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VERENIGDE VOGELVRIENDEN WOMMELGEM 
 

Secretariaat V.V.W. 
Nijverheidsstraat 32  

2160 Wommelgem 

Blog: http://www.bloggen.be/vvw/    

 
Tel.: +32(0)3-353 96 52 

Mobiel: +32(0)473-87 05 09 
Mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 

 
 
 
 
 
 

“ Zebravinken in het algemeen “ 

 Dhr. Van Looy Jan. 
Vrijdag 21 april 2017, 20 uur 

V.V.W. lokaal nr. 107 
 
 
 
 

PANNENKOEKEN met zoetigheden 

zondag 21 mei 2017, 
V.V.W. lokalen 107, 108, Fort 2 te Wommelgem – 1STE verdiep,  

doorlopend van 10.00 tot 18.00uur 

 
 
  
 
 

Thema avond 

Vrijdag 26 mei 2017, om 20 uur 
“ Het verloop van de kweek tot nu toe “ 

Praatcafé 
 

 
 

http://www.bloggen.be/vvw/
mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
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Onze leden blijven sparen! 

Versele-Laga Fidelity Club. 

 
De 300 punten die we nodig hebben voor de prijzen van het sectie-
kampioenschap op onze T.T. zijn binnen. Het spaarboekje zenden we 
binnenkort aan Versele Laga en in ruil ontvangen we 7, zakken zaden.  
We beginnen te plakken in een nieuw spaarboekje.  
 

V.V.W. leden sparen de Fidelity Club-punten die op 
de grootverpakkingen Prestige, Prestige Premium, 
NutriBird en Orlux voorkomen. 
Geef ze bij gelegenheid aan iemand van ons be-
stuur. 

Stand NIEUW boekje, punten aantal: 14 pnt. 
 

Dank aan IEDEREEN die ons steunt met deze spaaractie! 
 
 

WEETJES 

Allerlei. 

 

 Geïnteresseerden kunnen op zondag 23 april* mee op nestkas-

tencontrole in en om het Fort 2 te Wommelgem. We controle-
ren die dag een honderdtal nestkastjes op de aanwezigheid van 

jongen of nog eieren. Wie graag meegaat komt tegen 9.00 uur 
naar ons lokaal. We zijn ermee klaar om 12 uur. Alvast bedankt 
voor de medewerking! 
*Indien het die dag geen weer is om een hond door te jagen neem je 
best eerst contact met het secretariaat. Misschien verplaatsen we de 
afspraak dan naar een later te bepalen datum. 

 Voor haar 35 jaar aansluiting bij A.O.B. heeft onze vereniging 
een wimpel ontvangen. Mooi erkenningsgebaar van A.O.B aange-
zien onze aansluitingsjaren door een fusie niet meer in aanmer-
king zouden kunnen worden genomen. Bedankt! Leve A.O.B.! 
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Openingsuren: 

 
WERKDAGEN:   van   8.00 tot  17.00 uur 
ZATERDAG:   van   8.00 tot  12.00 uur 
‘S MIDDAGS GESLOTEN van 12.00 tot  13.00 uur 

 
 

GESLOTEN op ZON- en FEESTDAGEN 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Nifra - Van Camp 

 

KROONSTRAAT 173   -   2530 BOECHOUT   -   TEL. +32(0)3-455 21 99 

DAG     &      NACHT     BEREIKBAAR     PER      FAX  +32(0)3-455 21 99 

 

 

GRANEN – ZADEN – PEULVRUCHTEN - RIJST 

 

       

       

 

Grote en omvangrijke bestellingen 

MINSTENS 3 dagen op voorhand verwittigen ! 
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Ring bestellingen.  

Kweekseizoen – 2018! 

 
Ringen voor het kweekseizoen 2018 kunnen worden besteld. Onder-
staande groepsbestellingen zijn voor V.V.W. leden zonder kosten. 
  

De ringen voor 2018, zijn  
Rood gekleurd (ral 3002) en in 
2019, zwart (ral 9005) 

 
Let op! Bij individuele bestellingen en spoedbestellingen worden verzend-
kosten aangerekend. Bestelformulieren zijn te bekomen: 

 Het lokaal, tijdens alle activiteiten. 

