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Liefhebberij:
LIEFhebben of liefHEBBEN?

Al vanaf de grijze oudheid had men de vogels lief, de Avis bij de Romeinen en de
Ornis bij de oude Grieken. De bijzondere eigenschap van deze diergroep om zich
van de grond te kunnen verheffen en te zweven in de lucht heeft ons mensen altijd
gefascineerd al was het maar omdat wij er zelfstandig niet toe in staat zijn. “Zo vrij
zijn als een vogel”, verbergt meer dan alleen maar de kunst van het vliegen maar
beschrijft ook de ongebondenheid van de menselijke geest. De vogels werden
bestudeerd door wetenschappers, schilders en dichters en zijn zo met alle menselijke culturen verweven. In heel veel sprookjes, mythen en sagen komen vogels voor
als brengers van zowel goede als slechte tijden. In het Oude Egypte werden zij zelfs
gezien als goden in vogelgedaante. Naast dit alles smaken veel soorten simpelweg
ook nog eens erg lekker…
Genoeg redenen dus voor de mens om met vogels bezig te zijn. In een vroeg stadium van de menselijke cultuur hebben wij getracht hen te temmen om zo hen dichter bij ‘huis’ te kunnen houden.
En zo komen we dan op de titel van deze tekst. Met het
werkwoord LIEFHEBBEN kun je alle kanten op. De meesten
van ons hebben de door hen gehouden vogels LIEF. De één
geeft natuurlijk een andere betekenis aan het woord LIEF
dan de ander. Het heeft te maken met hoe je zelf als mens
in elkaar steekt en hoe je met je vogels (en medemens?)
omgaat. Je kunt je vogels LIEFhebben in de betekenis van
ik hou van jou, een diepe menselijke emotie die je projecteert op een vogel. Je kunt de vogel LIEF vinden omdat
zijn gedrag of uiterlijk hem bijvoorbeeld een hoog knuffelgehalte geeft. Nu weet ik wel dat wij Aviornissers per
definitie geen vogelknuffelaars zijn maar als we eens
een tamme vogel hebben dan is het feit dat deze zo
dichtbij komt en soms zelfs ‘lief’ terugdoet wel een reden
om een extra band met hem te krijgen. Dat bij sommige
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soorten dat ‘LIEF’ doen op een gegeven moment kan omslaan in pure agressie is een
wat minder fijne bijkomstigheid van het aanvankelijke ‘LIEF’ doen van de vogel.
Het woord LIEFHEBBERIJ staat als volgt beschreven in het woordenboek:
liefhebberij de liefhebberij zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [lifhɛbəˈrɛi] Verbuigingen:
liefhebberij|en (meerv.) iets dat je erg graag doet in je vrije tijd Voorbeeld: ‘Mijn
liefhebberij is fietsen.’ Synoniem: hobby...
en het komt van het woord LIEFHEBBEN,
liefhebben liefhebben werkw. Uitspraak: [ˈlifhɛbə(n)] Verbuigingen: had lief (verl.tijd
enkelv.) Verbuigingen: heeft liefgehad (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen houden
van (iemand) Voorbeeld: ‘Ik heb hem jaren liefgehad, maar nu is het voorbij.’...
Iets dat je graag doet in je vrije tijd en dat klopt als een zere vinger. Al onze vrije
uurtjes gaan op aan het bouwen en onderhouden van onze volières en vijvers.
Timmeren, snoeien, schrobben, nóg meer snoeien, grasmaaien, het houdt niet op
want het aanplanten en zuiver houden van onze vogelverblijven om een zo mooi en
natuurlijk mogelijke omgeving te creëren is erg belangrijk voor het welzijn van onze
vogels. Niet in de laatste plaats om er zelf ook veel plezier van te hebben. Kortom
vrijetijdsbesteding is een goede definitie van LIEFHEBBERIJ. Maar er is meer: onze
liefhebberij heeft ook het aspect LIEFhebben in zich, zoals boven al is beschreven.
We kunnen van onze dieren houden, ‘hen graag zien’ zoals onze zuiderburen altijd
zo mooi kunnen zeggen al heeft het ‘graag zien’ bij ons toch een vrijblijvender betekenis. Iets graag zien is hier niet gelijk aan houden van. Wij zien iets graag omdat
we de verschijning van iets kunnen waarderen en of bewonderen. In het geval van
de vogels dus het kleurige verenpak, het spectaculaire baltsgedrag of juist de ingetogen kleur en tekening maar met een indrukwekkende roep. Ontelbare redenen
zijn er te bedenken waarom we een vogel graag zien. Maar tegelijkertijd is het ook
erg moeilijk antwoord te geven waarom precies we zo genieten van onze vogels.
Aan een NIET-vogelliefhebber is het vaak erg lastig uit te leggen wat ons nu zo
boeit en waarom we onze vrije uurtjes aan die fladderende veerbeesten spenderen.
Misschien is dat dan ook meteen een deel van het ongrijpbare dat ‘vogelvirus’ heet
en waar we allemaal in meer of mindere mate aan ‘lijden’?

‘Bezitten of beschikken over’, kan rare dingen teweeg brengen in mensen. In ‘bezit’
en ‘beschikken over’ zit de factor eigendom en eigendom geeft aan dat er ergens
een ongelijkheid zit in de relatie; de één is de baas over de ander. Nu is het niet zo
gek natuurlijk dat de mens de baas is over zijn huisdieren maar het kan ook leiden
tot zaken als hebzucht (drang naar hebben) en machtsmisbruik, omdat je eigenaar
bent heb je macht en wat doe je daar dan mee?! Naast de enorme positieve instelling die we met elkaar hebben om onze vogels een zo goed mogelijke verzorging en
huisvesting te geven, klinkt er toch ook nogal eens het ‘hebben’ thema door in de
verhalen. “Ik heb meer ibissen dan jij. Mijn roodhalsgansjes hebben minder gekost
dan die van jou. De soorten die ik heb zijn zeldzamer dan die van jou. Hoeveel kuikens heb jij dit jaar? Ik heb er... (meer)!”
Daarnaast speelt ook de rekenkunde bij sommige LiefHEBBERS een belangrijke factor. Bij het aanschaffen van een jong koppel van één of andere soort wordt dan al
meteen een calculatie gemaakt wanneer de beestjes iets gaan opbrengen: eerst drie
jaar wachten, eerste nestje dan misschien onbevrucht, tweede nestje zes eitjes, nou
vooruit laten we zeggen 4 of 5 kuikens (je moet niet alles willen hè…) waarde van de
jonge vogels is dan zoveel keer X…. etc. Uiteraard kan onze hobby veel geld kosten
en is het fijn als de bodemloze put die ontstaat door o.a. uitgaven aan vogelvoer en
materialen voor volières en dergelijke enigszins wordt gedempt door verkoop van
nakweek. Helaas kan die drang naar opbrengst genereren het LIEFhebben in de weg
staan. Vogelsoorten kunnen dan welhaast productiedieren worden en dat kan toch
niet de bedoeling zijn?! Soms gaat een dergelijke wedren zo ver dat ik wel eens denk
waar is nu het LIEF-gedeelte van LIEFhebberij gebleven? Want als het voornamelijk
om het hebben gaat dan komt het woord LIEF en daarbij GENIETEN wel erg in het
gedrang.

Het woord HEBBERIJ komt van het werkwoord HEBBEN:
hebben hebben werkw. Uitspraak: [ˈhɛbə(n)] Verbuigingen: had (verl.tijd enkelv.)
Verbuigingen: heeft gehad (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen 1) bezitten of
beschikken over Voorbeelden: ‘een mooi gebit hebben’, ‘de Nederlandse nationali...

Met het oog op alle ontwikkelingen die over ons worden uitgestort door de overheid en die het houden van dieren er niet gemakkelijker op gaan maken is het
goed dat we ons met zijn allen eens beraden waar we staan in de LIEFHEBBERIJ,
aan de LIEF, aan de HEBBERIJ kant of misschien wel ergens tussen in?! Het HEBBEN
en HOUDEN van vogels en dieren in het algemeen is niet meer zo vanzelfsprekend
als dat het sinds jaar en dag is geweest. Afwegingen maken wáárom we bepaalde
soorten houden en hebben en wát we er mee doen, zal steeds belangrijker worden. Samen met AVIORNIS hoop ik dat we een gedegen afweging kunnen maken
voor wat LIEFHEBBERIJ nu eigenlijk inhoudt zodat we
onze hobby kunnen blijven beoefenen, nu en in
de toekomst!
Ik daag u uit om uzelf eens de vraag te stellen en misschien nog wel belangrijker, deze
zo eerlijk mogelijk te beantwoorden.
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Dat het LIEF gedeelte uit LIEFhebberij misschien wat lastiger te vatten is, is wel duidelijk maar wat nu te doen met deel twee van het woord: LiefHEBBERIJ?
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Vijfendertig jaar Aviornis International Nederland is gelijk aan vijfendertig jaar lang
een bijzondere benadering van het vogelhouden. Vogels houden en doen voortplanten vanuit de overtuiging dat de oorspronkelijkheid van de soorten zo rijk en
bijzonder is dat het bewust omvormen tot iets anders volkomen onnodig blijkt.
Kruisingen en kleurmutaties kunnen allemaal natuurlijke processen zijn maar
Moeder Natuur heeft daarvoor ook meteen haar grenzen en zekerheden ingebouwd. Kruisingsproducten tussen verschillende soorten zijn veelal niet in staat om
zich verder voort te planten en kleurmutanten die niet passen in een omgeving die
voor hen geschikt is zullen als eerste door roofdieren worden uitgezocht om te eindigen op hun dis.
Ondanks het feit dat sommige kleurmutaties er spectaculair uit kunnen zien en ook
nog eens veel geld kunnen opbrengen (zie begin van deze tekst…) is er het gegeven
dat deze veranderde eigenschap zich nestelt in het genenpakket van de soort en
vaak onzichtbaar wordt doorgegeven aan volgende generaties om dan ineens weer
onverwacht de kop op te steken. Feit is ook dat iets dat eenmaal in een genenpakket is vastgelegd NOOIT meer geheel eruit gefokt kan worden. Altijd blijft er een
gedeelte van de nieuwe eigenschap aanwezig.
Een van de belangrijkste redenen van het indertijd oprichten van Aviornis International was de zorg om dit gegeven! Reden dan ook dat we deze doelstelling blijven vasthouden omdat zij ook vandaag de dag heel actueel is. Overal in de wereld
verdwijnen of veranderen leefomgevingen door direct toedoen van ons mensen of
indirect onder invloed van klimaatverandering.
Des te belangrijker is het dat we in beschermd milieu een populatie vogels handhaven die qua DNA-pakket gelijk is aan zoals Moeder Natuur of zo u wilt de Schepper
het heeft bedoeld. Een doelstelling die we met trots en opgeheven hoofd kunnen
blijven voeren!
In de afgelopen vijfendertig jaar is er rondom genoemde hoofddoelstelling veel
gebeurd met onze organisatie. De ontwikkeling op het gebied van diervoeders
heeft, mede dankzij de liefhebberij, een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Bij de
start van Aviornis als organisatie was het houden en kweken van veel soorten nog
een zaak van vallen en opstaan. Veel van deze soorten zijn nu zo ingeburgerd dat
ze bijna doodnormaal zijn geworden. Daarnaast zijn er nog veel soorten waarbij
het ‘houden van’ steeds beter verloopt maar waarbij nog iedere dag wordt bijgeleerd. Liefhebbers die hun ervaringen delen met anderen, bij een kop koffie of via
ons onvolprezen boekje. Dat boekje heeft een fantastische ontwikkeling doorgemaakt in de jaren en iedere redactie heeft daarin haar eigen bijdrage gehad. Het
Aviornis-boekje is uitgegroeid tot een fundament van onze vereniging en daarmee
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onmisbaar. De redactieleden van vroeger en nu verdienen dan ook een pluim van
de eerste orde!!!
De ontwikkeling van onze website, in deze multi-mediatijd niet meer weg te denken,
maakt ons, samen met de facebookpagina bereikbaar voor mensen over de gehele
wereld.
De oprichting van de regio’s van Aviornis heeft het mogelijk gemaakt dat we ondanks het niet hebben van keuringen en tentoonstellingen toch een verenigingsleven hebben door het organiseren van reizen, tuinbezoeken, ledenbijeenkomsten
en andere activiteiten. De regiobesturen steken erg veel tijd en energie in het organiseren hiervan, ik roep u op om te belonen en deel te nemen aan de evenementen,
als u dat nog niet doet.
Het beleid van de overheid en de publieke opinie lijkt steeds meer te vervreemden van het feit dat het houden van dieren iets is wat bij mensen hoort. Het belang
van het dier wordt maar al te vaak voorop gesteld waarbij het belang van de mens
voor het gemak wordt vergeten. Vrijetijdsbesteding door middel van het houden
van dieren is onontbeerlijk voor het welzijn van ons mensen in een tijd dat prestatiedrang, werkdruk en daaruit voortkomende stress zo prominent deel uitmaken
van ons leven. Ik behoef u niet uit te leggen wat het met u doet als u bij uw vijver of
volière zit te genieten.
Juist in deze tijd is het zo ontzettend belangrijk dat dierenhouders lid zijn (en
BLIJVEN!!!) van een organisatie als de onze. De overheid weegt het belang van de
dierhouderij mede af aan het aantal leden dat de gezamenlijke organisaties telt.
Waarschijnlijk is aantallen leden gelijk aan het aantal mogelijke stemmers tijdens
verkiezingen?
Bij een jubileum hoort een terugblik op wat er is geweest. We hebben geprobeerd
om een jubileumboekje samen te stellen met daarin weetjes en feitjes over de afgelopen jaren. Het hoofdbestuur feliciteert u met uw 35-jarige vereniging en hoopt,
samen met u, op weg te gaan naar de volgende mijlpaal.
Ik wens u veel leesplezier toe!
Pierreco Eyma
voorzitter
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Jubileumfeest Aviornis

Veel aanwezigen in de zaal

Gezellig onderonsje

door Bart Wiechers
foto's: Jaap Korten

In 1979 werd in Burgers Zoo te Arnhem Aviornis Nederland
opgericht. Dit betekent dat de vereniging dit jaar zijn
35ste verjaardag viert. Om dit te vieren, is er op 6 september jongstleden een jubileumfeest in Avifauna te Alphen
aan den Rijn geweest.
Met het maximale aantal van 275 personen, waarbij de aanmeldingen overweldigend waren en er zelfs een wachtlijst
moest worden gemaakt, was de zaal meer dan vol.

Onze penningmeester

De zaal is helemaal vol

Ontvangst met een kopje koffie en een gebakje bracht
de sfeer er al goed in. Onze landelijke voorzitter, Pierreco
Eyma, heette iedereen om 13.00 uur van harte welkom en
bracht op een leuke en interessante wijze een verslag van
de afgelopen 35 jaar naar voren. Tevens werd er een blik
op de toekomst gericht en gaf hij daarna het woord aan
Jan van Hooff.
Deze bekende bioloog en kleinzoon van de oprichter van
Burgers’ Zoo hield een boeiende lezing over de evolutie
en of vogels een denkvermogen hebben. Dit aan de hand
van allerlei gedragsexperimenten die uitgevoerd zijn met
zoogdieren en vogels. Zeer boeiend en zelfs soms verrassend.

In spanning voor
wat komen gaat
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Ook de erevoorzitter
de heer Ramakers
was aanwezig
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Van alle informatie die gegeven werd, is me het volgende
bijgebleven. Met name de kraaiachtigen (en dat wisten we
eigenlijk al) beschikken over een sterk analytisch vermogen om problemen op een creatieve manier op te lossen.
Het gebruik van gereedschappen en het vooruit kunnen
denken komen bij deze vogels zeer goed naar voren.
35 jaar Aviornis International Nederland
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Pierreco Eyma heet
iedereen van harte welkom

Pierreco Eyma overhandigt
het Aviornis Watervogelboek

Ooievaar

Gepassioneerde
presentatie van Jan van Hooﬀ

Wat zou er besproken worden?

