorwoord
Beste sportvrienden,
De kweek loopt nu toch wel stilletjes aan op zen einde, en menig liefhebber maakt nu eens de
balans op. Welke soorten worden voor volgend jaar op hok genomen en welke moeten plaats
maken voor iets nieuws? Waar is er nog vers bloed nodig en welke mogen eind dit jaar op de
vogelbeurzen aangeboden worden. Het hoort nu eenmaal bij de hobby.
Voor de tentoonstellers onder ons breekt de voorbereiding aan. Het tentoonstellingsseizoen 2011
is bijna in zicht, en dat brengt toch wel wat spanning met zich mee. Wie zal hoge ogen gooien en
met wat?
Als vereniging blikken we terug op een geslaagde tweede ledenvergadering van het jaar. Weer
heel wat liefhebbers en sportvrienden vonden op vrijdagavond 24 juni de weg naar ons clublokaal
'Den Hazelt' te Rumbeke voor de interessante voordracht van Joël Geldhof over postuurkanaries in
het algemeen.
Verder rest ons nog u veel succes toe te wensen met de voorbereiding op het tentoonstellingsseizoen en uiteraard op de tentoonstellingen zelf!
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Jaarkalender 2011



4 september
22 en 23 oktober

Vogelbeurs (Den Hazelt Rumbeke)
Jaarlijkse clubtentoonstelling + etentje (Den Hazelt Rumbeke)

Graag nodigen wij alle liefhebbers uit naar onze vogelbeurs op zondag 4 september
in Den Hazelt Rumbeke. Steeds hebben wij heel veel bezoek, en we hopen dat het ook
in september weer het geval zal zijn!

Website
Beste sportvrienden, vanaf heden heeft onze vereniging De Witte Spreeuwen haar eigen
website. Internet wordt meer en meer het medium bij uitstek om liefhebbers te bereiken en
te verenigen. Ook wij hebben op die kar gesprongen, net als andere collega
vogelverenigingen. Het is de bedoeling om er een informatieve website op na te houden die
van tijd tot tijd het laatste nieuws weet te melden. Bovendien zult u er alle documenten
digitaal kunnen downloaden, zodat u deze steeds ter beschikking heeft. Surf als de bliksem
naar www.kbof-roeselare.be!

Ringbestelling
Aandacht aan alle liefhebbers die vroeg wensen te kweken: momenteel zijn we al toe
aan de tweede ringbestelling. Wie ringen voor 2012 wenst, dient uitdrukkelijk voor 15
september te bestellen. (Dit kan wel enkel mits ook het lidgeld voor 2012 tegelijkertijd
voldaan wordt.) De levering volgt dan in de loop van de maand november.
Ringen voor Europese vogels worden ten vroegste vrijgegeven vanaf 1 januari 2012. Wij
raden u aan om uw ringen voor Europesen te bestellen tijdens onze tentoonstelling, dan
zit u sowieso bij de eerste lichting

Clublokaal
Langs deze weg wordt nog even bevestigd dat ons vaste clublokaal Den Hazelt in
Rumbeke is! Er is ruime parking voorzien. Ingang via Pastoor Slossestraat. Al onze
activiteiten zoals de vogelbeurzen, ledenvergaderingen en tentoonstelling gaan er door
(tenzij anders vermeld).
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Receptie tentoonstelling
Wij willen u alvast uitnodigen naar onze receptie ter gelegenheid van onze
clubtentoonstelling op vrijdagavond 21 oktober 2011 vanaf 19.00 uur!

Lidgeld
Gelieve uw lidgeld voor 2012 te betalen voor 1 december 2011, zo loopt u zeker het risico
niet om geen KBOF tijdschrift meer te ontvangen! In de laatste 'De Vogelliefhebber' van het
jaar zal u voor uw gemak een overschrijvingsformulier kunnen terugvinden.