 Op ons blog, http://www.bloggen.be/vvw/  

 Het secretariaat (na afspraak) 
 

T.T. CRITERIUM 
Resultaten! 

 

   

Plts. Naam Tentoonstelling Pnt Pnt Pnt Pnt Pnt Punt. Coëf. Prijs

V.V.W 92 92 92 92 90 458 91,60

De Kanarie - Hemiksem 92 92 92 92 91 459 91,80

De Goudvink St-Gilles Waas  92 92 92 92 92 460 92,00

De Kolibrie Kapellen  92 92 92 92 92 460 92,00

1837 91,85

V.V.W 92 92 92 92 92 460 92,00

De Goudvink St-Gilles Waas  92 92 92 92 91 459 91,80

De Reigersvrienden Berendrecht  92 92 92 91 91 458 91,60

De Kolibrie Kapellen  92 92 92 91 91 458 91,60

1835 91,75

De Ortolaan - Geel 92 92 92 92 91 459 91,80

De Witte  Merel - Vosselaar 92 92 92 91 91 458 91,60

De Valkparkiet - Gooreind 92 92 91 91 91 457 91,40

V.V.W 92 92 91 90 89 454 90,80

1828 91,40

V.V.W 92 92 91 90 89 454 90,80

De Witte Merel - Vosselaar 89 89 89 88 88 443 88,60

De Heikneuter - Sint Job in 't Goor 92 91 91 90 89 453 90,60

De Edelzanger - Drunen NL. 93 93 92 92 90 460 92,00

1810 90,50

V.V.W 75 75 88 87 85 410 82,00

De Kon. Midden Europese Kanarie - Merksem90 90 90 89 89 448 89,60

De Heikneuter - Sint Job in 't Goor 90 89 89 89 88 445 89,00

De Valkparkiet - Gooreind 91 90 90 90 89 450 90,00

1753 87,65Diels Marcel

4 Van Gool Eddy A.O.B.

Van Gool Eddy

Maquoi Marleen

1 Leemans Dirk A.O.B.

Leemans Dirk

5 Diels Marcel A.O.B.

3 Maquoi Marleen A.O.B.

UITSLAG - V.V.W. CRITERIUM - Seizoen 2016/2017

2 Brands Cor K.B.O.F.

Brands Cor

 

1
ste

 groepsbestelling Voor 15-07-2017 

2
de

 groepsbestelling Voor 15-09-2017 

3
de

 groepsbestelling Voor 15-11-2017 

Individuele bestelling NA 14-11-2017 

http://www.bloggen.be/vvw/
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VOORDRACHT - vrijdag 21 april 2017, door Dhr. Van Looy Jan. 

Om 20.00 uur. 

 
Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd op deze gratis activiteit. 

 

Het onderwerp van de avond: 

“ Zebravinken in het algemeen “ 
Door Dhr. Van Looy Jan. 

 
Alle vogelliefhebbers die van 
een kenner wat willen ver-
nemen over zebravinken 
moeten aanwezig zijn. Jan 
kan ons van die al lang geen 
beginners beestjes meer, 
een hoop zaken uit de prak-
tijk vertellen. Hij heeft name-
lijk diverse decennia ervaring 
daarmee en schreef er me-
nig artikel over. 
 
Zowel beginnende als erva-
ren vogelliefhebbers zullen er 
wat aan hebben. En zoals jullie weten; 
 

IEDEREEN is van harte welkom. Lid of geen lid! 
 

PANNENKOEKEN met zoetigheden – zondag 21 mei 2017, 
V.V.W. lokalen 107, 108, Fort 2 te Wommelgem – 1STE verdiep,  

doorlopend van 10.00 tot 18.00uur. 

 

Onze vereniging neemt dit jaar ook deel aan de FORTENGORDEL, inge-
richt door de provincie Antwerpen. Het thema van 2017 is “ Muziek in 
de forten ”.  
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We zetten onze deuren die dag open voor het grote publiek en proberen 
zoveel mogelijk pannenkoeken te verkopen. Uiteraard voorzien we een 
uitgebreid gamma zoetigheden.  