Uitzicht vanuit de zaal

Na de zeer leuk uitgevoerde lezing, mocht het park bezocht worden. Speciaal voor
de Aviornis-mensen werd een vliegshow gehouden met de voor ons oh zo bekende
vogels. Een grote vlucht met rode ibissen was wel één van de hoogtepunten.
Zo door het park heen lopend kom je verschillende mensen weer tegen en een
praatje is dan ook snel gemaakt. Uiteraard gaat het over vogels en het plezier dat je
beleeft met deze dieren.
Gesteld mag dan ook worden dat deze dag voor velen een soort familiereünie was.
Een bezoek aan de fazantenvolière blijft voor de hoenderliefhebber altijd boeiend.
Verschillende soorten tragopanen en fazanten huizen hier in de verblijven. Tevens is
in een zeer ruim opgezette volière de zuidelijke hoornraaf te zien, deze lieten zich in
volle trots bewonderen. Een prachtgezicht.
De tropenvolière is ook weer zo’n hoogtepunt en het zien van verschillende soorten
neushoornvogels blijft fascinerend. De grote groep vrij lopende Nicobarduiven en
groene pygmeeganzen maken het beeld af. In een andere hal konden we de reuzentoerako bewonderen, een uniek gezicht en voor zover bekend is dit één van de weinige dierentuinen die ze in de collectie heeft. Helaas zijn deze dieren enkele weken
later door onverlaten gestolen en heeft één van de toerako’s het niet overleefd.

Vogeldemonstratie
met Aviornis-soorten
Pinguïn in de vliegshow

Naast het bekijken van de Amerikaanse en Stellers zeearend, konden we kijken bij
de grote vijver waar de pelikanen rondzwemmen. Nieuw hierbij is een apart verblijf
voor twee makisoorten. Gelukkig is dit een doorloopverblijf en kunnen de maki’s
niet ontsnappen. Deze nieuwsgierige en niet agressieve halfapen zijn een attractie
voor de kleine medemens. Het is iets extra’s om er toch een familiedag van te maken.
Na het bezichtigen van het park (en hiervoor is er altijd te weinig tijd) werden we
uitgenodigd voor het lopend buffet.
Met een overvloed aan allerlei heerlijke gerechten kon deze dag niet meer stuk en
werd de reis huiswaarts gestart. Na ruim 200 km rijden kwam ik moe en met een heel
tevreden gevoel weer thuis.
Vanuit de regio heb ik het hoofdbestuur bedankt voor het organiseren van deze
geweldige dag en zie uit naar de volgende jubileumshow.

Visayan tariktik-neushoornvogel

Witkuifneushoornvogel

Witwangtoerako in de vliegshow

Lelkraanvogel

Op de foto met Jan van Hooﬀ

Kuifseriema

De secretaris wandelend door Avifauna

Koereigers

Een groep rode ibissen in de vliegshow

Kookaburra

Dinerbuﬀet bij Van der Valk
(foto's: Van der Valk)

Geschiedenis van Aviornis Inter national Nederland
Aviornis International Nederland bestaat 35 jaar
Als een aantal enthousiaste liefhebbers zich niet hadden verenigd op 12 mei
1979 in Burgers’ dierentuin in Arnhem, dan was er nu geen jubileum van Aviornis
International Nederland geweest. Dan had onze vereniging nu geen 35 jaar bestaan.
Achteromkijkend kunnen we zien dat er nogal wat is voorgevallen in die jaren na
de oprichting. Veel van de veranderingen vonden plaats naar aanleiding van voortschrijdend inzicht. Alles is altijd in beweging en zo ook in het verenigingsleven, je
moet en gaat met de tijd mee.
De meest belangrijke soorten, waarmee onze vereniging ooit begonnen is, waren
de oorspronkelijken, zoals de watervogels, de hoenderachtigen en de wilde duiven.
Als u nu op de eerste bladzijde van “Ons Boekje” kijkt dan ziet u dat er in de loop
van die 35 jaar nogal wat soorten zijn bijgekomen. Dat kwam niet alleen omdat men
zich voor andere soorten is gaan interesseren, men is ze ook gaan houden. Dat werd
mogelijk gemaakt door onder andere de verspreiding van de kennis, maar ook door
de verkrijgbaarheid van die soorten en de ontwikkeling van de speciale voeding
voor die bijzondere vogels.
Hadden we in de eerste jaren na de oprichting nog een landelijk bestuur en landelijke leden, in de jaren 1981-1982 werd er aan de hand van postcodes de regio’s
gevormd. Dit nog goed werkend systeem kwam echter niet geheel zonder strubbelingen tot stand, want in het begin was er wel een “wij tegen zij”-sfeer vanuit de
regio en het was nog wat zoeken naar een juiste methode. Was het in het begin nog
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door Sytse Buursma, 2014

een hoofdbestuur, dat van bovenaf beslissingen oplegde, later, toen alle regio’s een
eigen bestuur kregen en in zekere mate autonoom mochten zijn, werd het allemaal
wat gemoedelijker. Regioafgevaardigden zetten voortaan samen met het hoofdbestuur de lijnen uit, zodat zaken nu op een democratische manier, van onder op, tot
stand komen. Ook financieel zijn de regio’s in hoge mate zelfstandig, worden wel
van basisfinanciën voorzien, maar kunnen en mogen ook zelf geld genereren. Hoe er
dan met die penningen wordt omgegaan, wordt elk jaar gedegen gecontroleerd en
een overzicht daarvan kan tijdens zowel een regionale als ook tijdens de landelijke
jaarvergadering worden ingezien. Door de regiobesturen wordt er ook van alles voor
de leden georganiseerd, variërend van bijeenkomsten met programma’s over zeer
diverse onderwerpen tot busreizen naar vogelparken, dierentuinen of verre landen.
Het is niet vreemd dat een vereniging van houders en liefhebbers van oorspronkelijke vogelsoorten ook doelstellingen heeft.
Eén van die doelstellingen is het verspreiden van kennis onder de leden en die
werd al vrij snel na de oprichting in de praktijk gebracht, want men ging mondeling ervaringen met elkaar delen. Later kwam er een bundeltje gestencilde velletjes
met wetenswaardigheden voor de leden. Maar wie van de oprichters had 35 jaar
na dato kunnen vermoeden dat ons tweemaandelijkse magazine (“Ons Boekje”) nu
als één van de mooiste wordt genoemd? Wie had kunnen bevroeden dat er nog
steeds leden zijn, die weliswaar al lang helemaal géén enkele oorspronkelijke vogel
meer in hun tuin hebben maar nog wel steeds reikhalzend uitkijken naar het boekje
Enkele oorspronkelijke Aviornis-vogels: mandarijneenden (links) (foto: Louis Gonnissen),
Nepalfazant, hen (midden) (foto: P.J. Muss), witkopkoekoeksduif (rechts) (foto: Armand Cleynen)

bij de post? Ze laten zich soms horen als het onverhoopt twee dagen te laat is! Dit
tijdschrift, het “fundament van onze vereniging”, heeft in de loop van de jaren een
complete metamorfose ondergaan en is veranderd van die gestencilde vellen (in
A4-formaat) naar een boekwerkje van A5-formaat in veelkleurendruk met wel bijna
100 pagina’s. Dit blad, voorzien van heel veel fraaie foto’s en boeiende verhalen en
verslagen, nodigt elke keer weer uit om bekeken en gelezen te worden.
Telkens staan er weer nuttige dingen in waar leden en liefhebbers hun voordeel mee
kunnen doen, zoals kweekverslagen, vogelbeschrijvingen en verslagen van verre
reizen etc.
Het internet wordt steeds meer ontdekt,
omdat steeds meer mensen de kennis en
de vaardigheid krijgen om door middel
van een thuiscomputer kennis te maken
met steeds betere en meer wereldwijde
informatie. Aviornis begreep dat ook
en zo rond mei 2002, toen de internetsite van Aviornis langzamerhand goed
begon te werken, kon men daar ook
veel informatie verkrijgen. Maar er
gebeurde later meer, want het bestellen van ringen via deze website, een
vogeldatabase met heel veel vogelgegevens, je opgeven als lid, regionieuws
en een rubriek “Vraag en Aanbod”, als ook links naar
andere internetsites werden aan het websiteprogramma toegevoegd.
Een ander voorbeeld van de voortschrijdende beheersing van de techniek van
het internet is het feit, dat in 2003 alle informatie rondom het hoofd- en algemeen
bestuur voortaan niet meer per post maar per e-mail
naar de regiobestuurders wordt gestuurd.
Voor de liefhebbers van watervogels wordt het bijzonder mooi. Op het internet is in de loop der jaren al heel
wat kennis te vergaren, maar in maart 2003 komt het
bijzonder dikke en fraaie naslagwerk Watervogels houden ... ‘t is een hobby! uit. Niemand had van te voren
kunnen weten, dat deze nergens anders verkrijgbare
“Watervogelbijbel” tien jaar na uitgave al aan zijn
tweede (flink herziene) druk zou zijn toegekomen.
Een ander fenomeen voor het verspreiden van kennis
onder de regioleden zijn de door de regiobesturen
Blz. 20
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georganiseerde tuin- of parkbezoeken, abusievelijk vroeger altijd als “hokbezoek” aangeduid.
Veruit de meeste van onze leden houden hun
vogels in min of meer grote en vaak natuurgetrouw ingerichte verblijven. Door eens bij een
andere liefhebber te mogen komen kijken kan
heel wat kennis worden overgedragen.
Een andere belangrijke doelstelling is het als
vereniging hulp willen bieden wanneer populaties oorspronkelijke vogels in het wild met
uitsterven worden bedreigd. Dat kan, enerzijds door gericht kweken buffers te creëren en
anderzijds door herintroductie van vogels uit
die buffers. Zo was daar het, slechts gedeeltelijk geslaagde, “Goudoogjesprojekt”, het jonge
goudoogganzen aanleren van hun trekroute
naar wintergebieden in Nederland, door achter
een ultralicht vliegtuig aan te vliegen. Het in
2013 volledig geslaagde “Trinidadproject”, het
uiteindelijk herintroduceren van witwangfluiteenden en Bahamapijlstaarten in Trinidad is
een ander voorbeeld van zo’n doelstelling. Er
zijn daar in 2014 al kuikens van deze watervogels geboren!
Het, ook in 2014, met een oproep onder leden
van start gaan van inventarisatietellingen van
de steeds zeldzamer wordende Baers witoogeend is weer zo’n voorbeeld van doelstellingen
van onze vereniging.
Het gaat vanaf 2003 helemaal fout in Nederland,
want de vogelpest breekt uit en dat voorspelt
niet veel goeds. Alles wordt in het werk gezet
om te voorkomen dat de ziekte over zal gaan
in een wereldwijde grieppandemie, mogelijk
veroorzaakt door mutatie van dat vogelpestvirus en gevaarlijk voor mensen. Uitbraken van
de ziekte vinden telkens plaats in de enorme
schuren van de bio-industrie en deze zien hun
bedrijven bedreigd door het pluimvee van de
kleinschalige particulieren, de zogenaamde
35 jaar Aviornis International Nederland

Tuinbezoek

Witwangﬂuiteend en
Bahamapijlstaarten voor het
Trinidad-project (foto: Jan Harteman)

Ophokking in 2003 (foto: Jaap Wisserhof)
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“hobbydierhouders”. Nietsvermoedende jonge leden van Aviornis, maar ook vogelhouders vanaf de oprichting, krijgen plotsklaps te maken met uiterst bizarre en
omstreden maatregelen. Het “ophokken” en “ruimen” van “gehouden” oorspronkelijke vogelsoorten, waaronder soms zeer zeldzame, gaat van start vanwege het
feit dat deze soorten deel uit maken van uiterst dubieuze en achterhaalde definities. Tegelijkertijd worden “niet gehouden” vogelsoorten, aan de andere kant van
de omheining, vogels van dezelfde categorie (en dus minstens even gevaarlijk) met
rust gelaten. Veel particuliere pluimveehouders (met slechts een paar kippetjes in de
achtertuin) maar ook veel leden van Aviornis worden in die periodes (want er waren
meer momenten waarin er onherroepelijk moest worden opgehokt vanwege dreigend gevaar van overvliegende trekvogels!) door de overheid gekrenkt, gegriefd
en geschoffeerd. Onze vereniging heeft nog een onderzoek geïnitieerd naar de
gevoeligheid van watervogels en hoenderachtigen voor de Aviaire Influenza, waaruit later kon worden geconcludeerd, dat watervogels wat minder gevoelig zijn voor
de gevolgen van dit virus dan hoenderachtigen. Gelukkig hebben de ambtenaren
van het ministerie na verloop van tijd ingezien dat deze uiterst impopulaire maatregel voorlopig niet meer gebruikt zal gaan worden. De houders van “hobbydieren”
laat men voortaan met rust, maar dat is valse hoop, want in oktober 2006 slaat weer
de vogelpest toe en het vermaledijde ophokken moet toch weer worden toegepast!
Deze keer duurt de crisis tot februari 2007!
Al in oktober 2001 wordt door het toenmalige hoofdbestuur ingezien, dat er vanuit
de overheid onverkwikkelijke zaken richting dierhouders gaan komen. Wil men die
kunnen pareren dan is het van belang dat er door de vereniging minimale eisen aan
de huisvesting van de door ons gehouden soorten op de plank komen te liggen.
Daarmee kunnen wij als vereniging aantonen dat wij er alles aan zullen doen om
op verantwoorde manier dieren te houden. Die “minimale huisvestingsrichtlijnen”
zijn in 2014 bijna gereed voor al onze gehouden vogelsoorten en daarmee moeten we de regelgevers kunnen
overtuigen dat deze methode vele malen beter werkt
dan een zogenaamde “positieflijst”, waarin soorten
zullen staan aangegeven, die je niet meer zou mogen
houden vanwege uiterst vage criteria. Intussen houdt
de overheid de dierenhouders al 12 jaar in onzekerheid!

Er pakken zich steeds meer donkere wolken samen.
Gelukkig hebben we in onze vereniging uiterst bekwame en oplettende bestuurders, die hun stinkende best doen om onze hobby zo goed mogelijk veilig te stellen. Daarin worden wij gesteund door het Platform Verantwoord Huisdierenbezit
(het PVH). Zeg nou zelf, bestaan er betere, vredelievender en aardiger mensen dan
liefhebbers en houders van die oorspronkelijke vogels? Waarom zou je als overheid
die in hun liefhebberij willen beknotten? Welk onheil kunnen deze mensen nu veroorzaken? Wat is er mis met ontspanning, welbehagen, natuurbeleving, saamhorigheid, welzijn, soortbehoud en verantwoordelijkheidsgevoel, om maar eens een paar
sterke uitdrukkingen van onze voorzitter te hergebruiken.
De naamsbekendheid is bij Aviornis International Nederland niet zo geweldig goed.
Daar moet wel wat aan gedaan worden, maar hoe doe je dat zonder dat het miljoenen euro’s aan reklamegeld gaat kosten door spotjes tussen de Tv-programma’s
door te strooien?
Nee, het gaat ietwat anders, want die miljoenen zijn er niet. Er is een vlag met het
verenigingslogo gekomen, er zijn nu reclamefolders, waarmee men zich ook kan
opgeven als lid, er zijn stickers met het verenigingslogo en er zijn levensgrote kleurrijke banners, die onze club duidelijk zichtbaar promoten en daarnaast is er ook nog
een promotiefilm.
Heel veel naamsbekendheid krijg je ook van “mond tot mond”-reclame. Als u als lid
bij liefhebbers van soortgelijke vogels komt en ze zijn nog geen lid, is praten over
onze vereniging al een hele vooruitgang!

