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Door Riek van Groningen - secretaris
Onlangs ontving ik een handgeschreven brief van ons lid Erik Wevers. Nu is een handgeschreven brief tegenwoordig al een bijzonderheid, zo ook de inhoud van dit schrijven. Vorig jaar ben ik nog op bezoek geweest bij Erik. (zie de gelijknamige rubriek 11 0p bezoek bij ... "
in Vogelexpresse 4- jrg. 40). Op deze dag werd mij al snel duidelijk
dat Erik met veel passie vogels houdt. Zijn brief zette mij aan het denken en deed mij besluiten onderstaande tekst te schrijven.
Erik heeft met enkele bevriende vogelliefhebbers een soort fokprogramma opgezet voor meerdere soorten vogels waaronder de Braziliaanse dwergral en de groenvleugelduif. Vaak zijn de liefhebbers niet
of slecht op de hoogte wat hun collega-liefhebbers uit de regio in de
volière hebben rondvliegen. Erik en zijn kompanen weten dit wel van
elkaar en hebben op deze manier een prima samenwerking opgebouwd. Bij Erik wonen binnen een straal van 10 kmSliefhebbers die
in het bezit zijn van Braziliaanse dwergrallen. Al deze vogels zijn onverwant en met zo'n bestand kan men toch enkele jaren vooruit alvorens men genetisch vast zit. Belangrijk is wel een goede administratie
om inteelt te voorkomen. Het gezamenlijk bestellen van pootringen
wordt om diverse redenen afgeraden. Uitwisselen van vogels kan
meestal met gesloten beurs, een prettige bijkomstigheid gezien de prijzen die voor vogels gangbaar zijn.
Naast het uitwisselen van vogels is kennis ook erg belangrijk. Iets
dat ook niet altijd makkelijk gedeeld wordt. Dit is bij onze club gelukkig geen punt: V elen zijn bereid om anderen te helpen en hierbij denk ik meteen aan de vraagbaken. We zien natuurlijk dat bepaalde soorten vogels verdwijnen uit de volières. Bij onze doelgroep
zal dit zelfs vele malen sneller gaan dan bij kromsnavels of Europese
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cultuurvogels. Dit komt simpelweg vanwege het geringere aantal,
maar ook doordat men niet of niet goed weet wat de "buurman" heeft
zitten. Uiteraard schreeuwt de gemiddelde vogelliefhebber niet van
de daken af wat voor vogels hij heeft zitten uit angst voor nachtelijk
bezoek waar men niet op zit te wachten.
Nu hebben wij als Speciaalclub eigenlijk al een soort samenwerkingsverband voor onze leden: de "VOGELBESTANDSREGISTRATIE".
U kunt zich als lid via de website (of telefonisch) aanmelden en doorgeven welke vogelsoorten u heeft zitten. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met uw gegevens. Via deze weg kunt u in contact komen met
andere leden en de gewilde kennis, óf misschien wel de ontbrekende
vogel, in uw bezit krijgen. Ik heb vaak leden gesproken die een enkele
vogel hebben zitten en hier geen partner voor kunnen vinden. Op deze manier verdwijnen steeds meer soorten uit onze volières. Voor
sommige soorten zal dit, mede door de importstop, onhoudbaar zijn.
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Maar voor veel soorten is het zeker nog niet te laat. Twijfel dus niet en
schrijf u in!
Aansluitend het woord aan Erik.
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Door Erik Wevers

In ons blad hebt u in de rubriek "Op bezoek bij" van Riek van Groningen kunnen lezen over de manier van vogels houden bij Henk Ooms
enErik Wevers. Beide heren kennen elkaar reeds 30 jaar, vooral vanwege de pijlgifkikkertjes. Wij hebben besloten om met onze vogelhobby hetzelfde te doen als bij de terrariumhobby.
In het kort betekent dit om persoonlijk minder soorten te houden,
maar - indien mogelijk - beiden wel dezelfde soorten. Dit doen wij
o.a. met rallen, groenvleugelduiven, etc. Regionaal, en dan bedoel ik
in het oosten van het land, hebben wij meerdere liefhebbers kunnen
overtuigen om op deze wijze met ons samen te werken en zo ontstaat
een goede basis om op lange termijn een bepaalde soort vogel te houden en er mee te fokken. Gezien de importbeperkingen is dit naar onze mening de enige manier om op een verantwoorde manier met onze
hobby om te gaan; plus uiteraard voor allen het eigen belang.
Om de Braziliaanse dwergral even als voorbeeld te nemen.

In een straal van 10 km hebben nu 5 vogelliefhebbers deze vogels en
bijna alle zijn onverwant. Voor wie de mogelijkheid heeft houdt nog
voldoende (onverwant als het goed is) reservevogels achter de hand.
Bijgevolg kun je altijd op jezelf of op een van de andere liefhebbers
terugvallen. Dit kan als je elkaar een beetje kent met gesloten beurs.
Voor iemand die meer moet geven dan hij terug krijgt zijn met een
beetje fantasie individuele oplossingen mogelijk. Op deze wijze ontstaat vanzelf een soort fokprogramma.
Wel dient één persoon bij dit alles zorg te dragen voor een goede administratie. Een uitdrukkelijke voorwaarde hierbij is dat elke deelne107
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mer zijn eigen ringen moet bestellen om professioneel handelen te
waarborgen en verdere onrechtmatigheden te voorkomen.
Door goed samen te werken en ervaringen en vogels met elkander te
delen ontstaat een soort van netwerk zodat over 5 à 10 jaar, maar ook
over 25 jaar, nog bepaalde soorten vogels goed te fokken zijn. Als dit
met kikkers lukt moet het ook met vogels kunnen!
11
Broodfokkers vinden in dit samenwerkingsverband geen plek".
Vele soorten zijn nu reeds niet meer bij ons liefhebbers (evenmin in
vogelparken, etc.). Van diverse soorten zitten her en der nog wat
"verloren" exemplaren waarmee, als men de handen ineen zou slaan,
zou kunnen fokken om de soort te waarborgen. Tegenover overheden
en natuurbeschermingsorganisaties zouden wij zo ook veel serieuzer
overkomen.
Een niet te vergeten aspect van meer vogels zijn misschien wel de kosten (goedkopere vogels). Dit is vooral belangrijk voor de jeugd, want
een mooie vogel is op dit moment voor hen onbetaalbaar en dus onbereikbaar. Beslist geen goede zaak voor onze hobby! De meeste vogelliefhebbers zijn op leeftijd en de jeugd moeten we kansen bieden.
Denkt u over dit alles maar eens goed na, misschien vindt u dit ook
een goed idee voor uw regio!
Voor meer informatie (o.a. over rallen) zie Eriks website:
www .okopipi.nl.

Noot redactie: de groenvleugelduif behoort niet tot onze speciaalclub,
deze duif valt namelijk niet onder de vruchtenduiven.

Allen
een fijne en zonnige
vakantie gewenst.
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..".. Voor ~ en achter ö Visaya
tariktikneushoornvogels
(Foto vogelpark Avifauna)
~Jonge pas
(Foto intemet)
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uitgevlogen ö

Aziatische glansspreeuw
(Foto Ben Koeken)

_.Pop vuurkruinbaardvogel
met links pas uitgevlogen jong
(Foto Bob Fregeres)

.,..Familie
Aziatische
glansspreeuwen
(Foto internet)
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De trotse Courtoisi - of
blauwkroongaailijsters
met hun jongen van verschillende leeftijden.

• Het jong heeft honger en
krijgt zijn le wasmotlarf.
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