BPC activiteit
Onze collega's van de Belgische Postuurkanarie Club organiseren een activiteit in 'Den
Hazelt' te Rumbeke in samenwerking met onze club. Hiervan willen wij u in kennis stellen
en vriendelijk uitnodigen.
Het betreft een jongvogeldag van postuurkanaries. Iedereen kan deelnemen met
minimum 10 postuurkanaries. Inschrijving en inkorving op vrijdag 23 september na 16
uur, en zaterdag 24 september tot 9 uur. Wel inschrijvingen op voorhand! Meer
inlichtingen bij Paul Huyghe (051/723835). De tentoonstelling is open voor publiek op
zaterdag 24 september vanaf 14 uur tot 17 uur.

Nieuwe leden
Wij mochten opnieuw enkele nieuwe leden verwelkomen! Hartelijk welkom!
 Casteleyn Andy uit Roeselare
 Geleyn Gwenny uit Roeselare

Inschrijving tentoonstelling
Wie de nodige inschrijvingslijsten wenst om zich voor onze clubtentoonstelling in te
schrijven, dient zich te melden bij Didier Devriese. Wie vorig jaar heeft meegedaan, kan
alvast de nodige documenten terugvinden in dit nummer.

Prijskamp Europese vogels
Aan allen die meedoen aan de prijskamp Europese vogels - ereprijs Lucien Bommeré,
gelieve uw kweekresultaten van 2011 door te geven aan onze secretaris Didier Devriese.
Op onze tentoonstelling zal u dan bij de prijsuitreiking uw prijs kunnen afhalen.
De nodige documenten om uw resultaten door te geven zitten in dit nummer. Ten
laatste indienen per post of per mail voor 1 oktober 2011.
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Weetjes over vogels
Wat zijn blinde vinken?
Vroeger werden vinken bij wedstrijden soms geblinddoekt omdat ze dan beter gingen zingen. Sommige
eigenaars gingen zelfs zo ver dat ze de ogen van de vink met een hete naald beschadigden. De naam
blinde vink wordt ondertussen ook op culinair gebied gebruikt. De naam verwijst naar kalfslapjes met
gehakt erin (ook vogels zonder kop genoemd). Het gehakt wordt op klassieke wijze gemaakt met peper
en zout en wordt vervolgens tussen twee zeer dunne laagjes kalfsschnitzels vastgepind. Het gerecht kan
opgediend worden met verschillende soorten sauzen zoals portosaus, roomsaus, champignonsaus,
tomatensaus,...
Welke vogel trekt het verst?
De noordse stern (Sterna paradisaea) heeft het record wat
trekken betreft. Hij nestelt in het noordpoolgebied en
overwintert in het zuidpoolgebied. In Nederland is de
noordse stern een zeldzame broedvogel, maar hij komt
vaak voor in het hele Arctische en Antarctische gebied.
Zijn er vogels die achteruit kunnen vliegen?
Ja. De kolibrie, de kleinste vogel ter wereld, kan zowel voor- als achteruit vliegen en kan zelfs ter plaatse
blijven hangen. Dat komt omdat ze kleine vleugels hebben die ze niet kunnen plooien. Door deze
vleugels in een horizontaal vlak te bewegen, kunnen ze in de lucht blijven hangen. Om dat te
bewerkstelligen moet de vogel zijn vleugels wel met zeer hoge snelheid bewegen (tussen 25 en 90
vleugelslagen per seconde, naargelang het soort kolibrie). Om te kunnen voortbewegen, moet hij zijn
lichaam lichtjes kantelen. Deze manier van vliegen wordt helikoptervlucht genoemd omdat de
rotorbladen van de helikopter via hetzelfde principe werken.
Kunnen vogels zweten?
Nee. Vogels kunnen niet zweten omdat ze geen zweetklieren hebben. Toch hebben baasjes af en toe de