Het houden van dieren als liefhebberij (in ons geval
dus oorspronkelijke vogelsoorten) wordt steeds minder vrijblijvend en dat zal in de toekomst niet beter
worden. Er zullen steeds weer nieuwe partijen en
groeperingen komen, die het niet goed vinden wat er
zoal in avicultuur gebeurt. Het totale verbod op het
leewieken is daar zo’n voorbeeld van.
Blz. 22
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DUCK
Het allerbeste van de natuur
voor uw watervogels
Topkwaliteit voor elke levensfase
Evenwichtige voeders
voor een optimale kleuring &
een glanzend verenkleed
Een kleine 2mm korrel
voor een vlotte opname

In dit summiere overzicht van de geschiedenis zijn ongetwijfeld een aantal zaken
niet genoemd, daarvoor verwijs ik naar de geschiedenis, zoals die is beschreven op
de internetsite.
Een aantal zaken zijn echter nog het noemen waard, zoals de vorming van een aantal
commissies, het ontstaan van diverse werkgroepen en “Jong Aviornis”.
Het laatste punt van deze uiteenzetting, is de nimmer aflatende inzet van al die
vrijwilligers die onze vereniging draaiende hebben gehouden gedurende de afgelopen 35 jaar. Dat het soms bijzondere mensen waren, die heel veel van hun waardevolle tijd geïnvesteerd hebben in onze vereniging blijkt wel uit het feit dat er al 15
zijn benoemd tot bijzondere leden. Zo hebben we 1 erevoorzitter, 11 ereleden en
3 leden van verdienste en dat allemaal binnen die 35 jaar!
De bereidheid van leden, zich onvermoeibaar in te zetten voor de vereniging, wordt
nog steeds gecontinueerd, want ook al gaat het soms moeizaam, er komt toch telkens weer invulling in vacante (bestuurs)functies. Aviornis sluit zich intussen aan
bij de NWWP, het platform van de Nederlandse Werkgroep Parkdieren en Pluimvee
waarmee we sterker staan t.o.v. ambtenaren en regelgevers. Op deze manier heeft
onze bloeiende vereniging, Aviornis International Nederland, met een totaal eigen
ledenbestand dat steeds schommelt tussen de 2500 en 2600, een goed toekomstperspectief en kunnen we met gemak, maar dan moeten we nog wel even volhouden, het vijftigjarige bestaan halen. Daar kijken we nu al naar uit!
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Uit de oude doos
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Al 35 jaar een
prachtig magazine

Van harte
gefeliciteerd!

Omdat elk vogeltje eet zoals het gebekt is.
Al jarenlang brengt Kasper Faunafood hoogwaardige producten op de
markt, o.a. specialistische voeders voor watervogels en exotische vogels.
Omdat elke vogelsoort andere eisen stelt aan de samenstelling en de
vorm van de voeding, heeft Kasper Faunafood speciale voeders per soort
ontwikkeld.
• Kraanvogelvoeders:
opfok, productie en onderhoud (geperst/geëxtrudeerd)
• Flamingovoeders:
productie en onderhoud (geperst/geëxtrudeerd)
Complete voeding, exact afgestemd op de specifieke behoefte van de
vogelsoort in ieder stadium van zijn ontwikkeling.
Aan deze voeders is Faunabiobalance toegevoegd voor een (nóg) betere opname
van het voer en een verhoging van de immuniteit. Het verbetert de weerstand
en de groei en zorgt voor minder uitval.

december 1978 nr. 6
Kasper Faunafood, een merk van Arie Blok Diervoeding
Postbus 30 · 3440 AA Woerden · www.kasperfaunafood.nl
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Er kan maar 1 de beste zijn !!!!
Aluminium volières op maat gemaakt
Tevens in- en verkoop van sier/watervogels
Handelsonderneming Armando Vriezenveen
Tel: 06-20550066
www.handelsondernemingarmando.nl

februari 1979 nr. 25
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Dierenhandel

Het Veldhof
met een enorme collectie watervogels,
parkvogels en zoodieren
Inkoop en Verkoop, ook uit eigen kwekerij
Gerard en Frank Janssen
Veldstraat 9, 3950 BOCHOLT (B)
Tel. 0032 (0)11 44 86 88
Fax. 0032 (0)11 44 10 22
Gsm Gerard: 0032 (0)475 85 21 80
Gsm Frank: 0032 (0)475 41 42 11
e-mail: het.veldhof@scarlet.be

Import - Export
Maandag gesloten
Zondag geopend tussen 10 en 12 u
Wij beschikken over eigen transport.
Grote hoeveelheden komen wij
aan huis halen.
april 1979 nr. 26
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BETONNEN NESTKASTEN
erop, maar
Er moeten natuurlijk veel meer zegels zijn met eenden, ganzen of zwanen
wel eens
ook
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ik
id:
Aviornisl
goed
als
ik
doe
wat
dus
de bekendste heb ik al,
zegels met fazanten of korhoenders.
Je wilt
Soms moet je met een goede atlas je aardrijkskundige kennis weer ophalen.
of DPRK
toch weten waar dat onbekende land ligt: zoals Barbuda, Grenada, Kiribati
(Noord-Korea) of Shqiperia (Albanië) of Staffa (eilandje bij West-Schotland).
met soms
Nederland valt als rijk land naar mijn idee de laatste jaren wat uit de toon
weet of
niet
je
waarvan
gen,
afbeeldin
ige
kunstzinn
jk
zeer artistieke en wonderli
Nederland
de zegel liggend of staand opgeplakt moet worden. Eén ding is zeker,
s, een
heeft op 22 februari 1994 een serie van 3 zegels uitgegeven met een brandgan
serie van 4
blauwborst en een wintertaling erop en in België is in 1989 een prachtige
pijlstaart.
zegels uitgegeven met een wilde eend, een wintertaling, een slobeend en een

voor holenbroeders
gat 100, 120 of 160

voor grondbroeders
gat 120 of 160

voor grondbroeders

voor holenbroeders

P. van Wijck - Langeweg 12 - 4542 RP Hoek (NL) - tel. +31 (0)115 441826

Garnalen voor vogelvoeding – regelmatig aan te bieden
 Blok ingevroren in dozen van 20 kg
 Kleine rauwe ongepelde Noordzeegarnalen
 Zeer scherpe prijs bij afname grotere hoeveelheden
 Franco bezorgd in Nederland en België (eventueel Duitsland)
Voor info en bestellingen: Piet van der Ploeg | Molenweg 15 - 9761 VB Eelde
Mobiel: +31 (0)6 1056 2395
pietvanderploeg@hotmail.nl

BREEDING FARM

" SNAVELHOF" B.V.
Ornamental Waterfowl
Ostriches, Emus, Rhea's

Ik hoop met dit artikel een aantal lezers warm gemaakt te hebben om hun
zegel te gaan verzamelen.
Dit geeft veel avonden plezier.
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Gefeliciteerd
met
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jaar
Aviornis
International
Nederland

GERRIT VOS
't Holweg 26, 7924 PX Zuidwolde, The Netherlands
Tel. 0031 528 391478 (Office)
Tel. 0031 528 391609 (Farm)
Fax 0031 528 391407
E-mail: snavelhof@gmail.com
www.snavelhof.nl • www.zooanimals.nl
TE KOOP
Vele soorten watervogels, fazanten, kwartels etc.
Parkdieren, kraanvogels, ﬂamingo's
Ook veel grote dierentuindieren als antilopen, zebra's, mini-horses
Alpaca's (Peruvian, Suri, Chilean), lama's, guanaco's
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Ook kopen wij uw jonge dieren
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Klassieke vogelpest in Nederland

afgenomen en
Inmiddels is de maatschappelijke acceptatie voor het ruimen steeds verder
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Enkele reacties
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Veel Aviornis-leden preventief 'geruimd'

de liefhebbers in de
Al ruim twee maanden houdt de vogelpest Aviornis in zijn greep. Vooral
influenza-epidemie
aviaire
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Gespecialiseerd in alles voor de kweek van neerhofdieren
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Aviornis International
en haar werkgroepen
Als hobbydierhouder zijn wij in de gelegenheid om op verschillende manieren bezig
te zijn met het houden van vogels. De één heeft vogels omdat hij/zij er van geniet
vanwege het gedrag, de kleuren; gewoon omdat hij/zij ze mooi vindt. De ander doet
er nog een schepje bovenop en probeert zijn dieren tot voortplanting te bewegen
en de jongen groot te krijgen. Nog weer anderen specialiseren zich in een bepaalde
soort of familiegroep omdat deze hen bijzonder fascineert.
Voor diverse familiegroepen van vogelsoorten zijn er binnen Aviornis International
zogenoemde werkgroepen opgericht. De aanleiding hiertoe kan verschillen maar bij
allemaal komt het er op neer dat een bepaalde familiegroep of groepen specifieke
aandacht krijgen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het gericht fokken van bloedlijnen
om zo een veelal kwetsbare groep vogels een sterke genetische basis te geven, het
onderzoeken naar raszuiverheid van soorten, informatie verzamelen over hoe de
soorten in de natuur leven om zo hun verzorging in beschermd milieu te versterken
en te verbeteren, de uitwisseling van kennis en vogels tussen de leden van de werkgroep etc.
Deze werkgroepen nemen met hun doelstellingen en werkzaamheden een belangrijke plaats in binnen de Aviornis-organisaties en het is dan ook niet meer dan logisch
dat zij in het jubileumboekje een plaats hebben gekregen. Zij stellen zich graag aan
u voor en hopen natuurlijk op uw belangstelling voor en eventuele deelname in hun
positieve doelstellingen en werkzaamheden.
Voor de gegevens van contactpersonen en website-adressen zie de werkgroep
pagina in de reguliere uitgave van het Aviornis-boekje.

GESLACHTSBEPALING

Vriendelijk
Postbus 40
9640 AA
Veendam (NL)

Tel (+31) 0598-619343
Web www.gendika.com
Email info@gendika.com
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Vliegensvlug

uit veren, in ALLE vogelsoorten

Vertrouwd

Al 15 jaar UW SPECIALIST voor vogelonderzoek
Bezoek onze website voor informatie en gratis monstermateriaal!
Tevens voor ziekte-analyses en verwantschapsonderzoek.
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IBISRING
Ibisring, what’s in a name, is een werkgroep die zich bezighoudt met ibissen en lepelaars (Threskiornithidae) in avicultuur.
Ibisring is gestart als een groepje enthousiastelingen die wat met ibissen wilden
gaan doen. Alles begon op een avond aan een keukentafel waar een paar liefhebbers over ibissen begonnen te praten. Kennis en ervaringen werden zo onderling
uitgewisseld. De kweekresultaten en het succes van de handopfok ging er op vooruit. En ondanks hun inspanningen zagen zij dat er soorten ibissen waren die in de
liefhebberij achteruit aan het gaan waren en zij besloten er wat aan te doen. Al snel
werd die keukentafel te klein want er bleken meer liefhebbers te zijn die behoefte
hadden aan informatie. De Ibisdag was een
feit. De eerste werd gehouden in de Zoo
van Antwerpen en in de loop der jaren zijn
we op diverse adressen te gast geweest,
zowel in dierentuinen als bij liefhebbers. Ons
10-jarig jubileum vierden we in 2011 met
een 2-daagse Ibisdag in Walsrode. De onderwerpen op deze Ibisdagen varieerden van
fokervaringen tot EHBO bij vogels. En elke

Ibisdag was een succes dankzij
de inzet van een groep vrijwilligers waar we telkens op konden rekenen, onze sponsors
en de grote groep liefhebbers
die er elke keer weer bij waren.
Bij deze nog bedankt allemaal.
Jullie geven ons de motivatie
om verder te gaan.
Het groepje mensen dat met
een kop koffie wat over ibissen zit te leuteren is er nog
steeds, maar de werkgroep is
gegroeid en geëvolueerd en
mag best trots zijn op een aantal gerealiseerde projecten.
Het grootste en meest idealistische is het project rond de
Australische witte ibis. Aan de
hand van DNA werd bepaald
of de vogels die in onze volières zitten wel zuiver zijn en
een genetisch profiel werd
opgemaakt om de genenpoel
zo groot mogelijk te houden.
Al dit werk werd gebundeld in
een boekje wat internationale
lof opleverde.
Aan de hand van de tellijsten
ingestuurd door de liefhebbers maken we elk jaar een
stand van zaken op over de
ibissen die nog in de liefhebberij zitten. Door deze gegevens in grafieken te zetten,
zagen we dat enkele soorten
extra aandacht verdienden.
Naast de Australische witte
ibis loopt er nog een project
rond de Amerikaanse witte
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Groepje Australische witte ibissen in Ibisring-project genietend
van een perfecte bescherming (letterlijk en ﬁguurlijk) (foto: Eric Puts)
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Rode ibis (foto: Thierry Clercx)

een speciaal hiervoor gemaakt “Ibiskaftje”. Naast raad, proberen we ook met daad
bij te staan. Om onze vogels een handje te helpen, hebben we rieten legmanden
laten maken. Voor 5 euro kun je zo’n mand aanschaffen op onze Ibisdag of eventueel
op andere locaties na bestelling.
Wil je nog meer weten over deze werkgroep, kijk dan eens op de website of nog
beter, kom naar de eerstvolgende Ibisdag.

In- en verkoop van
• park- en sierwatervogels
• allerlei kleinvee
• kangoeroes en alpaca's
• kraanvogels, enz.
Verkoop van hobbyvoeders
Openingsuren:
voor hobbyvoeders van 9 tot 19 u.
voor dieren van 17 tot 19 u.
zaterdag van 9 tot 18 u. of na tel. afspraak
zondag van 9 tot 12 u. dinsdag gesloten
gesloten van 12.30 tot 13.30 u.

Afrikaanse lepelaars
(foto: Bart de Kleijn)

ibis en recentelijk ook de hagedash-ibis. Op de website kun je
onder het thema projecten de
gegevens van de Amerikaanse
witte ibis van de afgelopen
jaren terugvinden.
Ondertussen hebben we leden
verspreid over de zes continenten en kunnen we dus gerust
spreken van een internationale
werkgroep. Ibisring probeert
overal waar we kunnen mee te
helpen, zelfs bij wetenschappelijke studies. Je kunt op de website enkele publicaties bekijken van projecten waar
we aan meegewerkt hebben.
Naast de website www.ibisring.org waar je een berg aan informatie kunt vinden en
de Ibisdag, proberen we onze leden ook nog te informeren met de nieuwsbrieven
en andere informatie die in vier talen verschijnen. Deze zijn dan weer te bundelen in
Blz. 54
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Geert Verhoeven,
Kluisstraat 63, 9940 KLUIZEN
tel. & fax: 09/357.64.55
e-mail: geert.verhoeven1@pandora.be
www.geertverhoeven.be

WERKGROEP / VRIENDENGROEP JONG AVIORNIS
Jaren geleden zijn wij als werkgroep begonnen met een
nauwe samenwerking met elkaar, hierdoor zijn er hechte
vriendschappen ontstaan en we willen er eigenlijk nog
zoveel mogelijk vrienden bij!
Als men zich afvraagt ‘wat is Jong Aviornis’, is het antwoord
heel simpel: een groep jongeren die allemaal dezelfde passie delen, namelijk: vogeltjes houden! Sfeervolle jeugdmeetings, leuke projecten en een aangenaam gesprek,
daar moet je voor bij ons zijn.
De jeugdmeetings worden gehouden bij dierentuinen, privéparken of privécollecties. De sfeer is steeds weer op en top. Er wordt altijd een rondleiding geregeld of
een blik achter de schermen, dingen waar je als normale bezoeker vrijwel nooit de
gelegenheid toe krijgt. Wanneer je geen vervoer hebt, wordt er altijd iets geregeld
om samen te rijden zodat je zeker op de meeting kunt komen, een dagje om naar uit
te kijken telkens weer!