Prijzen: 
Volwassenen         - 2 pannenkoeken aan 3,00 € 
Kind. t/m 12 jaar - 2 pannenkoeken aan 2,00 € 
 

Voor onze leden doen we wat extra’s! We besloten alle KINDEREN & 
KLEINKINDEREN (tot en met 12 jaar) van V.V.W. leden, GRATIS pan-
nenkoeken te schenken. 
We hebben heel graag dat jullie dit spontaan meedelen aan de familie en 
van deze geboden kans massaal gebruik gaan maken. Laat het een suc-
cesvolle familie happening worden. 
  

!!!   ALLEN DAARHEEN   !!! 
 

THEMA AVOND - vrijdag 26 mei 2017, 
Om 20.00 uur. 

 
Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd op deze gratis activiteit. 

V.V.W. - Lokaal nr. 107 – Recreatiedomein Fort 2 – Wommelgem – Laar 

Het onderwerp van de avond: 

“ Het verloop van de kweek tot nu toe “ 
Praatcafé 

 
In een collegiale sfeer verzoeken we je eigen ondervindingen van de 
kweek mee te delen. Die praktijkervaringen van onze leden brengen on-
getwijfeld iets positief bij om met zijn allen betere kweekresultaten te 
behalen. 
 

 Wie heeft iets merkwaardigs opgemerkt? 

 Bij wie kippen te weinig bevruchte eieren uit? 

 Wie heeft last van de zg. zwarte stip en wat doe je eraan? 

 Wie mengt iets extra onder het opfokvoer en waarom? 

 Allerlei andere dingen? Iedereen kan vragen stellen. 
 

IEDEREEN is van harte welkom. Lid of geen lid! 
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JAARLIJKSE UITSTAP – zondag 11 juni 2017, 

Vertrek??? Later meer. 

 
Dit jaar organiseert onze Nederlandse zustervereniging, De Edelzan-

ger uit Drunen, de groepsuitstap. 

Tot op vandaag echter kunnen we jullie slechts de geplande datum mee-

delen. Verdere gegevens hebben we na aandringen nog niet ontvangen. 

Hierover berichten we jullie later verder. 

Neem alvast nota van de datum en noteer er misschien bij;  

“ VERRASSINGSUITSTAPJE, kan ook fijn zijn ” 

   ?????????????????????????? 
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 “ Verenigde Vogelvrienden Wommelgem “ 

 
ACTIVITEITENKALENDER 2017 

 
Activiteit Dag Datum Tijd Plaats 

Nieuwjaar receptie Din. 10 jan. 20.00 u. Lokaal 107-108 

Vogelverkoop Zon. 19 feb. 07.00 u. - 12.00 u. Zaal - Fort 2 

Lenteschoonmaak Zon. 26 feb. 09.00 u. Lokaal 107-108 

Gez-Sam-Zijn (Teerfeest) Zat. 18 mrt. 19.00 u Lokaal 107-108 

Voordracht Vrij. 21 apr. 20.00 u. Lokaal 107-108 

Fortengordel-Pannenkoeken Zon. 21 mei 10.00 u. – 18.00 u. Lokaal 107-108 

Thema avond Vrij. 26 mei 20.00 u Lokaal 107-108 

Jaarlijkse Uitstap Zon 11 jun. Details later  

Bestuursvergadering Din. 5 sep. 20.00 u. Lokaal 107-108 

Barbecue Zat. 9 sep. 19.00 u Lokaal 107-108 

37STE Vogeltentoonstelling Zat. 23 sep. 10.00 u. Zaal - Fort 2 

37STE Vogeltentoonstelling Zon. 24 sep. 10.00 u. Zaal - Fort 2 

Vogelverkoop Zon. 12 Nov. 07.00 u. - 12.00 u. Zaal – Fort 2 

Vogelbespreking Zon. 10 dec. 09.30 u Lokaal 107-108 

     

* Alle gegevens onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. 
 
