Oktober 2019
Uitnodiging contactavond 25 oktober.
Op deze avond krijgt u te horen hoeveel vogels er ingeschreven zijn
op onze komende tentoonstelling. Ook kunnen we u laten zien hoe de
groepen eruit komen te zien.
Omdat dit meestal niet avond vullend is hebben we ervoor gekozen
om in de tweede helft een spreker te laten komen.
Voor deze keer hebben we Jan Chris van Dam bereid gevonden zijn
avonturen in Australië aan u tonen.
Natuurlijk komen de vogels die daar voorkomen aan bod.
Dit zal overigens het tweede deel van zijn reis zijn hopelijk komen er
wat mooie beelden voorbij en komt u kijken en luisteren wat hij en
wij deze avond te vertellen hebben.
Dus graag tot 25 oktober vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar.

Groet uw voorzitter
Hans van Egmond.

INSCHRIJVEN TENTOONSTELLING
Bij het vorige clubblad zaten de papieren voor onze komende
tentoonstelling. Het inschrijfformulier kan tot en met 19 oktober
worden ingeleverd bij Bas Droogh. Wij willen er graag weer een
mooie grote show van maken, in combinatie met de rayontentoonstelling, dus wij hopen dat u met veel vogels inschrijft. Zoals
wij in het vorige clubblad al hebben aangegeven is de prijs per vogel
met € 1,00 bewust erg laag gehouden zodat dit geen belemmering
hoeft te zijn.
Op 19 oktober is ons clubgebouw van 14.00 uur tot 16.00 uur nog
speciaal open voor het inleveren van het inschrijfformulier. Er zijn
dan ook enkele mensen aanwezig die u kunnen helpen met het
invullen van het inschrijfformulier en ook zijn er extra formulieren
aanwezig.

Herinnering – geef uw emailadres door.
Vorige maand heeft u in het clubblad kunnen lezen dat wij vanaf
2020 stoppen met het versturen van de papieren versie van het
clubblad. Wij sturen u het clubblad dan maandelijks toe via de email.
Alleen naar leden die geen emailadres hebben zullen wij dan nog een
papieren versie toesturen.
Heeft u geen emailadres geef dit dan voor december door aan Bas
Droogh zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u het clubblad op papier
blijft ontvangen.
Heeft u wel een emailadres stuur dan een email naar
secretaris@diamantvink.nl. Wij nemen uw emailadres dan op in onze
verzendlijst en gaan u vanaf januari 2020 het clubblad digitaal
toesturen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Agenda Oktober - November.
Oktober:
Zaterdag 19 Oktober, sluiting inschrijving tentoonstelling. Laatste
mogelijkheid is van 14:00 – 16:00 uur in ons clubgebouw.
Vrijdag 25 Oktober, welke vogels zijn er ingeschreven op onze
komende TT en hoe ziet de groepsindeling er uit. Daarna een film
van dhr. van Dam.

November:
Vrijdag 1 November, kaartavond.
Woensdag 6 November, inkooien TT van 15:00 – 20:30 uur.
Donderdag 7 November, keurdag TT.
Vrijdag 8 November, opening TT om 20:00 uur.
Zaterdag 9 November, TT open van 10:00 – 21:00 uur.
Zaterdag 9 November, bingoavond, aanvang 21:00 uur.
Zondag 10 November, TT open van 10:00 – 16:30 uur.
Zondag 10 November, prijsuitreiking rayon TT om
Zondag 10 November, uitkooien vanaf 17:00 uur.
Vrijdag 22 November, contactavond. Film, struinen in park
Zegersloot.

Samenvatting vogelbespreking van 5 Oktober.
Op deze zaterdagmiddag waren weer 3 keurmeesters aanwezig om
diversen vogels te beoordelen.
Slechts 9 leden met 42 vogels maakte hier gebruik van 18 kanaries 20
parkieten en maar 4 tropen werden besproken door de keurmeesters.
Aan het eind was de beste troop een Gouldamadine van Jos een violet
kleur Grasparkiet van Walter en een kanarie van Henry.
De kanarie werd uiteindelijk ook de mooiste vogel van deze dag.
Er waren overigens geen prijzen aan het geheel verbonden, bedoeling
is toch dat je weer wat opsteekt van zo’n dag.
Dat is overigens wel gelukt volgens mij alles was ook weer vlot
opgeruimd en kon alweer klaargezet worden voor de maandag,
Hoe we deze dag aantrekkelijker moeten maken of we nog wel zoiets
moeten organiseren is toch een beetje de vraag, 1 keurmeester per 3
inzenders is toch wat kostbaar en als er zo weinig animo is kunnen
we misschien beter wat anders verzinnen.
Als er iemand is met een idee horen we het graag.
Voor wie er wel waren was het volgens mij wel weer geslaagd.
Op naar de tentoonstellingsinschrijving.
Deze sluit op zaterdag 19 oktober, U kunt het formulier inleveren bij
de secretaris of op zaterdag 19 Oktober tussen 14:00 – 16:00 uur in
het clubgebouw.