Bij een liefhebber in de regio Antwerpen

De projecten die wij als Jong Aviornis onder onze vleugels hebben genomen zijn
projecten met goed gangbare soorten, maar jongen grootbrengen blijft uiteraard
een uitdaging. Tot op heden hebben we twee projecten lopen: De Koreaanse mandarijneend en de Chinese dwergkwartel. Als je lid wordt van Jong Aviornis en je weet
allemaal niet goed hoe je mee kunt doen aan zo’n project is dit geen enkel probleem, wij helpen je graag verder! Voor je de vogels ontvangt, geven we je graag uitgebreide uitleg over de verzorging, voeding en alles wat met deze vogels te maken
heeft. Wanneer het je dan is gelukt om jongen groot te brengen, worden deze weer
aangeboden aan andere leden tegen een zo laag mogelijke prijs uiteraard, want
jong zijn is al duur genoeg.
Nu je dit stukje hebt gelezen en je kunt niet wachten om ook bij de vriendengroep
te komen, aarzel dan zeker niet en surf naar onze website www.jongaviornis.eu. Hier
vind je nog meer informatie over de werkgroep en hier kun je ook gratis lid worden!
Als laatste zouden wij als werkgroep Aviornis International Nederland heel erg willen
bedanken voor hun jarenlange steun aan de werkgroep en hartelijk willen feliciteren
met het mooie jubileum. Wanneer we als werkgroep vragen hebben of er problemen zijn, staan ze altijd, maar dan ook altijd voor ons klaar; echte klasse!
Vriendelijke groeten, Team Jong Aviornis

In Avifauna

Bij Fowl Oase

In de regio Antwerpen

Bij Fazanterie 't Bakkersboschje

Bij de familie Spitthöver in Duitsland

Bij Lammert Zwep

In de regio Antwerpen

Sulawesi-neushoornvogel in Walsrode

Maguari-ooievaar in het NOP

In het Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien

Kroeskopparelhoen in Walsrode

Bonte reiger in Berlijn

In de Zoo van Doué-la-Fontaine in Frankrijk

WERKGROEP KWETSBARE WATERVOGELS
De werkgroep heeft de volgende doelstellingen:
• Promotie voeren voor het verantwoord houden van watervogels;
• Een zo groot mogelijke basis op te bouwen waaruit men kan putten voor het
opbouwen van een kenniscentrum (databank) en het geven van voorlichting en
hulp bij het kweken, houden en selecteren van watervogels;
• Propagandastanden op beurzen in samenwerking met kernen en/of andere werkgroepen;
• Het maken van stamboeken en fokprogramma's voor bedreigde soorten;
• Het maken van tellijsten om de evoluties in de gehouden soorten op de voet te
kunnen volgen;
• Het opstarten van projecten die een noodzaak zijn om het behoud en de promotie
van onze hobby te verzekeren;
• Streven naar een Europese samenwerking met de diverse Aviornis-afdelingen en
alle liefhebbers.
De werkgroep heeft sinds kort alle kwetsbare eenden in haar bezit. Enkele soorten
waren verdwenen maar die hebben we via handelaars en enkele buitenlandse vrienden terug kunnen bemachtigen. Bij deze wil ik deze mensen ook eens bedanken
voor hun hulp!

Baers witoogeend (foto: Jan Harteman)

We willen nog even iets onder de aandacht brengen. Liefhebbers die in het
verleden lid zijn geworden, kunnen
deze zich nogmaals aanmelden? We
hebben met de nieuwe opstart helaas
geen ledenlijst(en) gekregen.
Er werd in het begin ook enkel aandacht
besteed aan de eenden. Omdat we de
Werkgroep Watervogels zijn moet hier
dan ook verandering in komen en gaan
we proberen om de afdeling ganzen en
zwanen ook nieuw leven in te blazen!

Kastanje-eend
(foto: Jan Harteman)

Sinds kort hebben we in ieder boekje ook een kweekverslag staan dat komt van
leden van de werkgroep. Dit heeft toch bij wat liefhebbers de interesse aangewakkerd voor deze kwetsbare soorten.
We krijgen ook dikwijls de vraag ‘wat betekent lid zijn van de werkgroep of welk nut
heeft dat?’ Eigenlijk meer dan veel mensen denken…
1. Er zijn geen kosten aan verbonden;
2. Er worden geen gegevens vrijgegeven, alles gebeurt met wederzijdse toestemming (wet van de privacy);
3. We proberen voor iedere soort 10 liefhebbers te hebben zodat we een zekere buffer hebben (en de soort niet kan verdwijnen);

Canvasback (foto: Jan Harteman)

4. Je gestorven vogels vervangen zodat je niet op zoek moet gaan;
5. Trachten vogels onverwant te maken (dit is niet meer voor elk soort mogelijk);
6. Ook wanneer je een kwetsbare soort zoekt of juist weg doet, helpen we je indien
mogelijk;
7. Wat vragen wij wanneer je vogels kweekt? Dat je dan voorrang geeft aan liefhebbers van de werkgroep.
Dus zoals je ziet neemt dit niet echt veel tijd in beslag!!
Het enige wat we jou vragen is laten weten wat je gekweekt hebt en of je een
kweekverslag wilt schrijven. Dat is geheel vrijblijvend en enkel maar een vraag. Het
helpt ons meer inzicht te krijgen in de soorten en het ondersteunt medeliefhebbers
in hun kweekresultaten.
We doen een oproep aan alle liefhebbers die kwetsbare watervogels (eenden, ganzen en zwanen) hebben om deze in onze tellijst in te voeren, ook losse vogels zijn
van belang! Zo weten we beter voor welk soort we een project moeten starten.
Je hulp wordt zeer gewaardeerd! Zonder jou gaat het niet lukken!
Zie voor verdere informatie onze website: http://www.aviornis.be/index.php?id=106
Mellers eend (foto: Jan Harteman)

Muskuseend (foto: Jan Harteman)

Roodkopgans (foto: Jan Harteman)

WERKGROEP KRAAGFAZANTEN
In de jaren '90 stelde een groep Vlaamse amateurkwekers vast dat er veel
onzuiverheden waren in de populatie van kraagfazanten in beschermd
milieu. Dit werd nog verergerd door bastaarden van de twee soorten kraagfazanten: de goudfazant Chrysolophus pictus en de Lady Amherstfazant Chrysolophus
amherstiae.
Dank zij de steun van de vereniging Aviornis International en WPA Benelux ontstond
de Werkgroep Kraagfazanten die tot doel had een gezonde populatie van soortechte goudfazanten en Lady Amherstfazanten tot stand te brengen.
Er volgden heel wat jaren van intens onderzoek en studies in belangrijke natuurhistorische musea: het Musée d’Histoire Naturelle in Parijs, het Naturkunde Museum in
Berlijn, The Bird Collection van het Natural History Museum van London in Engeland,
waarbij talrijke balgen werden gefotografeerd.
Het fotomateriaal werd vervolgens gebruikt om te bepalen welke kenmerken van
de dieren die bij kwekers werden gehouden als fenotypisch correct konden worden beschouwd (dat wil zeggen met externe kenmerken gelijkend op de geconserveerde exemplaren). Er werden ook posters geproduceerd die de liefhebber moeten
laten zien hoe kruisingen te herkennen.

Goudfazanten, hanen

Na een strenge selectie werden de enkele individuen
met goede kenmerken onderworpen aan een DNAanalyse.
In 1998 werd er met een populatie goudfazanten
gestart waarvan voor elk dier de afstamming tot aan
de originele Chinese stamsoort kon worden gereconstrueerd.
Het doel van de werkgroep is een goede populatie
uitbouwen; beheren en behouden van soortzuivere
kraagfazanten.
Elke goudfazant van het project draagt een 5000ring. Deze 5000-ring moet het teken blijven van een
betrouwbare goede vogel.
Het 5000-project is bekend tot ver over de landsgrenzen heen. Het aantal deelnemers in het project groeit
elk jaar weer, we tellen momenteel 101 deelnemers
aan het project.
Deze deelnemers zijn verspreid over geheel Europa.
Tevens is er een gelijklopend project opgestart in
Frankrijk en Italië met richtlijnen van de focusgroep.

Goudfazant, haan

Goudfazant, hen

Een koppel Lady Amherstfazanten (foto: P.J. Muss)

Het aantal fazanten in het stamboek bedraagt nu 546 dieren. De genetische variatie tussen de dieren is nog beperkt. De werkgroep beschikt nu over 4 bijkomende
bloedlijnen die dit jaar in het kweekprogramma worden gebracht. Dit geeft extra
mogelijkheden om zoveel mogelijk genetisch onverwante dieren te kunnen koppelen.
De werkgroep is uitgegroeid tot een begrip. Bijna elke fazantenliefhebber heeft
gehoord van of kent het 5000-project. Het 5000-project is en moet een project blijven van betrouwbare dieren.
Het project heeft aangetoond dat je met weinig middelen maar de juiste attitude
veel kunt bereiken en dit niet altijd voor de duurdere soorten. De expertise en kennis van de werkgroep wordt geraadpleegd door allerlei instanties zelfs deze van het
land van herkomst.
Voor de Lady Amherstfazant daarentegen heeft dit initiatief tot nu toe geen succes
opgeleverd wegens gebrek aan zuivere dieren. Op dit ogenblik zijn er onderhandelingen bezig voor import uit Amerika en zo hoopt men in de toekomst gelijkaardige
successen te kunnen boeken als met de goudfazant.
Voor meer informatie kun je terecht op de websites van Aviornis: www.aviornis.be en
www.aviornis.nl en bij de werkgroep: Ludo Pinceel, Paulo Raeymaekers, Raf Smets,
Victor Steenackers, Jos Van Houdt, Frédéric Verstappen.
E-mail: paulo.raeymaekers@skynet.be
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Aviornis International Nederland bedankt al haar
adverteerders meer dan hartelijk voor hun trouwe
steun en sponsoring. Mede dankzij u is het al die
jaren mogelijk geweest onze leden een kleurrijk
en aantrekkelijk tijdschrift aan te bieden.

Specialists in
Breeding Ornamental
Waterfowl and Cranes
Im- and Exporters of
Live Birds and Zoo Animals
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KWEKERIJ van meer dan 140 verschillende soorten SIEREENDEN,
SIERGANZEN, ZWANEN, 12 soorten KRAANVOGELS en andere
PARKVOGELS EN DIEREN w.o. veel zeldzame.
TEVENS IN- EN VERKOOP, IM- EN EXPORT van alle soorten
SIERWATERVOGELS, PARKVOGELS en DIERENTUIN-DIEREN.
GRATIS ADVIES en
INFORMATIE over:
- de verzorging
- het houden en
- het kweken van
Sierwatervogels en Parkvogels.

Bezoekadres: PARALLELWEG 45
NL-1756 ED ‘t ZAND (N-H)
NEDERLAND
Foto: Dirk Hauwert

Phone: 0031 (0) 224 591643
Fax:
0031 (0) 224 593218
Email:
info@kooyandsons.com
Website: www.kooyandsons.com
www.criadouropocosdecaldas.com
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OPENINGSTIJDEN: op afspraak
ZONDAG GESLOTEN

WERKGROEP NEUSHOORNVOGELS
Het oprichten van deze werkgroep in 2006 is voortgekomen uit de wens deze vogelgroep wat meer in de belangstelling te brengen.
Het gaat over de neushoornvogels (Bucerotiformes), een fascinerende vogelfamilie,
bestaande uit kleine, middelgrote en hele grote soorten.
Neushoornvogels zijn voor de particulier nooit zo populair geweest vanwege de
hoge aanschafprijs en het feit dat ze niet in grote aantallen zijn geïmporteerd, enkele
kleinere soorten uitgezonderd (bijvoorbeeld de roodsnaveltok).
Bij tijd en wijle zijn er importpieken geweest waarbij grotere aantallen vogels uit
voornamelijk Afrika werden geïmporteerd. De Aziatische soorten zijn altijd in de
minderheid geweest. Sinds de algehele importstop voor vogels van kracht is, zijn we
aangewezen op de reeds gehouden soorten in particuliere en dierentuincollecties.
Neushoornvogels zijn van oorsprong eigenlijk altijd dierentuinvogels geweest.
Vooral omdat de grotere soorten nu eenmaal meer ruimte nodig hebben dan de
gemiddelde particulier bieden kon. Hierin is veel veranderd en ook nu zijn er particuliere liefhebbers die neushoornvogels houden en kweken. De groep van de kleinste
neushoornvogels, de tokken genaamd, is hierin in de meerderheid, daarna komt de
trompetneushoornvogel en volgen de grotere Afrikaanse soorten. Bij de particuliere
houder zijn de Aziatische soorten nog zeldzaam.

Dubbele neushoornvogel
(foto: Christiaan Luttenberg)

Afgezien van hun veelal spectaculaire uiterlijk, geluid en gedrag is deze vogelfamilie
uniek voor wat betreft haar broedgedrag. In de broedperiode metselt het vrouwtje
de nestgelegenheid nagenoeg dicht waarbij het mannetje het materiaal aanlevert
en ijverig mee helpt om zijn geliefde op te sluiten. Daarna zijn het vrouwtje en later
ook de jongen volledig afhankelijk van het mannetje. Deze voorziet hen van voedsel
door de tot een nauwe spleet dichtgemetselde nestopening.
De grote soorten zijn soms geregistreerd in stamboeken. Daarin kan men opzoeken
waar de vogels zich bevinden en de mogelijkheden bekijken om dieren die alleen
zitten te koppelen met andere zodat broedkoppels kunnen worden gevormd. Van
de kleine soorten is er alleen een stamboek van de Von der Decken-tok.
Hierin ligt natuurlijk een prachtige kans voor een werkgroep, die onder de vlag van
Aviornis International meer kennis over alle soorten, groot en klein, kan vergaren en
bundelen, om zeer praktijkgericht de nog aanwezige neushoornvogels in beschermd
milieu te behouden. En dat laatste is niet alleen nodig voor ons plezier maar ook
omdat het natuurlijke milieu van deze prachtige vogels met de dag kleiner wordt.
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Von der Decken-tok
(foto: Jan en Rik Dams)

Trompetneushoornvogel
(foto: Johan van Frankenhuyzen)

www.tunnelserres.be

Omdat Aviornis International zich als vereniging al heel lang bezig houdt met de
kweek en bescherming van zeldzame vogelsoorten zijn de neushoornvogels hier
zeker op hun plaats.
De werkgroep zal zich inzetten zoveel mogelijk gegevens omtrent de huisvesting,
de voeding, de kweek en de ‘fijne kneepjes’ te publiceren om bestaande en toekomstige houders de kans te geven op een verantwoorde wijze van deze prachtige vogel
te kunnen genieten.
Helaas is het door diverse omstandigheden wat stil gebleven rond onze werkgroep.
Mede met uw hulp gaan we er in dit jubileumjaar weer met frisse moed tegenaan. We feliciteren alle leden van Aviornis International Nederland met het 35-jarig
bestaan van hun mooie vereniging en we hopen met onze neushoornvogels nog
lang deel uit te mogen maken van deze unieke groep mensen die het vogelhart op
de goede plaats hebben.
Bent u geïnteresseerd in de werkgroep? Neem dan gerust contact op met Johan van
Frankenhuyzen.

Ducks Garden Breeding Centre
Kwekerij van parkvogels, kraanvogels
en watervogels, alsook kangoeroes,
mini-ezeltjes en alpaca's
Fittelaarsdijk 14 - 2440 Geel
Geopend : alleen op afspraak

tel. gsm 0475 64 58 68 - fax 014 59 16 46
e-mail: ducksgarden@skynet.be

Franse preparateur is op zoek naar dode vogels om deze op
te zetten en betaalt een vergoeding voor:
papegaaien, kaketoes, ara's, toekans, siervogels, grote parkvogels,
kraanvogels, flamingo's, zeldzame eenden, uilen, roofvogels, enz.
Voor soorten van bijlage II B volstaat een factuur of afstandsverklaring.
Voor soorten van bijlage I A zijn CITES-papieren vereist.
Aanbiedingen per telefoon, fax of e-mail:
tel. 0033 5 58.98.14.28
mobiel: 0033 6 74.28.99.02
fax 0033 5 58.98.13.45
e-mail: didier.clement21@wanadoo.fr
Blz. 70

35 jaar Aviornis International Nederland

Op maat
of standaard

Volières

Vandevoordt
Laurent bvba
Verlaerstraat 90
3850 Nieuwerkerken
Tel. 0032 (0)11/31.22.44
Gsm 0032 (0)498/31.37.19

WERKGROEP WILDE DUIVEN EN KLEINE HOENDERACHTIGEN
Aviornis Nederland heeft nu feest vanwege haar 35-jarig bestaan.
Eind 2012 was dit het geval voor de werkgroep Wilde Duiven en Kleine
Hoenderachtigen (WDKH). In Houthalen werd ons 25-jarig bestaan gevierd met een
mooie jubileumshow aangevuld met een ruilbeurs en verschillende internationale
sprekers. Een verslag hierover kon u eerder lezen in het Aviornis-boekje.
De manier waarop ons jubileum gevierd werd, was een uiting van hetgeen waar deze
werkgroep voor wil staan. Op een neutrale manier versterken we de banden tussen
liefhebbers over heel Europa, en dit via een vriendschappelijke samenwerking met
andere duivengroepen. Op het treffen waren vijf andere verenigingen uitgenodigd
om de contacten tussen bestuur en leden te bevestigen en te verstevigen. Wat is er
mooier dan liefhebbers alle bronnen van informatie aan te bieden en op deze manier
bij te dragen aan het welzijn van de vogels en daarmee ook de kweekresultaten.
Het beste instrument om deze samenwerking in cijfers om te zetten is de tellijst.
Deze laat de resultaten en noden zien waar we de komende jaren verder mee aan
de slag moeten. Het is het instrument om aan populatiebeheer te doen en om het
potentieel dat in avicultuur aanwezig is om te zetten in cijfers. Want als we met onze
passie een weerwoord willen bieden aan de druk die we de laatste jaren ervaren dan
zullen we toch met concrete zaken moeten komen.
Het potentieel van een gemotiveerde groep liefhebbers, verspreid over heel Europa,
moet een troef worden om de waardering te krijgen die we verdienen. Daar waar

Nepalduif met jong
(foto: Marcel Keysers)

Parelkwartel (foto: Johan Ameel)

er over de gevolgen van de klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit gesproken wordt, bieden wij één oplossing van de
vele die nodig zijn: bufferpopulaties van wilde
vogels. En we doen dit dan nog gratis, daar
waar er voor andere projecten grote bedragen
uitgegeven worden.
We ademen hier ook de sfeer die Aviornis
Nederland uitstraalt. Het Trinidad-project is
immers veel meer dan het op het eerste zicht
lijkt. Het is een bewijs! Het toont aan dat we
geen onzin verkopen en dat het beeld dat er
over avicultuur bestaat eindelijk eens moet
aangepast worden. We hebben hier als vereniging een stap genomen, een grote stap. De
Roulroul, haan (foto: Wim Steelandt)
werkgroep dankt Aviornis Nederland voor dit
initiatief!
Met het Socorro-project hopen we daar ook verder aan mee te werken. Dit project
heeft net als de tellijsten een achterstand opgelopen mede door het vele werk dat
het organiseren van de jubileumshow met zich meebrengt. We zijn ons wel degelijk
bewust van onze tekortkomingen en we werken actief aan een oplossing om continuïteit te krijgen. Echter, de doelstellingen en de motivatie blijven en we gaan dan
ook vol voor ons ideaal in samenwerking met het enthousiaste bestuur van Aviornis
Nederland. We willen hen hierbij nogmaals proficiat wensen en hopen dat we in de
komende jaren de ingeslagen weg verder kunnen ontwikkelen.