indruk dat hun vogels zweten. Het dier heeft dan de zweetziekte opgelopen. Deze ziekte wordt
veroorzaakt door de normaal goedaardige e-coli bacterie in de darmen die zich plots vermeerdert ten
koste van de goede bacteriën. Als dat gebeurt, wordt de ontlasting niet meer omgeven door een vlies
zodat die erg dun is en de vogels nat en smerig worden.
Welke vogel zingt het hardst?
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De
klokvogel
(Anthomis
melanura), die je onder andere
in Brazilië en Suriname vindt,
heeft een metaalharde stem
die men tot op een afstand van
2 kilometer kan horen. Hij
heeft zijn naam gekregen
omdat zijn roep aan dat van
een luidende klok doet denken.
Vooral tijdens droge periodes is
deze vogel luidruchtig.
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Weetjes over vogels
Is de uil de wijste vogel?
Nee. Meester Uil uit de Fabeltjeskrant is niet zo intelligent als hij eruitziet. Meer nog, de uitdrukking
‘domme uil’ is op de werkelijkheid gebaseerd, want de meeste vogels zijn een stuk intelligenter dan de
uil.
Hebben vogels tanden?
Alle vogels met tanden zijn uitgestorven. De Archaeopteryx
macrura uit de Jura-periode had tanden. Dat komt omdat
vogels afstammen van een bepaalde groep op twee poten
lopende reptielen. Omdat hedendaagse vogels hun eten niet
kunnen kauwen, hebben ze een spiermaag. De vogel slikt af en
toe steentjes in en door het samentrekken van de spiermaag
kan zo het voedsel worden gemaald.
Hoe lang kan een papegaai leven?
De gemiddelde leeftijd van een papegaai is 75 jaar. De leeftijd is echter sterk afhankelijk van het soort
papegaai. Lories worden vaak maar tussen 15 en 20 jaar oud, terwijl Kaketoes gemakkelijk 100 jaar
bereiken. De oudste papegaai leefde in Australië en stierf op 125-jarige leeftijd.
Welke vogel heeft geen vleugels en geen staart?
De kiwi (ook Snipstruis genoemd). Het is een kleine,
schuwe loopvogel uit Nieuw-Zeeland die al jaren tot de
bedreigde diersoorten wordt gerekend. Dat de kiwi geen
vleugels heeft, is trouwens niet helemaal waar. Hij heeft
kleine vleugels van maximaal 5 cm lang die hij niet kan
gebruiken en die onder het verendek zo goed als
onzichtbaar zijn.
Kunnen zoogdieren eieren leggen?
Er zijn slechts een handvol zoogdieren die eieren leggen, namelijk het vogelbekdier, de mierenegel, de
vachtegel en de miereneter. Deze dieren noemt men monotremen. Het vogelbekdier, dat in Australië en
op Tasmanië leeft, heeft trouwens nog andere bizarre kenmerken die aan vogels doen denken. Zo heeft
hij een snavel (vandaar zijn naam) en poten die op die van een eend lijken.
Wat is de grootste vliegende vogel?
De reuzenalbatros (Diomedea exulans) die tot de
stormvogelachtigen behoort. De spanwijdte van de
vleugels is bijna 3,50 meter. Dankzij zijn enorme
vleugels kost vliegen nauwelijks energie omdat hij
gebruik maakt van de verandering van de
windsnelheid vlak boven de golven van de oceaan.
Daardoor zweeft de reuzenalbatros letterlijk van de
ene golftop naar de andere.
Welke vogel legt de grootste eieren?
De uitgestorven Madagascarstruisvogel legde eieren die wel 12 kg konden wegen. Tegenwoordig leggen
struisvogels en emoes de grootste eieren. Een ei van een struisvogel weegt ongeveer 1,5 kg en het ei van
een emoe 0,7 kg.
De Vogelliefhebber
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Weetjes over vogels