 
 

“ Verenigde Vogelvrienden Wommelgem “ 

 
Rekening nr.: K.B.C. rek. nr.: BE 08 7331 4215 1813 

Clublokaal: Recreatiedomein Fort 2 – Wommelgem – 1ste verdiep lokaal nr. 107 
Blogadres: Alle club informatie steeds op: http://www.bloggen.be/vvw/ 

 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.bloggen.be/vvw/
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Verswijvel Werenfried (WO 095 - AD847) - Voorzitter a.i., Schat-

bewaarder 

Van Hallestraat 25 - 2100 Deurne 

Tel : 03-354 58 66  E-mail:  werenfriedv@hotmail.com 

 

 

 

Secretariaat K.B.O.F. Ringendienst & ledenadministratie 

Verswijvel Guido (WO 100 - AT963) – Secretaris  
Nijverheidsstraat 32 - 2160 Wommelgem 
Tel.: 03-353 96 52 - Gsm: 0473-87 05 09 

E-mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 
  

 

Vos François (WO 017) – A.O.B. Ringendienst, Verslaggever 

Schransweg 45 - 2160 Wommelgem 

Tel : 03-353 23 31  E-mail: vos.francois@telenet.be 

 

 
 
Brands Cor (WO 125 – AN145) – Raadslid, Aankoper 

Zandvlietsedorpstraat 95/2 - 2040 Zandvliet – Antwerpen 

Tel.: 03-568 96 65  E-mail: cor.brands@telenet.be 

 

 

 

Meeus frank (WO 113) – Materiaalbeheer 

Bossenstraat 40 - 2547 Lint 

Tel.: 0498-57 20 03  E-mail: frapezoolint@telenet.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:werenfriedv@hotmail.com
mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
mailto:vos.francois@telenet.be
mailto:cor.brands@telenet.be
mailto:frapezoolint@telenet.be


12 

 

 

Hoor je graag bij ," Verenigde Vogelvrienden Wommelgem " ?? 
Dat kan als lid aangesloten bij, 

A.O.B.  EN/OF  K.B.O.F. 

A) A.O.B. Met maandblad “De Vogelwereld“   31,00 € Euro/jaar 

B) A.O.B. Zonder maandblad    18,00 € Euro/jaar 

C) K.B.O.F. Met maandblad “De Witte Spreeuwen“  29,00 € Euro/jaar 

D) K.B.O.F. JEUGDLID (-18 j.) met maandblad   24,00 € Euro/jaar 

E) V.V.W. Steunend lid (met V.V.W. Nieuws Magazine) 15,00 € Euro/jaar 

F) A.O.B. + K.B.O.F. met maandbladen   52,00 € Euro/jaar 

G) A.O.B. + K.B.O.F. JEUGDLID (-18 j.)met maandbladen  47,00 € Euro/jaar 

H) A.O.B. zonder maandblad + K.B.O.F.   39,00 € Euro/jaar 

I) A.O.B. zonder maandblad + JEUGDLID K.B.O.F. (-18 j.) 34,00 € Euro/jaar 

Buitenlandse leden E.E.G.: 

J) A.O.B. Met maandblad “ De Vogelwereld “  43,00 € Euro/jaar 

K) A.O.B. ZONDER maandblad “ De Vogelwereld “  20,00 €· Euro/jaar 

L) A.O.B. zonder maandblad + K.B.O.F.(altijd met maandblad)46,00 €· Euro/jaar 

M) K.B.O.F. Met maandblad “ De Witte Spreeuwen “  37,00 € Euro/jaar 

N) V.V.W. Steunend lid (met V.V.W. Nieuws Magazine) 20,00 € Euro/jaar 

O) A.O.B. + K.B.O.F. met maandbladen   69,00 € Euro/jaar 

Alle mogelijke V.V.W. contributies vanaf lidmaatschap 2016 - 2017 
Vul om lid te worden het formulier in en zend het aan: 
V.V.W. secretariaat, Nijverheidsstraat 32 – 2160 Wommelgem 
E-mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 

Gelieve uw storting uit te voeren op V.V.W. Rek.nr.: BE 08 7331 4215 1813 

Met mededeling: Uw naam - lidgeld 2017 en de gepaste letter (A, B, C, D enz.) 
 