Socorro- of Graysonduif
(foto: Armand Cleynen)

Spleetveervruchtenduif, doﬀer
(foto: Christiaan Luttenberg)

Witbuikzandhoen, mannetje
(foto: Huub Dijcks)

•
•
•
•

Eigen hersteldienst!
Broedmachines, uitkomstmachines, opkweekkooien...
Overspanningsnetten, touwen...
Fazantenbrillen en aanverwant anti-pikmateriaal, ringen,
vleugelmerken...
• Alle voeders voor neerhof- en gezelschapsdieren (Teurlings,
Versele, Deli Nature, Lundi, Kasper Faunafood...)
• Eet- en drinkbakken...

't Neerhof
Calaignestraat 20 • B - 9160 Eksaarde (Lokeren)
Tel. 09 348 41 03 • www.neerhof.be
Een koppel rode patrijzen
(foto: Johan Ameel)

Open: van 8u30 - 12u en van 13u - 18u
Gesloten: zondagnamiddag en maandag, alle feestdagen

Doelstelling

WERKGROEP VUURRUGFAZANTEN

Opnieuw trachten goede broedstellen te krijgen.

Waarom een werkgroep voor vuurrugfazanten?

Werkwijze

We hebben vastgesteld dat er nogal eens kruisingen voorkomen:

1. Balgenonderzoek
Aan de hand van balgenonderzoek de uiterlijke kenmerken vaststellen.

Grote Borneovuurrugfazant, hen
(foto: Dirk Callebaut)

Grote Borneo-vuurrugfazant,
haan (foto: Dirk Callebaut)

• Tussen voornamelijk de Vieillot-,
de grote en de kleine gekuifde
Borneo-vuurrugfazant.
Reden: De hennen lijken sterk op
elkaar, het is dus voor een leek
niet eenvoudig om de hennen uit
elkaar te houden.

2. Inventarisatie en morfologisch onderzoek
• Inventarisatie van de nog aanwezige vuurrugfazanten in de liefhebberij;
• Morfologisch onderzoek van deze dieren: welke
vogels vertonen dezelfde uiterlijke kenmerken
als de balgen en zouden eventueel als zuivere
dieren in aanmerking kunnen komen.

• In mindere mate tussen de kuifloze Maleise en kuiﬂoze Borneovuurrugfzant.
Reden: De hennen lijken ook sterk
op elkaar maar de kuifloze Borneo
is in de liefhebberij bijna nergens
meer te vinden. Dus ook minder
kans op kruisingen.

3. DNA-onderzoek
• Om de verwantschap onderling te bepalen (kan
de basis zijn voor een mogelijk studbook);
• Om de soortzuiverheid te bepalen.
Voor meer informatie zie de websites van Aviornis
International: www.aviornis.be en www.aviornis.nl

Vieillot-vuurrugfazant,
haan (foto‘s: Dirk Callebaut)

Kuiﬂoze
vuurrugfazant,
haan (foto:
Tom Jacobs)

WERKGROEP TRAGOPANEN
De werkgroep Tragopanen wil via DNA-onderzoek de soortzuiverheid
van, in eerste instantie, de volgende drie soorten bewaren: satyr, Temminck
en Cabot.
De bedoeling is dat wij een standaard stellen aan de hand van materiaal uit de oorspronglanden en dan een proef doen met een aantal vogels van ons uit diverse
bloedlijnen.
Het uiteindelijke doel is dat later (binnen enkele jaren) de individuele liefhebber
voor elk van zijn dieren een certificaat van soortzuiverheid kan aanvragen. De DNAmethode kan de basis zijn van diverse fokprogramma's waar zeker belangstelling
voor zal zijn van buitenaf en waar we onze vereniging mee kunnen promoten bij
diverse overheden.
Het is onze doelstelling om onze dieren soortzuiver te houden en te kweken. Er is
zoveel verschil van uiterlijk, grootte, kleur enz. dat niemand kan zeggen ‘dit is een
echt soortzuiver exemplaar’.
Daarom inventariseren we wat er in onze avicultuur zit, doen we DNA-analyses met
de verschillende soorten in ons bezit en stellen we een standaard op met materiaal
uit de oorspronglanden. Hierna stellen we een gericht fokprogramma op om de oorspronkelijke tragopanen terug in onze volières te krijgen.
We doen dit met een ringensysteem met stamboek van soortzuiverheid wat spe
ciaal door ZooEasy voor ons werd samengesteld.
Wat de soortzuiverheid van onze populaties betreft, bestaan er echter al jarenlang
vragen en ons DNA-project moet daar dus klaarheid in brengen. Dit is niet zo eenvoudig als aanvankelijk werd gedacht, omdat het hier blijkbaar om soorten gaat die
evolutionair gezien nog vrij ‘jong’ zijn. Dat heeft als gevolg dat er van nature nog
een, zij het beperkte, genetische overlapping kan bestaan. Daardoor is het mogelijk
dat bepaalde historische kruisingen, met een zeer geringe impact op het genoom,
aan de aandacht kunnen ontsnappen. Anderzijds laat het grotere aantal stalen dat
nu al onderzocht is toe met speciale analyseprogramma’s te werken die kruisingen
met grote zekerheid kunnen opsporen.
Voor de Cabot-tragopan blijkt de situatie globaal positief te zijn. Van de 77 onderzochte Cabots zijn er slechts 5 onzuiver bevonden.
Jammer genoeg is dit niet het geval voor de twee andere soorten: zowel bij de
onderzochte satyrs als Temmincks bleken onderlinge kruisingen aanwezig. Van
de 102 onderzochte satyrstalen bleken er minstens 23 niet soortzuiver; van de 69
Temmincks waren dat er 21. Dat betekent dat ongeveer een kwart van de vogels
een kruising achter de rug heeft. Dit kan uiteraard verschillende generaties geleden
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 ebeurd zijn, zodat de liefhebbers
g
zelf hiervoor geen verantwoordelijkheid hoeven te dragen. Het is
anderzijds wel vervelend, aangezien deze dieren en hun nakomelingen voor een kweekproject
niet van waarde zijn.
Het zou zeker interessant zijn nog
meer dieren te laten onderzoeken, zodat we genoeg variatie
hebben binnen de groep vogels
die de proef hebben doorstaan.
Dit zou het samenstellen van geschikte, zo onverwant mogelijke
kweekkoppels mogelijk moeten
maken. Daarom zijn we voor de
7de ronde op zoek naar nieuwe
deelnemers.
Liefhebbers die graag willen deelnemen aan het project kunnen
zich alsnog melden via mail naar
willy.tieleman@skynet.be.
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Vermeld in
uw mail welke vogels en hoeveel
vogels u zou willen laten onderzoeken. Dan ontvangt u per kerende post de werkwijze alsook
de nodige formulieren en enveloppen om de stalen te verzenden. Deelname kost 70 euro per
vogel.
Neem ook eens een kijkje op onze
website:
www.aviornis.be/tragopanen

Van boven naar onder:
satyr-tragopan (haan),
Temminck-tragopan (haan),
Cabot-tragopan (haan)
(foto‘s: Huub Dijcks)

feed to my heart’s delight Futter nach meinem Herzen une nourriture du cœur au ventre

Stadia in het ontvouwen van de keellap en de hoorntjes
bij de Temminck-tragopanhaan (foto's: Huub Dijcks)

voer naar mijn hart
bezo
ook o ek
vernie nze
u
websi wde
www. te
garvo
.nl

Voor siervogels zoals fazanten, tragopanen, kwartels, patrijzen, pauwen, frankolijnen, korhoenders
en parelhoenders is er Garvo 826 siervogel pride. U hoeft niet om te schakelen naar ander voer en
kunt deze hoogwaardige korrel jaarrond voeren aan show- en ouderdieren. Voor het opfokken van
kuikens gebruikt u de eerste weken 1075 alfastart piepkuikens, een mix met 25% ruw eiwit, samengesteld uit een fijn structuurmeel, een kleine korrel, rivierkreeftjes en vogelzaden.

Garvo bv Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl

WERKGROEP PAUWFAZANTEN
In de werkgroep Pauwfazanten werken liefhebbers van Aviornis International en
WPA-Benelux samen die geïnteresseerd zijn in de pauwfazanten (Polyplectron).

Waar staat deze werkgroep voor?
Deze werkgroep probeert vogelliefhebbers aan te moedigen tot en te helpen bij het
houden van pauwfazanten.

Waarom een werkgroep?
• Pauwfazanten nemen een speciﬁeke plaats in in de familie van de fazanten met
specifieke behoeften en eigenschappen.
• Pauwfazanten in het algemeen en enkele soorten, ondersoorten en variëteiten in
het bijzonder, zijn bedreigd in hun natuurlijke habitat.
• Om te voorkomen dat deze fazantensoorten zouden uitsterven en we geen of weinig invloed hebben in de landen van herkomst, dient een bufferpopulatie opgebouwd te worden in beschermd milieu.

Hoe een goede populatie
opbouwen en behouden?
• Er voor zorgen dat we steeds soorten, ondersoorten en variëteiten
zuivere pauwfazanten houden.

Baltsende Chinquis- of grijze
pauwfant (foto: Huub Dijcks)

Baltsende Palawan-pauwfazant
(witkop), haan (foto: Huub Dijcks)

Palawan-pauwfazant (witkop),
haan (foto: Franz Duister)

• Liefhebbers van pauwfazanten informeren over soortgebonden kenmerken, huisvesting, voeding, fokken en
dergelijke via onze tijdschriften.
• Verzamelen en publiceren van wetenschappelijke studies en ervaringen in verband met pauwfazanten.

Geplande activiteiten
• Morfologisch balgenonderzoek om speciﬁeke kenmerken van soorten, ondersoorten en variëteiten te onderzoeken en te beschrijven.
• DNA-onderzoek. Monsters ter beschikking stellen om DNA-merkers te ontwikkelen en nadien onze populatie in beschermd milieu te onderzoeken op soort-,
ondersoort- en variëteitzuiverheid.
• Het adviseren van liefhebbers in verband met het verantwoord samenstellen van
fokparen.
• Samenwerking met instanties, wetenschappers en biologen door hen te informeren en de door hen verkregen informatie ter beschikking te stellen van de liefhebbers.
35 jaar Aviornis International Nederland

Chinquis- of grijze pauwfazant, haan (foto: Franz Duister)
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WERKGROEP TOERAKO'S
Toerako's (Musophagidae) zijn fascinerende vogels. Hun kleurenpracht
en sierlijke verschijning zijn een lust voor het oog. Het gedrag is speels
en nieuwsgierig. Kortom, een prachtige vogelsoort. De ornithologie heeft nooit
goed raad geweten met deze alleen in Afrika voorkomende vogelsoort. Ze is
ingedeeld bij de koekoeken maar van de koekoek zoals wij die kennen hebben ze
weinig weg. De veren met hun mooie kleuren vormen een verhaal apart. Het zijn
geen afgeleide kleuren maar 'echte' kleuren die alleen bij de toerako voor komen.

Historie van de werkgroep

• Zijn het buiten de broedtijd solitair levende vogels?
• Hoe is de vaker voorkomende
agressiviteit te verklaren?
• Kunnen deze vogels gehouden
worden op alleen een menu van
korrelvoeding?
• Kunnen er met het teruglopen
van de import voldoende onverwante stammen opgezet worden?

In 1993 werd in het Cotswold Wild Life Park in Burfold (Engeland) een vereniging
opgericht die tot doel heeft onderzoek te verrichten naar en haar leden te informeren over het houden van toerako's alsmede het bevorderen van het behoud van
toerako's in het wild. In 1997 werd door enkele enthousiaste toerakoliefhebbers een
afdeling opgericht van de Engelse moedervereniging voor de Benelux.

Vragen waarvoor een werkgroep
bij uitstek geschikt is om door
de bundeling van krachten meer
aan de weet te komen over deze
vogels.

De afgelopen jaren is door de International Touraco Society, afdeling Benelux, veel
werk verzet. Om de leden te informeren verschenen elk jaar twee nieuwsbrieven.
Ook vond ieder jaar een toerakodag plaats. Zo'n dag bestond uit lezingen over toerako's door specialisten, het onderling uitwisselen van ervaringen en het bezoeken
van mooie collecties van dierentuinen of aangesloten leden. Er werd een bestand
bijgehouden van de bij de leden aanwezige toerakosoorten. Van zeldzame en
bedreigde soorten werd een stamboek bijgehouden. Met name om een grotere
groep liefhebbers te kunnen bereiken en ook omdat een onderdeel van een Engelse
vereniging nogal wat afstands- en communicatieproblemen opriep, is in 2003 besloten aansluiting te zoeken bij Aviornis International. Nadat afstemmingsgesprekken
met bestuursleden van Aviornis International naar volle tevredenheid waren afgerond, is op 14 februari 2004 de aan de Engelse bond gelieerde vereniging ontbonden en werd een nieuwe werkgroep van Aviornis International opgericht met de
officiële naam: Toerako Werkgroep Aviornis.

Toerako's zijn niet moeilijk te houden. Wil men echter wat meer van
deze vogels, bijvoorbeeld kweken
(en wie wil dit niet!), dan komt
men toch wat onverwachte dingen tegen. De werkgroep zal u zo
breed mogelijk informeren over
het wel en wee van het houden
van toerako's. Vooral de laatste
jaren is er veel kennis opgedaan
over het houden van toerako's in
gevangenschap en over de kweek.
Ook de resultaten met handopfok
zijn sterk verbeterd.