Tot ziens uw voorzitter:
Hans van Egmond.

Kaartuitslag 13 september
Aanwezig 40 kaartliefhebbers
1. Kees van Hameren
6.146 punten
2. Jos van der Veer
5.883 punten
3. Harry Opdam
5.765 punten
4. Peter Akerboom
5.689 punten
5. Elly Hoogenboom
5.619 punten
6. Adrie Sloof
5.562 punten
7. Ben Hoogenboom
5.382 punten
8. Anneke van Leeuwen
5.098 punten
9. Leendert van der Luit
5.060 punten
Poedelprijs voor Leo Kramer met 3.565 punten

Zaterdag 19 Oktober is de
laatste mogelijkheid om in te
schrijven voor onze
tentoonstelling.
Het clubgebouw is dan geopend
van 14:00 – 16:00 uur.
Niet vergeten dus !!

De Aurora astrilde
Het is helaas jammer dat men in de liefhebberij nog zo
weinig aandacht besteed aan deze vogel. Deze vogels
hebben geen felle kleuren, maar de zachte gras-blauwe
kleur vermengd met het zachte rood op de vleugels en
stuit maakt deze vogels tot een sieraad in onze volière.
Wat het karakter betreft zijn dit zeer geschikte om bij alle
andere soorten prachtvinken, ook de kleinste soorten zoals
de kleine astrilde te houden. Deze soorten is niet
vechtlustig, alleen in de broedtijd zullen zij hun
territorium verdedigen en dat doen zij met grote felheid.
Het nest wordt graag onder een struik of in hoog gras
gebouwd, maar als er geen geschikte plaats is, maken zij
ook gebruik van nestkastjes, voor het bouwen van het nest
gebruiken zij lang verdord gras en maken het nest af met
veertjes. De eitjes zijn wit tot zeer lichtblauw met wat
stippels of lichte streepjes. Vele vogelliefhebbers denken
nog dat alle holenbroeders witte eitjes leggen, bij de
Australische prachtvinken is dat juist, maar deAfrikaanse
holenbroeders leggen veelal heel licht gekleurde eitjes. De
aurora astrilde broedt goed, maar bij het grootbrengen van
de jongen vogels moet u wel
rekening houden met levend
voedsel. In de natuur voeden zij de
eerste 5a6 dagen de vogels
uitsluitend met levende insekten.
Daarna beginnen zij groenvoer en
zaden bij te voeren. Dit groenvoer
mag niet nat zijn , het veroorzaakt diarree bij de jongen
vogels. Het is aan te bevelen de zaden zoals gierst eerst
even te koken, enkele minuten is al voldoende, of de
zaden geweekt te geven, wel oppassen voor schimmel,
natte zaden schimmelen zeer snel. Gekiemde zaden, zoals
graszaad is een uitstekend voedsel. Als levend voedsel
meelwormen, kunnen heel gegeven worden daar deze
vogels de wormen uitpellen, verder miereneieren, maden,
vliegjes en ook bloedwormpjes. In het land van herkomst
leven aurora astrilde in droge gebieden, dus moe rekening
worden gehouden met een droge atmosfeer. Enkele weken

is een temperatuur van 25 graden en het vochtgehalte
zeker niet hoger dan 50% zullen de vogels zich zeer goed
aanpassen. Ook deze soorten het gehele jaar dierlijk
voedsel bijvoeren. Dit kan in de vorm van wat
meelwormen per dag tot enkele miereneitjes. Ook bij
gedroogd insektevoer vermengd met wat eivoer, wat
snippers groenvoer of gekiemde zaden zullen de vogels
het uistekend doen