Kunnen vogels beter zien dan mensen?
Ja, veel beter. Vogels hebben het scherpste gezichtsvermogen van alle dieren. Vooral licht kunnen ze
beter waarnemen omdat ze rondom hun ogen een speciale klier hebben die licht kan interpreteren.
Daarnaast hebben vogels een vierkleurig gezichtsvermogen (in plaats van drie kleuren bij mensen). Dat
betekent dat ze ook in staat zijn om UV te zien.
Welke vogel kan miauwen zoals een kat?
De katvogel. Als deze vogel bang is, brengt hij een
raspend geluid voort dat vaag aan het miauwen van een
kat doet denken. Vandaar dat hij ook de naam katvogel
heeft meegekregen. De katvogel behoort tot de familie
van de spotlijsters. Er zijn acht geslachten met achttien
soorten van bekend.
Hoeveel oogleden heeft een eend?
Een eend heeft drie oogleden. Ze bevinden zich boven, onder en binnen in het oog. Het binnenste ooglid
functioneert als een soort duikbril. Deze oogleden gaan automatisch dicht als de eend onder water duikt.
Ze zijn doorzichtig zodat de eend onder water kan zien zonder dat er water in zijn ogen komt. De eend is
trouwens niet het enige dier met drie oogleden. Ook kamelen bijvoorbeeld zijn hiervan voorzien omdat
hun ogen beschermd moeten worden tegen het zand van de woestijn.
Hoeveel eieren legt een kip per jaar?
Een kip legt ongeveer 300 eieren per jaar. Ze beginnen ermee vanaf de leeftijd van vijf maanden.
Gedurende anderhalf jaar leggen ze goed en daarna vermindert de hoeveelheid eieren beetje bij beetje.
Het aantal eieren dat een kip legt is afhankelijk van het ras, de gezondheid, de voeding, het seizoen, en
het aantal uren daglicht.
Waarom worden meeuwen in veel landen beschermd?
In veel landen is meeuwenoverlast een groot probleem omdat de vogels in de stad op zoek gaan naar
voedsel en omdat ze zich op daken en in goten nestelen en zo veel lawaai en afval veroorzaken. Toch
worden deze dieren in de meeste landen beschermd. Dat komt omdat meeuwen het vuil en het afval
eten dat van de schepen in zee wordt gegooid. Zij eten ook insecten die schadelijk zijn voor de oogst.
Wordt de Chinese vogelnestsoep werkelijk van vogelnestjes gemaakt?
De bijzondere smaak van de vogelnestsoep (ook zwaluwnestsoep genoemd) komt inderdaad uit
vogelnesten, namelijk van een kleverige stof die door de Aziatische zeezwaluw (de Salangaan) wordt
gebruikt om het nest in vorm te houden. In tegenstelling tot andere vogels bouwt de Salangaan zijn nest
met speeksel in plaats van takken en modder. Chinezen schrijven aan deze vogelnestjes een
geneeskrachtige en stimulerende werking toe, vooral vanwege de grote hoeveelheid eiwitten en
vitaminen.
Kunnen vogels met hun vleugels fluiten?
De neushoornvogel kan inderdaad met zijn vleugels ‘fluiten’. Als hij vliegt, maken zijn vleugels een schel
geluid dat meer dan een kilometer ver te horen is. Dit komt omdat de dekveren van de ondervleugel erg
kort zijn waardoor ze het vrije deel van de veerschachten van de schachtpennen onbedekt laten. Bij het
neerslaan van de vleugels wordt er lucht tussen de schachten geblazen, zodat de dekveren van de
bovenvleugel beginnen te trillen. Mensen die het geluid gehoord hebben, zeggen dat het op een
naderende trein lijkt.
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Wilg
Wetenschappelijke naam