Uw lidmaatschap wordt pas effectief na betaling. 

Naam 

Straat en nr. 

Gemeente 

Postcode 

Telefoon 

E-mail 

Geboortedatum 

Ik wens lid te worden van V.V.W. maak uw keuze, A, 
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O en bevestig hier-
naast: 

 

 
 
 

mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
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Uit het archief 
Aantekeningen Cervia, 17 september 2016..  

 

Aantekeningen Cervia, 17 september 2016,  
door Anton Tijhuis en Gerard Verhaegen 

 

Uit de vergadering van Sectie D (kleurkanaries) op zaterdag. 
 
Algemeen: de voorstellen werden niet in de volgorde van het toegezonden 

“stemformulier” of de negen “Annexes” behandeld, maar in de volgorde waarin 

de betreffende mutatie of kleurslag in de COM standaard voorkomt. Dit werd 

pas in de loop van de vergadering voor iedereen duidelijk. Dit verslag bevat al-

leen punt voor punt onze uitgewerkte aantekeningen. Voor een beter begrip kan 

het nodig zijn om de voorstellen van de verschillende bonden erbij te nemen. Bij 

alle punten hebben we geprobeerd naar de betreffende stukken te verwijzen. De 

inbreng van Frankrijk was niet genummerd als Annexe. 

 Alle aangenomen veranderingen blijven vanaf nu tenminste vier jaar 

geldig. Ze worden in de standaard aangegeven in het blauw. 

 N.a.v. punt 6 van de Belgische voorstellen (Annexe 6): beoordeling 

schimmelvogels. Vogels met mozaïek kenmerken niet teveel opwaarde-

ren. Uitspraak van de voorzitter: het probleem zit niet in de standaard, 

maar de uitdaging is om de meest competente keurmeesters op de 

Mondial  te krijgen. 

 Punt 1 van de Italiaanse voorstellen (Annexe 7). Bij de mozaïeken wordt 

nu de aanwezigheid van gekleurde pennen bestraft. Voorstel: een klein 

aantal niet meer bestraffen. Na discussie: in de lipochroom geen tole-

rantie, in de melanine worden 1 of 2 gekleurde pennen toegestaan. Bij 

een gelijk aantal punten wint de vogel zonder kleur in vleugel- en staar-

pennen.  
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 Op tablets voor keuren als uitgangspunt 90 i.p.v. 88 punten (punt 5, 

België). Dit scheelt werk. Is volgend jaar al zo in Spanje. Medaille vanaf 

91 punten (zelfde punt): is een gevolg van de invoering van het nieuwe 

maximum van 95 punten. Probleem is wat te doen met kleine groepen 

waar een vogel met moeite 90 punten kan halen. Blijft minimaal 90 

punten, zoals het nu is. Het maximum van 95 punten alleen bij hoge uit-

zondering toekennen (“één keer in het leven van een keurmeester”)! 

 Bij de gele witvleugels moet het geel meer citroenfactor laten zien dan 

bij de gewone lipochroom gele.  

 Bec jaune  < geel snavel> (Annexe 8, voorstel Spanje): de vergadering 

gaat akkoord met de concept standaard, maar het verzoek om erken-

ning moet naar alle landen worden gestuurd om de procedure te laten 

beginnen. De genetica is hetzelfde als bij de “bec rouge”,< rood snavel > 

dus zal mogelijk de verkorte procedure worden gevolgd. 

 Urucum (voorstel 4, Frankrijk): de geschiedenis en de beschrijving van 

de genetica worden uit de standaard gehaald. Alleen de standaardeisen 

blijven staan. De vergadering gaat akkoord. 

 Agaat/isabel: bestreping fijn en onderbroken bij intensief type, bij de 

schimmel iets breder en bij de mozaïek nog breder. 

 In de zwart- en bruinreeks donkere grondkleur (punt 1, België): dit 

staat al zo in de standaard. Verzoek is om onze keurmeesters eraan te 

herinneren dat bij zwart+bruin een donkere grondkleur wordt gevraagd 

en bij agaat+isabel een lichte/heldere (“lumineux”) grondkleur. 