Kennis over toerako's

Bent u geïnteresseerd en wilt u
van de activiteiten van de werkgroep op de hoogte gehouden
worden? Dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat of een
e-mail sturen naar Albert Aarts:
myriamalbert@planet.nl

Voor toerakoliefhebbers is het zeker de moeite waard kennis te nemen van de
activiteiten van de werkgroep. Van het gedrag en de leefwijze van de toerako is,
zeker in vergelijking met de meeste andere vogelsoorten, weinig bekend.
• Zijn het alleen maar fruiteters of hebben ze ook dierlijk voedsel nodig?
• Zijn bladeren een essentieel onderdeel van het menu en zo ja, welk bladgroen
prefereren zij?
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Fischer-toerako
(foto: Joris Franssen)

Witwangtoerako
(foto: Johan Convens)

Livingstone-toerako
(foto: Johan Convens)

WERKGROEP KAMHOENDERS
Het ontstaan en activiteit van de
“European Junglefowl Focus Group”
De kennis van kamhoenders was in de 70'er jaren beperkt tot de traditionele fazantenboeken en wat overschrijfsels uit hoendertijdschriften. Toen in de begin jaren 70
op een vergadering van Aviornis in dierenpark Born, Louis Gonnissen een enthousiast verhaal bracht over kamhoenders, waren er een aantal liefhebbers die toch op
hun honger bleven zitten. Zij spraken af om verder informatie te zoeken en regelmatig samen te komen.
Dit zoekwerk naar informatie leidde naar de bibliotheek van het pluimvee-instituut
’t Spelderholt en het Natuurhistorisch Museum van Leiden. De informatie werd informeel aan elkaar gegeven in kopievorm. Enkele betrokkenen waren lid van Aviornis,
WPA of plaatselijke hoenderverenigingen. Ze hadden allen dezelfde interesse:
groene, gele of grijze kamhoenders, maar om de een of andere reden kregen de
rode kamhoenders als belangrijkste stamouders van onze kippen, de meeste aandacht.
In 1980 heeft Han Assink, onder de naam EJFG, de bestaande werkgroep ingelijfd
bij WPA en Aviornis. Om verschillende redenen werden de hoenderliefhebbers hierdoor niet meer aangesproken. De EJFG kreeg een site op het internet en voor de
tentoonstellingen werden posters gemaakt om meer interesse te winnen bij de liefhebbers. De balgen in de natuurhistorische musea van Tring, Berlijn, Parijs en Leiden
werden geïnventariseerd en gekarteerd, wat leidde tot een unieke diatheek die ter
studie ligt. Dit lijvig werk is niet mobiel omdat het niet is gedigitaliseerd en een
bijzondere interesse en wetenschappelijk inzicht vereist. Op het ogenblik is er een
up-to-date digitale fototheek van natuurfotografen die direct wordt gekarteerd op
GoogleEarth. Deze zeer uitgebreide fototheek is uitwisselbaar via het internet en is in

Rood kamhoen
(foto: Jan Harteman)

Groen Javahoen
(foto: Jan Harteman)

principe voor iedereen toegankelijk die daarom vraagt. Dit werkstuk leidde tot ornithologische, evolutionaire en culturele inzichten, die een bijzondere extra dimensie geven aan het houden van kamhoenders in beschermd milieu. Op het ogenblik
wordt er gewerkt aan een voor liefhebbers bruikbare handleiding om soortzuivere
kamhoenders van soortonzuivere kamhoenders te onderscheiden.
Intussen is er voldoende kennis in de werkgroep om soortonzuivere Kamhoenders
te herkennen. Maar het is nooit leuk om dat aan de liefhebbers te zeggen. Deze zien
immers hun dieren gedewaardeerd. Toen de werkgroep bestond uit een groepje
vrienden werden goede dieren aan elkaar gegeven, slechte dieren opgeruimd en
voor importen werd geld samengelegd. In de kern van de werkgroep is dat nog
steeds het geval. Zij zijn er zich van bewust dat om een bestand te behouden dit
enkel kan door samenwerken. Handelen in dieren is nog steeds hun ding niet.
Nieuwe liefhebbers-leden worden uitgebreid geïnformeerd en starten meestal met
een gekregen koppel.
De actieve leden wisselen nog steeds nieuwe informatie uit via het internet. Met
het internet nemen natuurlijk ook de internationale contacten toe, maar import
van nieuwe dieren blijft toch een probleem. Daarom speuren we naar liefhebbers
en dierenparken, waar wel nog kleine bestanden soortzuivere kamhoenders zijn.
Daarbuiten wordt nog steeds in zogenaamde bankiva’s gehandeld.

De EJFG zoekt soortzuivere kamhoenders
De dieren waarmee de werkgroep in 1975 begon, waren volgens zeggen afkomstig
van Jean Delacour uit het dierenpark Clères. Op de weg die deze dieren via Etienne
Brand hadden afgelegd moet toch een en ander fout zijn gegaan. Deze twee heel
respectabele bronnen werden vermeld en toch werden soortonzuivere dieren verkocht.
Op zoek naar soortzuivere rode kamhoenders leidden contacten met de toenmalige Pluimveevakschool van Barneveld naar een import uit begin jaren 70, waarvan
nog een koppeltje in stand gehouden werd door Ko Koppejan uit Goes. Samen

Lafayettehoen
(foto: Ludy van Wandelen)

Sonnerathoen
(foto: Jan Harteman)

met een Belgische import van rode kamhoenders en enkele rechtstreekse jonge
dieren uit vogelpark Clères vormt dit nog altijd de bloedlijn die door de werkgroep
als betrouwbaar wordt beschouwd en door enkele liefhebbers in stand gehouden
wordt met een 15-tal kweekkoppels. Het zijn alle dieren met kleine kam en rode oren
en ze vertonen geen kenmerken van soortonzuiverheid. Qua formele kenmerken
lijkt deze stam het meest op de Gallus gallus jabouillei. De stam is nog steeds vitaal en
er zijn voldoende dieren om elke rechtgeaarde nieuwe liefhebber te helpen starten.
Importeren van rode kamhoenders is kostbaar en altijd een risico. Toen er half jaren
80 nog de mogelijkheid was om uit Nepal twee koppels Gallus gallus murghi in te
voeren, was de kweek wel een succes, maar de eendagskuikens hadden een verschillende tekening en geen enkele van de kuikens had de correcte tekening van een
rood kamhoen. Deze bloedlijn is verlaten en waarschijnlijk zijn er geen dieren meer
van in omloop.
Een recente eierenimport van Gallus gallus murghi uit een gekende bron in Amerika
blijkt ook twijfelachtig en er worden voorlopig geen dieren van in omloop gebracht
en er wordt niet gekruist.
Over een import van Gallus gallus spadiceus via Oostenrijk is nog te weinig gekend
om betrouwbare informatie mee te delen.
Een import van de ondersoort Gallus gallus bankiva via het dierenpark Walsrode is
schijnbaar helemaal verdwenen in Europa.
Uit een import van enkele paren uit de dierentuin van Hanoi is eind 90’er jaren een
bestand opgebouwd van de ondersoort Gallus gallus gallus, met witte oorschijven.
Hiervan worden de dieren opgevolgd door de werkgroep, maar het aantal dieren
neemt af.

Nog altijd mist over de rode kamhoenders
Jammerlijk worden er door kwekers die toch beweren vogels te bezitten uit één van
deze herkomsten, dieren aangeboden op het internet, terwijl de herkomst ervan
niet kan gereconstrueerd worden. Waar de dieren werkelijk van afkomstig zijn, eindigt een beetje mistig.
De reden waarom die dieren geloofwaardig lijken is de eclipsrui van de hanen. Het
klopt inderdaad dat soortzuivere rode kamhoenders een eclipsrui maken. Maar dit is
geen “bewijs van soortzuiverheid”. Een eclipsrui is immers een gewoon erfelijk kenmerk, net als een veerkleur dat ook is. Soortzuivere kamhoenders hebben nog een
hele reeks andere kenmerken die allemaal samen een aanduiding zijn dat een stam
soortzuiver is. We denken nu alle morfologische kenmerken van soortzuivere dieren
achterhaald te hebben.
Certificaten van soortzuiverheid hebben we niet en soortonzuivere kamhoenders
van liefhebbers veroordelen we niet. Zaak is dat er zeer bewust moet worden omgegaan met onze dierbestanden en dat gekende onzuivere dieren niet bewust als
soortzuiver van eigenaar verwisselen. Verantwoordelijkheidsgevoel van de houders
is in deze voor de door ons zo geliefde kamhoenders van levensbelang!
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Tom Jacobs feliciteert Aviornis International Nederland met haar 35-jarig jubileum

Sierfazanten "Tom"
Sierfazanten "TOM"
JACOBS - VAN GELDORP
Rundershoek 20
B-2430 EINDHOUT-LAAKDAL

• Kweken en verhandelen van: fazanten, patrijzen,
watervogels, pauwen, kraanvogels, enz.
• Ruime keuze uit overspannings- en beschermingsnetten
van 17 mm tot 60 mm opening en van 5,70 m tot 17 m
breed. Niet duur en toch onverslijtbaar.
• Alle benodigdheden voor het broeden van eieren en het
opfokken van kuikens, voeder- en drinkmateriaal.
• Voeders voor fazanten, patrijzen, kwartels, water
vogels, tropische duiven, enz.

Fax + Tel: 0032 (0)14-867223
GSM: 0032 (0)478-469681
E-mail: sierfazantentom@telenet.be
Website: www.sierfazantentom.be

Meer dan 100 volières overdekt.
Kom eens kennis maken, wij zijn geopend:
• In de week van 15.00 uur tot 19.00 uur
• Zaterdag
van 09.00 uur tot 12.00 uur
		
van 13.00 uur tot 16.00 uur
• Gesloten dinsdag, zondag & feestdagen

FOCUS ON FOOD
Uw leverancier van een uitgebreid pakket
aan diepvriesdiervoeding zoals kuikens,
ratten, muizen, vis, vlees, tropisch fruit, etc.
Tevens leveren wij een wijde range aan
droogvoermerken.
Bestellingen worden met diepvriesvervoer aan huis bezorgd

www.kiezebrink.eu

Het ontstaan van de Aviornis- regio's en de
gehouden activiteiten gedure nde de eerste 10 jaar
Na de oprichting in 1979 van het Nederlandse deel van Aviornis International werd
dat aangeduid als de Nederlandse Sectie.
In 1981 werd de voorloper van de Algemene Ledenvergadering nog Studiedagen
genoemd en werden er twee dagen georganiseerd in Kasteelpark Born. De nadruk
lag op voorlichting over verzorging en kweek van bijzondere Aviornis-vogels,
waardoor het voor steeds meer liefhebbers mogelijk werd zeldzame en bedreigde
soorten tot nafok te bewegen. Met name werden genoemd de keizerfazant en de
Hawaïgans. Ook waren er sprekers met lezingen en werden er films en dia’s vertoond.
In september 1983 waren er wederom twee traditionele Studiedagen in Kasteelpark
Born.
In de tachtiger jaren werden er op landelijk niveau groepsreizen georganiseerd. Zo
ging men in 1980, 1981 en 1982 in samenwerking met Aviornis Vlaanderen jaarlijks
op een tweedaagse reis naar vogelpark Walsrode. In 1980 voor HFL 135, inclusief
entree en overnachting met 32 deelnemers.
In het verslag daarover werd geschreven dat dit vogelpark een sprookje lijkt, waar
vogels die je in boeken afgebeeld ziet tot leven komen.
Als spontane reactie werd toen opgetekend: “In Walsrode wil ik gratis komen werken wanneer ik gepensioneerd ben, hier vindt iedere vogelliefhebber zijn gading. En
hoe kan de reis voor zo’n prijs”.

de Wildfowl Trust, bezocht. En onvermijdelijk tot slot weer Slimbridge, waar melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van de Afrikaanse pygmeegans. De prijs
is inmiddels gestegen naar HFL 435.
Op zaterdag 27 maart 1982 houdt de Sectie Nederland een Jaarvergadering in de
Flevohof. Daar wordt gesproken of er een Aviornis-Park op de Flevohof zou kunnen
worden opgezet naar voorbeeld van Slimbridge.

Ook in september 1983 was er wederom een driedaagse reis met 40 deelnemers
naar Engeland, met bezoeken aan de watervogelkwekerij van W.M. (Bill) Makins met
een unieke collectie met onder andere Magelhaen-booteenden en de torrenteend
(bergbeekeend), Australische slobeenden, roodooreenden, harlekijneenden en
Baikaltalingen. Verder werden de natuurparken Welney en Peakirk, verbonden aan

Ook op 19 maart 1983 wordt de Ledenvergadering op de Flevohof gehouden.
Er is inmiddels een Stichting AviornisFlevohof tot stand gekomen met als
doel: het voeren van beheer over, het
houden van toezicht op en het verlenen van adviezen, ter bevordering
van de instandhouding van de collectie Anseriformes (wilde watervogels)
aanwezig in de daartoe aangelegde
waterpartijen in het park Flevohof te
Dronten. En het ter beschikking stellen aan het park Flevohof van de nodige Anseriformes, opdat te allen tijde
een representatieve populatie op
bedoelde waterpartijen aanwezig is.
Er werd een bruikleenovereenkomst
gesloten tussen de Aviornis-Flevohof
Stichting en de Flevohof met betrekking tot de beschikbaar gestelde en
nog te stellen watervogels.
De eerste Europese watervogelsoorten die zijn geschonken door
Aviornis Nederland waren: knobbelzwanen, slob-, krak-, kroon-, kuif-,
witoog- en bergeenden, pijlstaarten en brandganzen.
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Vanuit Nederland werd er een driedaagse reis ondernomen naar Engeland met als
hoofddoel de Wildfowl Trust in Slimbridge. Tevens werd op de heenreis London Zoo
bezocht. De kosten voor die reis waren toentertijd HFL 345. In het verslag staat dat er
in Slimbridge uiterst zeldzame soorten te zien waren, zoals spoorwiekgans, ekstergans, ruddy duck, koningseider, roodooreend (roze-ooreend) en hoenderkoet, evenals roulrouls. Het park heeft een open karakter en de vogels lopen met hun kuikens
tussen het publiek. Hieruit blijkt dat het kweken in gevangenschap van bedreigde
vogels in de onmiddellijke nabijheid van de mens mogelijk is en voor veel soorten
misschien de enige goede methode om ze in stand te houden.

35 jaar Aviornis International Nederland

opgetekend en samengesteld uit, destijds nog
stencilgedrukte,
Aviornis-tijdschriften
door Jaap Korten

juni 1983 nr. 51
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NIEUWSTRAAT 131
3590 DIEPENBEEK

Op 22 oktober 1983 werden op de Flevohof een tiental koppels Europese watervogels uitgezet, waardoor er dan 16 soorten aanwezig zijn. Nieuw zijn dan de zomeren wintertaling, Europese smient, tafeleend en goudooggans.
Na dit initiatief worden er helaas geen meldingen meer gedaan in de Aviornistijdschriften over de voortgang of teloorgang van het Aviornis Watervogelpark op
de Flevohof.

Tel: 011/32.25.24 Fax: 011/32.31.30
E-mail: ruddy.duck@telenet.be

bvba RUDDY DUCK Vl

Vanaf 1982 ontstaan stap voor stap de verschillende Aviornis-regio’s in Nederland.
In 1982 werden dia’s en films van de Slimbridge-reis getoond bij de regionale kern
West-Veluwe in Putten. En op de regionale bijeenkomst van Friesland ook films over
vogelpark Walsrode.
Op 14 december 1982 werd in Klimmen de eerste regionale bijeenkomst van Limburg
gehouden waarbij 25 personen aanwezig waren.
In september 1982 werd een driedaagse reis gemaakt naar onder andere vogelpark
Clères van J. Delacour.
Voor oktober 1982 worden Aviornis-leden uit Noord- en Midden-Nederland uitgenodigd voor een tweedaagse reis naar Walsrode.
Ondertussen worden er op de Activiteitenagenda regionale bijeenkomsten aangekondigd door regio Zwolle, regio Oost-Brabant, regio Limburg en de eerste regionale bijeenkomst van regio Nijmegen.

BROEDMACHINES MS
- van 35 tot 2.000 eieren
- automatisch en half-automatisch
- digitale temperatuuren vochtaanduiding
- alle onderdelen
voor zelfbouwers

VOLIÈRENETTEN

Op 17 juni 1983 is de oprichtingsvergadering van Regio Oost-Brabant met aanstelling van een regiobestuur. In deze voor Nederlandse begrippen grote regio woonden ruim 80 leden, waarvan 40 leden trouw de regionale bijeenkomsten bezochten.

-

Op 7 december 1983 hield de contactgroep Noord-Nederland (provincies Groningen
en Drenthe) voor de derde keer een geslaagde bijeenkomst.
In april 1984 werd de officiële oprichting van regio Zwolle met aangetreden regio
bestuur bekend gemaakt.
In augustus 1984 wordt gemeld dat regio Zuid-Limburg officieel een bestuur heeft
gekregen. En organiseerde regio Limburg het derde Studieweekend in Born.