Salix alba

Geslacht
Wilgen zijn tweehuizig, de ongesteelde mannelijke en vrouwelijke
bloemen vormen katjes. De wilg is een geslacht van bomen en struiken.
Bast
De bast van deze boom of struik is bruingrijs gegroefd.
Takken
De takken groeien opgaand, zijn buigzaam en zijn geelgroen van kleur.
Blad
Wilgen zijn bladverliezende bomen/struiken met verspreidende bladstand. De vorm van de bladeren is
lancetvormig en fijngetand. Zowel onder als boven zijn de bladeren zilverkleurig behaard en later alleen
behaard aan de onderkant.
Knop
De knop heeft één knopschub.
Bloeiwijze:
De bloem is in de vorm van een katje en groeit uit de zijknoppen van een eenjarige tak. De wilgenkatjes
zitten of staan, dit in tegenstelling tot de populieren die hangende katjes hebben. De bloemen
produceren veel stuifmeel.
Stuifmeel
Door de grote hoeveelheid stuifmeel die de wilg produceert tijden de bloeiperiode zijn ze als
voedingsbron van groot belang voor vogels en insecten. En aantal solitaire bijen zijn hier afhankelijk van.
Voor de meeste zaadetende vogels is het een aanvulling op hun voedsel, voor insectenetende vogels
trekt dit stuifmeel veel insecten aan waar deze vogels dan weer van profiteren.
Zaad
Het zaad van de wilg ontwikkelt zich in de vorm van pluis, hierdoor kan het gemakkelijk verspreid
worden door de wind. De zaden zijn slechts korte tijd kiembaar. De meeste soorten zijn
vermenigvuldigbaar door stekken. Jonge takken kunnen zo in de grond gestoken worden en zullen snel
uitlopen.
Bloeitijd:
Van april tot mei.
Wortels:
De wortels maken de grond luchtig.
Biotoop
Wilgen zijn echte pioniers. Zij zijn er het eerste. Ze hebben vochtige grond nodig en veel licht. Ze komen
veel voor langs sloten en plassen. Het zijn snelle groeiers die niet ouder worden dan veertig tot vijftig
jaar. Doordat de wortels de grond luchtig maken en de bladeren en takken de grond humusrijk maken,
maakt de wilg het mogelijk dat later de es en de eik er een gespreid bedje hebben.
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Wilg
Medische aspecten
De geneeskrachtige werking van de wilg is al sinds de
oudheid bekend.
De schietwilg bijvoorbeeld kent een groot aantal
medische aspecten:
- Ontstekingsremmend.
- Pijnstillend.
- Antireumatisch.
- Koortswerend.
- Infectiewerend.
- Tegengaan van bloeding of vochtafscheiding van huid of slijmvlies.
In het verleden gebruikte men niet zoals tegenwoordig de schors, maar de bladeren en de knoppen, voor
geneeskundige doeleinden. Van de schors of de bladeren/knoppen wordt thee gezet om van deze thee
kompressen te maken die op de pijnlijke plekken wordt gelegd. In de traditionele volksgeneeskunde
paste men het blad van de schietwilg toe bij de behandeling van koorts, kiespijn, koliekpijnen, hoofdpijn
en andere aandoeningen met een "hitte"-component. Men zette bijvoorbeeld thee van de bladeren,
welke uiterst onaangenaam smaakt. Artsen schreven de schietwilg het meest voor bij reumatische
aandoeningen met ontstekingen en pijn, bij jicht en bij griep of luchtwegaandoeningen. Tegen roos nam
men aftreksels van het blad. Uit Fenolglycosiden werking heeft men aspirine ontwikkeld.
Vogels
Ook ging men er van uit dat de bladeren en de zaden de mannelijke en vrouwelijke driften in bedwang
hield. Als dit zo is, moeten we daar rekening mee houden bij onze vogels. Zaden van wilgen worden
volgens mij ook niet gegeten door vogels. Fenolglycosiden werken in de wilg, niet alleen bij de wilg, als
afweer tegen bacteriën, ze veroorzaken voedselinfecties en voedselvergiftiging bij insecten. Maar ook bij
vogels. Zo beschermen deze planten zich niet alleen tegen bacteriën maar ook tegen vraatzucht van
insecten en vogels. Alle wilgen soorten produceren veel stuifmeel. Een goede voedingsbron voor vogels
en bijen. Jonge bladeren van de wilg kunnen we goed
gebruiken voor het verdrijven van insecten in onze
vogelhokken. De jonge takken van de wilg zijn zeer
soepel en kunnen door deze soepelheid goed gebruik
worden om te vlechten. Daarom is het dan ook een fijn
materiaal om er nesten voor de vogels van te vlechten.
Deze jonge dunne takjes zijn als nestmateriaal ook
geschikt. Mede ook omdat ze door hun geur insecten
verdrijven. De katjes van de wilg produceren veel
stuifmeel, waardoor het een lekkernij is voor onze
vogels. De jonge knoppen, zoals de meeste knoppen van planten en struiken en bomen, zijn ook een
lekkernij voor de meeste vogels. Omdat de wilg een snelle groeien is, is het een geschikte volièreplant.
Mede ook omdat de wilg zich makkelijk laat snoeien.