 Italië, punt 2: bij de zwart opaal schimmel/intensief rood niet straffen 

als deze niet in het nest opgekleurd zijn. Dit net als bij de zwart grijs-

vleugel en de zwart jaspis rood, waarvoor dit in Palaiseau al is aange-

nomen. De bedoeling is om de kenmerken van de mutatie beter te laten 

zien en zo een betere selectie van opaalvogels mogelijk te maken (“wer-

ken naar de toekomst”). Iets dergelijks zal hierna niet meer voor andere 

mutaties worden voorgesteld. De vergadering gaat akkoord met 11 

stemmen voor en 8 tegen. Wel opgekleurde pennen bij de keuring niet 

bestraffen. 

 Een voorstel van Frankrijk (punt 2) voor een nieuwe formulering van de 

standaard die beter onderscheid  maakt tussen de zwart opaal en de 

zwart mogno wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 1 tegen. 

Niet aangenomen voor de bruin opaal, want die standaard is minder 
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dan 4 jaar geleden aangepast. Mogelijk probleem: hierdoor ontbreekt 

nu de afstemming/systematiek tussen beide standaarden. 

 Isabel opaal (Annexe 1, voorstel OMJ en Annexe 4, Brazilië, voorstel 4): 

strepen zichtbaar over de hele mantel, maar licht van toon. Dit is een 

evolutie van deze kleurslag en geen verandering, daarom mag de stan-

daard al na drie jaar worden aangepast (uitspraak van de voorzitter, 

bezwaar van Duitsland, ook n.a.v. het vorige agendapunt). Deze formu-

lering geeft ook een beter onderscheid met de isabel pastel. De kleur 

van de bestreping is grijs gepareld, parelgrijs 

 Zwart topaas: poten vleeskleurig of licht gemelaniseerd (n.a.v. punt 1, 

Frankrijk). 

 Isabel eumo (Annexe 2, voorstel OMJ): de voorlopige standaard wordt 

gepubliceerd, in studie genomen. Naar aanleiding daarvan werden door 

een Italiaanse keurmeester vier vogels gepresenteerd; deze gaven zo-

wel in de zaal bij kunstlicht als buiten bij daglicht geen duidelijkheid. Er 

zat volgens de aanwezigen maar één herkenbare isabel eumo (wit) bij, 

verder o.a. een isabel azul. 

 Isabel jaspis EF (Annexe 3, voorstel Spanje en Annexe 9, voorstel 

COM): in Spanje zijn kanaries gekweekt met voldoende pigment en dui-

delijke jaspiskenmerken. De voorlopige standaard is onder studie en een 

concept zal worden gepresenteerd in Almeria. Daarna moet deze voor-

lopige standaard worden gepresenteerd aan alle landen. In Almeria ook 

vogels laten zien. Op dit moment zijn er geen foto’s en geen vogels be-

schikbaar om te beoordelen. 

 Foto’s: voorstel is om bij een gewijzigde standaard foto’s aan te leveren 

voor officiële presentaties (Annexe 3 Brazilië, voorstel 1). De vergade-

ring vindt dit een goed idee. Twijfel Anton/Gerard: hoe gaat de OMJ dit 

handhaven, wat is de sanctie op nalatigheid? 

 Voorstel 2, België: minimaal drie jaar ervaring als OMJ keurmeester 

voordat je op de Mondial mag keuren. De voorzitter vindt dit niet goed 

en niet fout. Een net geslaagde keurmeester kan b.v. een  deskundige 

en ervaren kweker zijn. Zijn idee is dat elk land een lijst met de beste 

keurmeesters opstelt. Dan stelt de OMJ aan uit die lijst. Hierover beslist 

niet deze vergadering maar de OMJ/COM. 

 N.a.v. voorstel 3 van België, om een voorlopige standaard twee jaar te 

gebruiken en daarna te analyseren voordat deze wordt aangenomen, 

volgt een discussie over de rol van de werkgroep die zo’n beslissing  
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ALL AIR SYSTEMS bvba 

 
Invoerder – Verdeler Benelux 

 

Volledig HVAC gamma 
Air conditioning, ontvochtiging, stralingsverwarming, badkamerverwar-

ming, ventilatie, luchtreiniging, condenspompen, montage-toebehoren. 