15-draads, zeer sterk
UV-bestendig
maas 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7-10 cm
netten op maat
levering aan huis

Kwaliteitsvoeders

Levering aan huis

Op 9 maart 1985 wordt de Jaarvergadering voor het eerst Algemene Ledenvergadering
van Aviornis Nederland genoemd en gehouden in het Noorderdierenpark te Emmen.
Daar werd het 500ste lid gehuldigd.
De Vlaamse Sectie gaat door met een Studiedag.
In 1986 wordt voor de Algemene Ledenvergadering de eerdere opzet van gecombineerde Jaarvergadering met presentaties en/of Studiedagen verlaten.
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Open:

tijdens de week 9u tot 12u en 13u30 tot 18u
zaterdag 9u tot 12u en 13u30 tot 17u
DINSDAG GESLOTEN

In de ogen van sommige leden was er wegens tijdsgebrek onvoldoende tijd voor
discussie tussen bestuur en de aanwezige leden. Ook kwamen vaak de lezingen en
diavoorstellingen in het gedrang omdat de Jaarvergadering meer tijd opeiste.
De Algemene Ledenvergadering werd op de avond van 14 maart 1986 in Herpen
gehouden.
Ook op vrijdagavond 27 maart 1987 wordt verdergegaan met het concept van de
Jaarvergadering te Herpen.
In oktober 1984 werd door regio Friesland een vijfdaagse reis gepland naar Engeland.
Op 4 en 5 mei 1985 wordt wederom vanuit Aviornis Nederland een tweedaagse
reis naar Walsrode georganiseerd. In april 1986 organiseert regio Fryslân een tweedaagse reis naar Walsrode. En gaat regio Limburg in mei 1986 een dagreis maken
naar Keulen.
Op 30 juni 1985 is besloten regio Holland op te richten, bestaande uit de provincies
Noord- en Zuid-Holland. De officiële oprichtingsbijeenkomst werd op 26 oktober
1985 te Noordwijkerhout gehouden.
In januari 1986 wordt voor het eerst melding gemaakt van een bijeenkomst van
regio West-Brabant. In februari 1987 wordt daarop teruggekeken, en men doet een
hernieuwde poging om regio West-Brabant wat nieuw leven in te blazen, waarbij
15 personen aanwezig waren. De regio had toen 80 leden, waarvan een vaste kern
van 20 personen die regelmatig de bijeenkomsten bezochten. Leden uit provincie
Zeeland vielen onder regio West-Brabant, maar uit een enquête was gebleken dat
men de afstand om de bijeenkomsten te bezoeken een bezwaar vond.
De eerste ontmoetingsvergadering van regio Zeeland werd in aanwezigheid van
15 leden gehouden op 7 december 1987 in de Stenge te Heinkenszand. Daar werd
besloten op 15 februari 1988 nog eens bij elkaar te komen voor het samenstellen van
een definitief bestuur. En dat werd een feit.
Op de ledenbijeenkomst van regio Zeeland op 29 mei 1989 zijn maar liefst 31 leden
aanwezig, dat was meer dan de helft van het toenmalige aantal regioleden.
Tot op de dag van vandaag houdt regio Zeeland nog steeds de ledenbijeenkomsten
in de Stenge te Heinkenszand.
Op zaterdag 3 mei 1986 werd regio Midden-Nederland opgericht en trad een regiobestuur aan.
Op 29 januari 1987 hield regio Midden-Nederland met groot succes een vergadering te Doorn, waarbij verslag werd gedaan van de vergadering van Aviornisdistrictbesturen. En werd de volgende bijeenkomst aangekondigd voor 14 mei 1987.
Door enkele leden van regio Oost-Nederland is er in de periode ’84-’85 proef gedraaid om een regiobestuur te gaan vormen.
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Tijdens de regionale bijeenkomst van regio Oost-Nederland op dinsdag 4 november
1986 is er officieel een regiobestuur aangetreden en werd regio Oost-Nederland een
feit.
Voor 10 maart 1987 is er in de Activiteitenagenda voor het eerst een bericht dat regio
Oost-Nederland een bijeenkomst houdt met een lezing in Gorssel.
De oprichtingsvergadering van regio Nijmegen was op 30 september 1986 te
Herpen, waarbij 36 leden aanwezig waren. Bij de eerstvolgende bijeenkomst waren
maar liefst 60 personen aanwezig.
Bij de regiojaarvergadering van regio Nijmegen op 14 februari 1989 zijn maar liefst
90 personen aanwezig.
De ledenbijeenkomsten van regio Nijmegen worden nog steeds op de plaats van
oprichting gehouden.
Op 12 maart 1988 werd de Aviornis Nederland Jaarvergadering door regio MiddenNederland georganiseerd bij de Gezondheidsdienst voor Pluimvee te Doorn. Daarbij
waren 50 leden uit geheel Nederland aanwezig. Nu weer als dagprogramma met
in de ochtend films en lezingen en pannenkoeken voor lunch. En in de middag de
algemene vergadering. Daar kwam aan de orde dat er duidelijke afspraken waren
gemaakt over de regioafbakening met indeling naar postcode.
Op 11 maart 1989 organiseerde regio Oost-Nederland de Algemene Ledenvergadering, met vermelding van de combinatie van vergadering en studiemiddag.
Van 29 oktober tot 1 november 1987 werd in de Frieslandhal de tentoonstelling Plant
en Dier gehouden. Een unieke manifestatie voor Nederland door de combinatie van
kleindiershows en schitterende tuinpartijen, met grote brokken natuursteen en
diverse waterpartijen.
Centraal stonden de tropische duiven. Aviornis regio Fryslân was uitgenodigd mee
te doen om te laten zien wat voor sier- en watervogels in de provincie werden

SAFARIA EXPORT 1967-2014
Antwerpsesteenweg 140
2660 Hoboken (B)
Tel.
0032(3) 827/56/77 (2L)
Gsm 0032 (0) 475.588.646
E-mail willy.borghs@skynet.be

Wij kopen aan,
enkel voor export bedoeld:
pauwen, fazanten, eenden,
nandoes, kangoeroes,
sierduiven, kwartels enz.

www.safarias.com
35 jaar Aviornis International Nederland
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gehouden. Er werden 12 volières geplaatst met fazanten, duiven en zandhoenders.
Ook werd een grote vijver aangelegd met siereenden van leden. Voor deze tentoonstelling was een nieuwe promotiestand gemaakt om belangstelling voor onze
hobby te wekken.
Ook in 1988 verleende de regio Fryslân weer zijn medewerking aan deze Plant en
Dier-show van 27 tot en met 30 oktober. Deze keer met 15 volières met diverse fazanten, van goudfazant tot Temminck-tragopan, en verschillende soorten oorspronkelijke duiven. Naast de volières trok de vijver met verschillende soorten talingen veel
belangstelling. Evenals het voorgaande jaar leverde dit initiatief ook dat jaar weer
een aantal nieuwe leden op die middels deze show belangstelling kregen voor onze
boeiende liefhebberij.
Op 13 december 1987 hield regio Nijmegen een open dag. Het doel hiervan was om
het publiek bij onze hobby te betrekken en zodoende de wetgever te beïnvloeden
aangaande de nieuwe vogelwet (Flora en Fauna Wet). Als het grote publiek voor is,
kan de overheid niet tegen zijn. (Toch?)
Een actueel thema tot op de dag van vandaag!
Van 25 tot en met 27 november 1988 werd in Borne een kleinvee- en middenstandsbeurs gehouden. Regio Oost-Nederland was met een stand aanwezig om onze
hobby te promoten, met fazanten en eenden.
In 1988 kon Aviornis Nederland haar 1.000ste lid inschrijven.
Op 23 en 24 september 1989 was regio Holland met een mooie stand met vijver en
eenden aanwezig op de “Beestenspul” Show in de Groenoordhallen te Leiden.
Op dezelfde dagen 23 en 24 september 1989 nam regio Zeeland deel aan de grote
dierenshow in de Zeelandhallen te Goes. Met succes en tot grote tevredenheid van
de organisatie werd een grote tuin en vijver met een waterval met rotsen en planten
aangelegd. Hetgeen in de jaren daarna een vervolg zou krijgen.
Op zaterdag 1 en zondag 2 april 1988 is regio Limburg op een tweedaagse reis
geweest naar vogelpark Walsrode. Waar na de heenreis de middag en de volgende
ochtend in het paradijselijke park met wonderschone vogels, bloemen en planten
werden doorgebracht. Als bijkomstigheid werd vermeld dat de verstandhouding tussen de reizende Aviornis-leden veel hechter was geworden en men elkaar beter heeft
leren kennen, hetgeen zeker de eenheid tussen de leden ten goede is gekomen.
Andere regio’s wordt aangeraden om ook met eigen leden zo’n reis eens te organiseren.
Op 8 oktober 1989 organiseerde Regio Limburg samen met de Belgische Kern
Limburg een Internationale ontmoetingsdag in Schimmert. Daar werd het 10-jarig
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bestaan van Aviornis Nederland herdacht. Het hoofdbestuur van Aviornis Nederland
bood een kop koffie aan en regio Limburg serveerde daar een stuk Limburgse vlaai
bij. Vanwege de hoge kosten van de organisatie werd een entreeprijs gevraagd van
HFL 5,00 per persoon. En kon voor lunch een uitgebreide Hors-d’oeuvre worden
besteld voor HFL 18,50 pp. De ontmoetingsdag werd een groot succes met meer dan
200 deelnemers, waarbij de landelijk voorzitter, de heer W. Ramakers (nu erevoorzitter), ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan nog eens duidelijk de doelstellingen
van Aviornis uiteenzette en het belang van samenwerking met andere afdelingen
en organisaties.
Zo hebben in de eerste 10 jaar van het bestaan van Aviornis International Nederland
de regio’s vaste vorm gekregen, met indeling naar postcodegebied, werden er allerlei regionale activiteiten ontwikkeld en zijn de reisactiviteiten verschoven van landelijk naar regionaal initiatief.
En nog steeds worden de toonaangevende vogelverzamelingen van Walsrode en
Slimbridge als belangrijke reisdoelen regelmatig bezocht.

FAUNA LEROY
Westvleterendorp 16
Westvleteren (B)
Tel. 057/40.00.47
Fax 057/40.14.49

Open op weekdagen van 9 - 12 u. en 14 - 19 u.
Zaterdag van 9 - 12 u. en 14 - 18 u.
Zon- en feestdagen van 9 - 12 u. Donderdag gesloten.

Grote keus
kanaries
exoten
parkieten
eenden
duiven
neerhofdieren
www.fauna-leroy.be

WAAD-EN WATERVOGELS THOMAS
AankoopÊenÊverkoop
siereendenÊ-ÊganzenÊ-ÊzwanenÊ-ÊsteltlopersÊ-ÊkraanvogelsÊenz...
OokÊaankoopÊinÊNederland

ThomasÊCrielÊ
CitroenstraatÊ6Ê-Ê8730ÊBeernemÊ-ÊGSMÊ0498Ê83Ê35Ê23
waad-watervogels@hotmail.comÊ-Êwww.waadenwatervogelsthomas.be
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Wist je dat
 In 1984 de Algemene Ledenvergadering maar liefst 30 minuten duurde;
 In de jaren 1949-1950 er nog slechts een 20-tal Hawaïganzen in het wild waren
en slechts 17 in gevangenschap. In 1957 klom het cijfer van in gevangenschap
levende individuen tot 94 in Slimbridge en 34 op Hawaï; in 1962 ging dit getal
naar 200;

 Alle functionarissen die werk verrichten voor Aviornis vrijwilligers zijn; het geen
kwaad kan dit voorgaande in overweging te nemen alvorens in een boze bui de
telefoon te pakken;
 Onze ledenadministrateur zeer graag nieuwe leden inschrijft; u bij deze hiertoe
wordt uitgenodigd;

 Het handhaven van soortzuivere populaties in beschermd milieu echt heel belangrijk is;

 Er steeds meer dames de weg naar de ledenbijeenkomsten weten te vinden;
samen de hobby bedrijven dan ook veel leuker is;

 In de afgelopen 35 jaar onze onvolprezen Aviornis-tijdschriftredacties ruim 200
boekjes hebben samengesteld; dat de boekjes in het begin met stencildruk werden gemaakt en uit wisselende aantallen rond de 50 bladzijden bestonden met
alleen gekleurde kaft en zwart-wit afbeeldingen;

 De dames over het algemeen veel beter zijn in het grootbrengen van jonge vogeltjes;

 Er in 1981 een Aviornis-kleurenfotofonds werd opgericht ten behoeve van het
werven van fondsen om kleurenfoto’s te plaatsen in ons magazine;
waardoor er per uitgave een paar paginagrote foto’s konden worden geplaatst,
die later als promotiefotokaarten werden gebruikt;

 De meeste mannen dit niet willen toegeven;
 Onze redactie altijd vol verwachting is van uw hobbyervaringen;
 Zij nooit te veel hiervan kan ontvangen;
 De vereniging, nu of later, heel goed vrijwilligers kan gebruiken; Iets voor u?

 Vanaf 1997 de Aviornis-tijdschriften in volledige kleurendruk op glanspapier verschenen en zijn uitgegroeid tot de per 1999 geïntroduceerde “nieuwe looks” met
maar liefst 96 pagina’s;
 Er vanaf 1990 de eerste artikelen verschenen over het door aangepaste voeding succesvol kweken van ijseenden in Nederland, afkomstig uit het Verenigd
Koninkrijk;
 Aviornis Nederland bij de oprichting 300 leden had; in 1989 het 1.000ste lid werd
gehuldigd; in 1996 het 2.000ste lid werd verwelkomd; er in 2014 2.550 leden zijn;

 Aviornis vecht voor haar leden en behoud van de hobby!;
 De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ook wel de “Aviornis familiedag” wordt
genoemd;
 Het Bestuur op de Algemene Ledenvergadering nog niet alle familieleden heeft
mogen verwelkomen;
 Zij u graag de hand schudt op de eerstkomende Algemene Ledenvergadering in
Echten (Hoogeveen).

 Aviornis Nederland anno 2013 115.000 ringen heeft geleverd;
 U ook meer dan welkom bent op onze regiobijeenkomsten;
 Onze landelijke secretaris ieder jaar een vierkant ei legt; zij hier gelukkig niets aan
overhoudt; haar man er enigszins nerveus van wordt en dat er toch ieder jaar weer
een prachtig Bestuurlijk Jaarboek op tafel ligt bij de Algemene Ledenvergadering;

 Deze lezingen, tuinbezoeken en reizen buiten leerzaam ook nog eens heel gezellig zijn.