De Vogelliefhebber

Nr. 66 - 2011

Pagina 8

gen.

/

DATUM:

KBOF De Witte Spreeuwen Roeselare

/

Vereniging zonder winstgevend doel

Dit formulier door het lid te bezorgen aan de ringverantwoordelijke
Stamnummer:
Naam :

E-mail :

.......................................................................

............................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode en gemeente :

.........................................................................................................................................................................................................................................................

Hier aanduiden met X
Aantal ringen
EUROPESE

Ringmaten

Aantal ringen
Geano Hard
OVERIGE VOGELS Kleur Kleur

Afrekening ringenbestelling

2.0 mm
2.3 mm
2.5 mm

Gekleurd

………à € 0.27 = ........................ €

2.7 mm

Gewoon hard

………à € 0.39 = ........................ €

Gekleurd hard

………à € 0.39 = ........................ €

Hard
blank

2.9 mm

Inox
maat

Inox
hard

3.1 mm

n.v.t n.v.t

3.3 mm

n.v.t n.v.t

3.5 mm

3.5
mm
3.8
mm
4.0
mm
4.4
mm
5.0
mm
5.5
mm
6.0
mm
7.0
mm
8.0
mm
9.0
mm
10.0
mm
11.0
mm
12.0
mm
13.0
mm
14.0
mm

3.9 mm
4.2 mm
4.5 mm
5.0 mm
5.5 mm
6.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
n.v.t

18.0 mm

Inox hard blank ………à € 1.15 = ........................ €
Lidgeld 2011

€ .................................................

Totaal

BESTELLEN PER MIN 10 STUKS PER
RINGDIAMETER EN IN
VEELVOUDEN VAN 5 STUKS

Dit formulier tijdig bezorgen aan de
ringverantwoordelijke van uw club.
Enkel geldig met handtekening!
n.v.t. = niet van toepassing. Deze ringen
kunnen alleen in geharde uitvoering besteld
worden.
Ondertekende verklaart hiermee de voorbije vijf
jaar geen veroordeling te hebben opgelopen
wegens overtreding van de regelgeving inzake het
houden van vogels in gevangenschap, waarbij er
een verbod opgelegd werd tot het houden van
vogels in gevangenschap van beschermde
vogelsoorten.
Ondertekende verklaart ook de werkelijke en de
vergelijkbare hoeveelheid vogels in gevangenschap
te kweken die behoren tot de soorten waarvoor de
gesloten pootringen vereist zijn.

20.0 mm

Handtekening:

n.v.t

22.0 mm

18.00 €

24.0 mm
n.v.t

27.0 mm

……………………………………………………..………………………………

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ZA

ZB

ZC

2,0
mm

2,3
mm

2,5
mm

2,7
mm

2,9
mm

3,1
mm

3,3
mm

3,5
mm

3,9
mm

4,2
mm

4,5
mm

5,0
mm

5,5
mm

6,0
mm

7,0
mm

8,0
mm

9,0
mm

10
mm

11
mm

12
mm

14
mm

16
mm

18
mm

20
mm

22
mm

24
mm

27
mm