Melba Astrilde
Het broeden met de Melba astrilde komt gelukkig
steeds meer voor en met succes. Deze soorten
vogels vragen nu eenmaal meer aandacht dan
andere kleine Afrikaanse zaadetende vogels. Al
zijn het Afrikaanse vogels en ook zaadeters dan
moet men er toch rekening mee houden dat deze
vogels soms uit een heel andere streek van Afrika
komen en daarbij ook een heel andere
voedselmenu hebben. De Melba astrilde komt
voor in droge streken. Vandaar een van de
gevoeligste vogels voor ons
klimaat, met zijn koude en
tevens hoge vochtgehalte. Bij
een temperatuur van ongeveer
30 graden, met daarbij ook
een laag vochtgehalte doen
deze vogels het uitstekend, De eerste zomer
vanuit het warme en droge land in onze
buitenvoliere is voor deze vogels een zware
opgaaf. Het beste is om ze het eerste jaar binnen
te houden en het jaar daarop pas in de
buitenvoliere te plaatsen. De vogels zijn dan goed
geacclimatiseerd, ook wat voedsel betreft.
Teleurstelling van sterfte, enz zal dan ook
achterwege blijven. Voor het groot brengen van
de jongen vogels hebben we ook levende insekte

nodig. Meelwormen, maden,miereneitjes en ook
wel bladluis zijn goede voerder- middel.

Roodmasker aurora astrilde
Deze vogels zijn de laatste jaren enkele malen
ingevoer. Ze lijken zeer veel op de aurora astilde
met dit verschil, dat het mannetje van deze soort
een rood masker heeft, vandaar de naam "roodmasker aurora astrilde". Ook in nederland is reeds
met deze vogels gebroed. Ze vragen
meer zorg dan de vorige soort. De jonge
vogels worden veelal gevoerd met
zaden die nog in de zaaddoosjes zitten.
Deze zaad- doosjes schijnen invloed te hebben op
de spijsvertering. Waarschijndelijk heeft het ruw
vezel van deze zaaddoosjes hier mee te maken.
Het z.g.n japanse gierst wat
ook in nederland verkrijgbaar is, zijn zaden die
nog in de zaaddoosjes zitten. deze zaden worden
graag gegeten, vooral als deze een klein beetje
geweekt zijn, ook vogelmuur eten ze graag en
niet alleen het groen maar ook de bloesem.

Verjaardagen November:
01 November, D. Baarens uit Alphen a/d Rijn.
04 November, Ton Hoogenboom uit Roelofarendsveen.
11 November, Leny Hoogenboom uit Roelofarendsveen.
14 November, Piet Koek uit Hazerswoude – Dorp.
17 November, Dick Mors uit Roelofarendsveen.
21 November, Jan Hoogenboom uit Rijpwetering.
23 November, Ad Turkenburg uit Nieuwkoop.
27 November, P. Buskermolen uit Oude Wetering.

UITNODIGING TENTOONSTELLING 2019
Net als vorig jaar organiseren wij ook dit jaar weer de
rayontentoonstelling voor het rayon Leiden. Deze tentoonstelling
wordt gecombineerd met onze eigen onderlinge tentoonstelling
waardoor we u dit jaar weer voor een mooie show kunnen uitnodigen
met een grote verscheidenheid aan vogels. Op dit moment is de
inschrijvingstermijn nog geopend, dus is nog onbekend hoeveel
vogels er komen, maar wij rekenen toch op minstens 500 vogels.
Hierbij willen wij u graag uitnodigen om de tentoonstelling te komen
bekijken. Dit kan op de volgende dagen.
Vrijdag

8 november van 20.00 tot 22.00 uur.

Zaterdag

9 november van 10.00 tot 21.00 uur.

Zondag

10 november van 10.00 tot 16.30 uur.

De entree is zoals altijd weer gratis.
Verder willen wij u graag vragen om ons een beetje te helpen met het
maken van reclame voor deze tentoonstelling door uw familie,
vrienden en kennissen over te halen om ook te komen kijken.
Op de zaterdagmiddag wordt van 13.00 tot 15.30 uur ook onze
maandelijkse vogelbeurs gehouden. U kunt een bezoek aan de
tentoonstelling dan mooi combineren met het kopen van voer en
vogelbenodigdheden bij onze voerleverancier of vogels bij een van
de aanwezige handelaren.
Op de zaterdagavond is er in het clubgebouw weer onze gebruikelijke
bingoavond. Er zijn door Fred en Jan weer mooie prijzen gekocht. De
aanvang van deze avond is om 21.00 uur.
Ook hierbij bent u natuurlijk van harte welkom. Alleen of met
familie, vrienden, etc.
Graag tot ziens op een van de tentoonstellingsdagen.

Namens de tentoonstellingscommissie en bestuur,
Wilco Hogenboom

Gespecialiseerd in vogelbenodigdheden.
Alle materialen voor kweek en tentoonstelling.
Ruime sortering LED verlichting.

Ruim gesorteerd in mengvoeders en losse zaden

Uitgebreid assortiment supplementen

KIJK OP ONZE WEBSHOP

Noorddammerweg 13A, De Kwakel.
Telefoon: 0297 540857
E-mail: info@vanderaartdiervoeders.nl
Website: www.vanderaartdiervoeders.nl