Blz. 98

35 jaar Aviornis International Nederland

35 jaar Aviornis International Nederland

Blz. 99

Kweekervaringen van begin jaren 80 van de vorige eeuw
Er is mij gevraagd iets te schrijven over het kweken van watervogels uit de tijd dat
Aviornis International Nederland werd opgericht. Ik was al lid van Aviornis in België
vanaf de oprichting dus ik werd gelijk overgeschreven. Siereenden en ganzen
kweekte ik al vanaf de jaren 60. Dat waren wat men nu onder de gewone soorten
rangschikt, zoals talingen, slobben, bergeenden, keizergans, brandgans en de soorten die men nu onder de kwetsbare eenden rangschikt omdat ze van het toneel
dreigen te verdwijnen. Het is goed dat Aviornis zich inspant
om deze soorten voor het nageslacht te behouden, dit staat
ook in haar doelstellingen.

tekst en foto's: Piet Maas

kleine vijverpartijen tot zelfs kleine meertjes met eilandjes. Het voordeel was, wij
konden nu zelf de vitaalste dieren uitzoeken.
Zo zijn wij in die jaren verschillende keren naar Engeland getogen om dieren op te
halen. Ook heb ik toen in 1981 mijn eerste koppel harlekijneenden aangeschaft. Hier
zit nog een apart verhaal aan vast. Wij besloten toen in Dover de pont naar Calais te
nemen omdat die klaar lag om te vertrekken en omdat het dezelfde maatschappij

Het was toentertijd nog een hele sinecure om het jonge
spul groot te krijgen. Er was toen nog geen eendenkorrel.
Wij gebruikten hiervoor opfokkalkoenkorrel van UTD die we
dan de eerste dagen fijn maalden met een koffiemolen. Dit
was ook een hoogwaardige korrel met 18 % eiwit. Let wel,
wij praten hier over voornamelijk talingen. Enkele soorten
werden in de jaren 70 nog maar mondjesmaat gekweekt,
zoals de versicolor-, hottentot-, puna- en Baikaltaling. Als
die te koop aangeboden werden, waren wij snel bereid
om het hele land te doorkruisen en honderden kilometers
af te leggen. Het was een boeiende tijd. Er werden steeds
nieuwe soorten aangeboden in tegenstelling tot nu waar
wij in staat zijn om te kweken met bijna alle soorten die
in het wild voorkomen, op enkele soorten na, dankzij de
gespecialiseerde voeding en kennis.
Eind jaren 70 werden de eerste gekweekte nonnetjes, kuifzaagbekken en buffelkopjes aangeboden in de handel. De
nakweek van deze soorten viel vooral bij de nonnetjes en
buffelkoppen zwaar tegen. Slechte bevruchting en zwakke
jongen waren het resultaat. Wij kwamen er al snel achter
dat deze dieren uit Engeland gehaald werden. Via vrienden uit België kwamen wij achter de adressen van een paar
grote kwekers van watervogels in Engeland. Met enkele
mensen zijn wij toen in de auto gestapt en via Zeebrugge
met de pont naar Engeland getogen. Wat wij daar aantroffen overtrof onze stoutste verwachtingen. Bijna alle soorten van de wereld kon men daar aanschouwen in grote en
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betrof was dit geen probleem. Aangekomen in Frankrijk bij de douane was men
behoorlijk paniekerig. Er was schijnbaar een aanslag geweest in Parijs en alle auto`s
werden binnenstebuiten gekeerd. Dus kwamen ze onze eenden tegen. Wij hadden
wel een nota maar geen gezondheidsverklaring. Wij mochten niet door en kregen
de keuze, namelijk de vogels afmaken of terug naar de eigenaar in Engeland. De
keuze was snel gemaakt. Snel kaartjes kopen en met de volgende boot terug naar
Engeland. Het was toen een uur of 10 in de avond. Wij moesten de vogels deze keer
goed verstoppen want de controle was in Engeland zeer streng. Dit viel echter deze
keer mee omdat wij niet van het haventerrein af hoefden. Wij konden gelijk doorrijden naar de boot die al gereed lag om te vertrekken richting Zeebrugge. Daar kwamen wij `s morgens vroeg aan. Daar was eigenlijk nooit controle dus wij waren op
veilige bodem geland. Wij hadden wel een hele nacht gevaren maar dat was het
allemaal meer dan waard. De eenden hebben er niet onder geleden en ze hebben
het later goed gedaan.
De kweek met deze soorten vergde een totaal andere aanpak dan met de grondel
eenden. Er kwam toen wel een siereendenkorrel op de markt en ook kwam er een
floating (drijvende korrel) met een eiwitgehalte van 18 %. Er was nog geen micro
voor de kuikens en de kweekkoppels kregen gedroogde garnalen bijgevoerd.
Het opkweken van de kuikens was een apart verhaal. Om deze aan het eten te krijgen
moest men met levend voer beginnen. Dit was het gemakkelijkst op te lossen met
meel- en buffalowormen maar deze bewogen te langzaam. Dat activeerde ze te weinig en daardoor raakten ze moeilijk aan het eten. Met als gevolg bij de meeste liefhebbers veel uitval bij de kuikens. Hier in Zeeland is het oppervlaktewater over het
algemeen brak water en daar krioelt het op sommige plaatsen van de aasgarnaaltjes.

Jonge ijseendjes, twee dagen oud

De aasgarnaaltjes zijn zo klein als muggenlarven, het natuurlijke voedsel van deze
noordelijke soorten. Deze garnaaltjes werden in een laag schaaltje met water toegediend. Voorts strooide ik ze op het matje onder de lamp, waar ze dan lagen te
springen. De kuikens reageerden hier onmiddellijk op. Na twee dagen ging ik de
garnaaltjes mengen met gemalen korrel. Zo leerden ze de korrel ook eten en binnen
een week waren ze op voer. Ik had in die tijd veel bezoek van collega-kwekers die wel
eens wilden zien hoe ik deze soorten opkweekte zonder noemenswaardige uitval.
Echter, de pech was dat dit levend voer enkel te vinden is in het deltagebied en men
kan ze hoogstens vier dagen in een ton met zuurstofpomp in leven houden.
Later kwamen de middelste zaagbekken. Deze kregen de wat grotere steurgarnaal
die men hier ook volop kan vangen bij de stuwen in de watergangen. De toediening
was op dezelfde manier.
Mijn eerste kweek met de harlekijneend was in 1987. Deze zijn veel gemakkelijker op
voer te krijgen. Ze eten gelijk de kruimels van het matje onder de lamp. Deze eendjes
waren zo kostbaar dat ik ze in een speciaal daarvoor gemaakte bak (zie foto) in de
kamer hield. Ik durfde ze niet in de schuur te zetten. Het was in die tijd echt pionieren. Referentielectuur was er niet omdat wij de eersten waren, dus je moest alles
zelf uitvinden. Eind jaren 90 kwam Lundi met een goede zee-eendenkorrel en later
met de micro voor de opfok. Deze microkorrel eten de kuikens graag en gemakkelijk
en met deze microkorrel is levend voer overbodig geworden en kan bijna iedereen
deze interessante eendjes met weinig moeite kweken.
De toediening van voer en de opfok doe ik nog steeds op dezelfde manier als vroeger. Als iets goed bevalt, moet je niet veranderen vind ik.

Mijn eerste harlekijnen in 1987

Onze redactie en ons boekje, het
fundament onder onze vereniging

Aviornis-tijdschrift in de jaren 70

Vanaf het ontstaan van Aviornis International is er een groep mensen bezig geweest
om kennis over het houden van ons ‘Aviornis-vogels’ te verzamelen en weer te geven
op papier. Het hoofddoel daarvan is natuurlijk dat die kennis gedeeld kan worden
met elkaar in de vorm van een informatieboekje.
De eerste publicaties waren samengesteld uit losse vellen wit papier, van tekst voorzien door middel van de, inmiddels naar het museum verhuisde, stencilmachine.
Enige tijd later deed de eerste kleurenafbeelding zijn intrede en daarmee werd het
Aviornis-boekje per direct naar een hoger plan getild. Om deze kleurenplaat gefinancierd te krijgen, werd er zelfs een kleurplatenfonds opgericht waarvoor alle
leden gevraagd werden een vrijwillige donatie te doen. Hoeveel dat fonds heeft
opgehaald is niet achterhaald maar feit is dat de kleurenafbeelding er is gekomen.
En daar bleef het niet bij! Het aantal foto’s, zwart/wit en kleur nam gestaag toe en
ook de techniek van het drukken ontwikkelde zich meer en meer. De layout werd
steeds aangepast aan de mogelijkheden van de tijd en de kaft kreeg op gezette
tijden een ander uiterlijk.
In de loop van de afgelopen 35 jaar heeft ons boekje zich ontwikkeld tot een professioneel verenigingsboekje dat niet alleen door u als lid wordt gewaardeerd en
geprezen. Ook andere houderijorganisaties en ook de overheid zijn altijd weer vol
lof over ons magazine. En terecht!
De bezetting van onze redactie wisselt uiteraard over de jaren maar een aantal van
hen doet daar inmiddels al heel erg lang zijn/haar werk. Die harde kern die steeds
weer nieuwe leden opleidt in de kunst van het redigeren en ‘boekjes maken’ slaagt
daar keer op keer in en zodoende is er steeds een solide redactie die het tweemaandelijkse magazine voor de leden van Aviornis International Vlaanderen en Aviornis
International Nederland tot stand brengt en er daarmee voor zorgt dat wij met zijn
allen, iedere keer weer, reikhalzend kunnen uitzien naar ONS BOEKJE.

Blz. 104

35 jaar Aviornis International Nederland

Aviornis-tijdschrift in de jaren 80

Aviornis-tijdschrift in het nieuwe millennium

INTERNATIONAL

1997

februari

AVIORNIS

AV i O R N i S

AViORNiS

INTERNATIONAL

j u b i l e u m u i T G AV e
o k t o b e r

25e jaargang

1 9 9 8

nr 143 oktober 1998
tweemaandelijks tijdschrift
afgiftekantoor 2200 Herentals

Blz. 106

v.u.: Franz Duister, Heidelaan 85, B-9060 Zelzate

jubileumuiTGAVe

35 jaar Aviornis International Nederland

augustus 2007
tweemaandelijks tijdschrift
afgiftekantoor 2300 Turnhout 1
erkenning: P2A6022

nr 196

34e jaargang

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

j a a r

oktober

v.u.: Willy Tieleman, Binnenweg 195, B-2570 Duffel

2 5

1998

AVIORNIS

afgiftekantoor 2200 Herentals

v.u.: Franz Duister, Heidelaan 85, B-9060 Zelzate

INTERNATIONAL

24e jaargang
nr 133 februari 1997
tweemaandelijks tijdschrift

AVIORNIS AVIORNIS

Aviornis-tijdschrift in de jaren 90

februari 2009
tweemaandelijks tijdschrift
afgiftekantoor 2300 Turnhout 1
erkenning: P2A6022

nr 205

36e jaargang

35 jaar Aviornis International Nederland

tweemaandelijks tijdschrift van
• Aviornis International vzw
zetel te 2200 Herentals, Wuytsbergen 176
ondernemingsnr. 0423-427-566
• Aviornis International Nederland
KvK nr. 40447001
afgiftekantoor 2300 Turnhout 1
erkenning: P2A6022

2014
juni

nr 237

41e jaargang

Blz. 107

Moeilijke namen
Iemand vertelde mij dat onlangs Aviornis International Nederland 35 jaar heeft bestaan.
Nu had ik dat zelf ook wel kunnen weten, als ik eens in de geschiedenis was gedoken,
die nota bene op dezelfde website staat, als die waarop regelmatig mijn column is
te vinden.
Dat is niet gebeurd, maar daarom niet getreurd en onze vereniging geluk gewenst
met het behaalde lustrum!
Het is al weer enige tijd geleden, maar op het voorblad van ons onvolprezen boekje
van juni 2013 stond een fraaie foto van een fraaie duif in een fraaie combinatie met
een groen kader.
Die duif was een zogenaamde “spleetveerduif” en ik zag hem voor het eerst en
menig Aviornis-lid, zijnde geen duivenkenner, misschien ook wel.
Als ik dan zo’n naam tegen kom, gaan meteen mijn gedachten aan het werk, ik vraag
me dan direct af hoe zo’n beestje aan die aparte naam gekomen is.
Maar ik weet ook wel gelijk dat Nederlandse mensen dat doen, beestjes een
Nederlandse naam geven, om ze beter uit elkaar te kunnen houden.
Een Franse naam geven heeft geen zin, want in ons land wordt weinig Frans gesproken en verreweg de meeste Nederlanders spreken (en praten) gewoon Nederlands.
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door Bart Smit

Bovendien is de Latijnse naam moeilijk om te onthouden, dat is meer iets voor doorgeleerde wetenschappers.
Vogelnamen hebben een reden, want op deze manier houd je de “spleetveerduif”
gescheiden van al die andere duiven met gewone veren, hoewel ik nog wel van het
bestaan van de “krulveerduif” op de hoogte ben.
Nederlandse vogelnamen hebben een bedoeling, een betekenis.
In dit geval ging het om de veerstructuur, bij een vruchtenduif om wat zo’n vogel
zoal eet. Maar dat gaat gelijk weer mis bij een houtduif, want die eet geen hout, een
kaneelduif eet geen kaneel en een holenduif legt zijn eieren er in.
De naam kan dus betekenen dat de vogel er de broedplaats heeft, zoals de torenvalk, de boomvalk, de oeverzwaluw, de huiszwaluw en de boerenzwaluw (die eigenlijk dan boerderijzwaluw zou moeten heten, dat is frisser).
Je kunt dus ook de vogels een naam geven aan de hand van de plaats waar het
beestje vaak voedsel zoekt, zoals bij de boomkruiper en de rotskruiper en eet de
distelvink distels en de appelvink appels? De goudvink eet beslist geen goud!
Bij de naamgeving van de fazanten is er ook geen peil op te trekken, de bosfazant
leeft misschien wel eens in de bossen, maar bij de goud- en de zilverfazant heeft dat
weer niets met het biotoop te maken.

We kunnen de vogels soms ook een naam geven die is gerelateerd aan uiterlijk en
kleur, zoals blauwvleugeltaling, bloedfazant, roodkopeend, grijskopgans, geelgors
of groenling.
Soms maken we er ons bij het benoemen van vogelsoorten wel heel gemakkelijk
van af. Wanneer we een soort geen naam kunnen geven die met het leefgebied,
voedselkeuze of kleur te maken heeft, plakken we gemakshalve twee namen van
andere vogels aan elkaar: zwaangans, pauwfazant, kipduif of fazantduif en hebben
er weer een paar namen bij.
Ook worden hier wel zoogdieren voor gebruikt, zoals de zebravink of een plant, als
bij de hyacintduif en de viooltjeslori en als gevolg van een nare gebeurtenis onder
het volk ontstond ooit de pestvogel.
Jaargetijden gebruiken is ook heel slim, zoals bij de zomertortel of wintertaling.
Echter namen met herfst of lente er voor geschreven schieten mij nu niet te binnen.
Als je dan niks anders kunt bedenken is het ook heel gemakkelijk om dan maar het
land van herkomst vóór de naam te zetten, scheelt een hoop denkwerk, denk maar
aan de Turkse tortel of het Schotse sneeuwhoen en de Japanse kwartel.
Als vogels als heel bijzonder werden gezien, dan kregen ze “royale” namen als keizergans, keizerarend of koningseider en koningsfazant en steeg die ene kwartel boven
de anderen uit dan werd dat de kwartelkoning.

De ontdekker van een vogelsoort wordt ook wel eens gebruikt, lekker eenvoudig
natuurlijk, zoals bij de Gouldamadine, de Stellers eidereend of de Lady Amherstfazant.
Bij het geven van een naam is ook gebleken dat de veel gebruikte verblijfplaatsen
populair zijn zoals daar zijn de heggenmus, huismus, graspieper, boompieper, duinpieper en oeverpieper, maar ook de zeearend, woestijnvalk en bos-, veld- en kerkuil
(en zo zijn er nog wel veel meer!).
Had je het dan eindelijk voor elkaar bij het geven van Nederlandse namen, wist je
eindelijk wat wát was, dan zou je kunnen denken dat je die namen van bijvoorbeeld
watervogels ook gewoon wel kon vertalen in het Duits, als je een bepaalde soort
wilde noemen, terwijl je intussen met één van onze oosterburen stond te praten
over de vogels op de naastgelegen vijver.
Nou... let goed op, want rechtuit de Nederlandse naam vertalen gaat helemaal de
mist in!
Rietgans is geen Schilfgans, maar Saatgans; brandgans is geen Brandgans, maar (hoe
kan het ook anders) Nonnengans en rotgans wordt Ringelgans.
Bij de bergeend kan ik mij voorstellen, dat je die redelijk eenvoudig Bergente zou
kunnen noemen, maar mispoes, dat is dan weer een Brandente!
Nog zo een: de krakeend zou eenvoudig Krakkente kunnen worden, maar is
Mittelente geworden, terwijl de wintertaling geen Winterente maar Krikente wordt
genoemd.

Watervogels
houden
Liliane De Boeck-Pauchet

... ’t is een hobby!
Zullen we de verwarring nog wat groter maken?
De zomertaling wordt vertaald helaas geen Sommerente, maar Knäckente.
Wordt de pijlstaarteend dan Pfeilschwanzente?
Nee, Spiessente, nou ja, lijkt er op, maar bestaat er dan überhaupt geen Bergente?
Jazeker wel, dat is toppereend!
OK dan, nog één om het af te leren.
De tafeleend zou vrij vertaald best eens Tafelente kunnen heten, toch?
Gelukkig maar, dat is de Tafelente gebleven.
Om van alle moeilijke Nederlandse namen verlost te zijn heb ik voor mezelf de volgende oplossing gevonden: alle vogels van de soorten op bladzijde 1 van ons boekje
heten gewoon Aviornis-vogels, simpel zat en alle anderen zijn dat dan gewoon niet!
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