 

 

NIEUW !!!!! 
Ontdek onze heerlijke EILLES THEE op: 

 www.allairsystems-webshop.be 

Geniet van de natuurlijke smaak en de essentie van thee. 

Ook Ice Tea verkrijgbaar zoals u hem nog nooit dronk. 

 
Gegevens :  

 
H. MEEUSSTRAAT  42-44 

2110   WIJNEGEM 
BELGIE 

TEL. : +32 3 353 68 49 
GSM : +32 475 50 12 29 
FAX : +32 3 353 68 71 

MAIL : all.air.systems@skynet.be 
WEBSITE : www.allairsystems.be 

 

 

http://www.allairsystems-webshop.be/
mailto:all.air.systems@skynet.be
http://www.allairsystems.be/
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moet voorbereiden. Moet deze niet ook betrokken zijn bij de beoorde-

ling van de vogels i.p.v. een aantal willekeurig aangewezen keurmeesters 

die niet bekend zijn met de achtergrond en de details van het voorstel? 

Ook dit is een OMJ/COM aangelegenheid. 

 

Uit de plenaire opening op vrijdagavond. 
 
Examen COM keurmeester kleurkanaries: 

 24 exemplaren herkennen, twee fouten en de kandidaat ligt er uit. 

 Theorie: 15 vragen, 5 administratief, 10 over genetica, keurtechniek, 

standaard; minimaal 10 goed. 

 24 vogels beoordelen in 90 minuten. Minimaal 18 goed, d.w.z. hooguit 

1 punt verschil met de beoordeling van de examinatoren. Voor de kleur 

ook de juiste benaming volgens vraagprogramma COM. 

 Kandidaten moeten zich voorbereiden op de COM standaard en het re-

glement van de COM.  

 Keurbrieven worden ter beschikking gesteld. 

Namens  de NBvV   Gerard Verhaegen,  voor de ANBvV  Anton Tijhuis  

 

De kweek en de wet van Edward A. Murphy (1918-1990)  
Artikel Guido Verswijvel 

 
 
Ik weet niet hoe de kweek bij jullie verloopt maar hoe het bij ons gaat weet ik 
maar al te goed. 
 
Enkele voorbeeldjes: 

- 4 bevruchte eitjes in een nest met 5 eieren. Resultaat, slechts 3 uitge-
kipte jongen omdat de gebroken eischaal van een bevrucht ei net over 
het resterend bevrucht eitje was gegleden. Het jong heeft zijn inspan-
ning niet beloond gezien met een geboorte omdat de kracht ontbrak de 
dubbele eischaal te doorpikken. Helaas. 
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- Twee stellen ingezet voor de Bruin Mogno Geel kweek, zijn onvoorzien 
recessief wit verervend. Resultaat, een nest met drie Bruin Mogno Wit 
recessief jongen en slechts één geel jong en dan nog door dit fenomeen 
mogelijk recessief wit verervend. Idem het resultaat van het tweede 
koppel. Een luxeprobleem maar toch. 

- Het koppel waar vorig seizoen de beste jongen uitgekomen waren 
plaatsten we dit jaar terug samen in een kweekkooi. Resultaat, 1ste ron-
de onbevruchte eieren. Jammer. 

- En zo doen tal van onverwachte zaken zich steeds voor tijdens de 
kweek. 

“Anything that can go wrong, will go wrong”  

(alles wat fout kan gaan, zal fout gaan)  

Wellicht klinkt het herkenbaar, al wenste ik het voor jullie anders. Uiteraard 

hebben die akkefietjes te maken met de speling van de natuur maar mis-

schien zit de beruchte wet er ook voor iets tussen. Murpy zijn naam wordt 

in onze kweekruimte door die voorvalletjes regelmatig vervloekt. Maar…., 

kop op en doorgaan. Tijdens de vogelkweek laten wij ons door niets ont-

moedigen. 

Hoe is dat bij jullie? Volhouden hé!  
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