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Van de redactie
Wat leven we in een rare en lastige tijd. Heel de wereld is in de greep van het COVID 19
virus en we hebben er allemaal mee te maken. Naast de zorg voor jezelf is er ook de
zorg voor je naasten en natuurlijk ook je vogels.
We hadden stiekem de hoop dat de vogelshow dit jaar door gaan maar dat bleek voor
ons bestuur uiteindelijk een onmogelijke opgave. Tot het laatste moment zijn de
voorbereidende werkzaamheden doorgegaan maar uiteindelijk, na aanscherping van
maatregelen vanuit onze regering, is de knoop doorgehakt. Wat hadden we elkaar daar
graag toch weer even gezien en gesproken maar we proberen het komend jaar opnieuw.
Gelukkig trekt de natuur zich niets aan van alle problemen waar wij als mensen mee
geconfronteerd worden. In de vogelkooi gaat het leven gewoon door en dan is het
houden van vogels toch een heel mooie hobby die je, zonder al teveel risico op
besmetting met COVID19, op je eigen manier kan beleven en uitvoeren. Er zijn veel
berichten binnengekomen dat de kweek succesvol is verlopen, zou dat toch te maken
hebben met het veel thuis zijn??
Een jaar geleden stond deze stam Wit recessief kanaries van Herman Kollenburg als
Nederlands Kampioen op het podium. In januari 2021 geen NK in Zwolle maar we gaan
voor 2022.

Fijne feestdagen, een goed 2021 en blijf gezond!!
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Een wel heel bijzonder jaar voor iedereen.
We hebben allemaal te maken met de gevolgen van COVID19/Corona. Sommigen op
school, andere op het werk en thuis natuurlijk allemaal. Ook voor de verenigingen is het
een gedenkwaardig tijd. Gewend om allerlei bijeenkomsten te organiseren en nu is er
eigenlijk niets meer mogelijk.
We begonnen het jaar zoals gebruikelijk met onze ledenvergadering op 28 januari 2020.
Op 3 maart hebben we nog een laatste ledenbijeenkomst gehad met Berend Bosch en
daarna moesten we helaas allemaal thuis blijven.

Na een heel voorjaar en de zomer strenge maatregelen te hebben opgevolgd konden we
op 1 september weer een bijeenkomst organiseren. Ditmaal was dat een tafelkeuring van
tropen, parkieten en europese cultuurvogels wederom met als spreker Berend Bosch, en
met inachtneming van de regels werd het toch nog een geslaagde avond.
Tijdens de vergadering van 25 augustus werden er door de leden van de
tentoonstellingscommissie nog volop plannen gemaakt om onze tentoonstelling te kunnen
organiseren. Zeker omdat we deze tentoonstelling ook nog met de kringtentoonstelling
konden combineren.
De keurmeesters werden gepolst, overleg met Nimrod, sponsorgeld werd binnengehaald
en het draaiboek werd weer gemaakt. We hadden de toezegging van iedereen gekregen
om het door te laten gaan. We zouden aangepast vogels inbrengen, looproutes creëren ,
gespreid uitgeven van vogels, aangepaste openingstijden en toegangsbeleid, een dag
langer open, eerder catalogus drukken. Alles werd besproken en in het draaiboek
verwerkt.
Helaas moesten we vanwege de 2e golf en de weer strengere maatregelen besluiten om
onze tentoonstelling te annuleren. Een grote tegenvaller voor iedereen.
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Voor onze nieuw bestuurslid Herman Kollenburg en voor Marcel Sterks in zijn nieuwe
functie van secretaris een uiterst vreemde situatie. We hebben na de zomervakantie
nog wel twee keer een bestuursvergadering gehad maar het jaar liep toch heel anders
dan verwacht.
Wel is er (onder voorbehoud) weer een planning gemaakt voor het komende jaar.

Activiteiten 2021
26 januari algemene ledenvergadering
2 maart lezing
28 maart vogelmarkt
6 april lezing
11 mei natuurwandeling
Augustus/september clubdag
7 september tafelkeuring kleur- en postuurkanaries
5 oktober tafelkeuring tropen, parkieten, europese cultuurvogels
17 oktober vogelmarkt
6-7 november tentoonstelling.
Ook hebben we inmiddels de nieuwe opslagcontainer bij Nimrod in gebruik genomen. We
hebben bij vogelvereniging de Vogelvriend in Heeswijk nog wat tentoonstellingsmateriaal
(stellingen, keurtafels en volières) bijgekocht zodat we in de toekomst zeker 750 vogels
op onze tentoonstelling kunnen plaatsen.
Handboogvereniging Nimrod heeft een nieuwe voorzitter: Boy van Dijk. Wim Bressers
moest om gezondheidsredenen stoppen.
Gelukkig hebben we ook dit jaar weer kunnen rekenen op de royale steun van onze
sponsoren. Hiervoor allen natuurlijk hartelijk bedankt. Ook voor hun zijn het moeilijke
tijden, denk daar eens aan alles jullie iets nodig hebben.
Vol goede moed en gemotiveerd zijn we al bezig aan de voorbereidingen van de
activiteiten voor 2021. We willen proberen om een leuk programma neer te zetten om zo
snel mogelijk deze bijzondere tijden te kunnen vergeten. Suggesties hiervoor zijn
natuurlijk altijd welkom.
We wensen een ieder fijne kerstdagen en een gelukkig maar zeker ook een gezond 2021
toe.

Eric Kuijpers (voorzitter)
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Vogels nader belicht:
De Rode Kardinaal
De vijfendertigste in de reeks is de Rode Kardinaal. Er was dit jaar helaas geen show,
anders was er een rode kardinaal ingezonden.

De Rode Kardinaal is een grote vogel ter grote van forse merel, zo’n 21 cm en weegt
tussen de 35 en 50 gram. Vooral de man is opvallend met zijn rode verenpak, zwarte keel
en felrode snavel en is een waar sieraad in de vogelkooi. De pop is voornamelijk
bruin/grijs van kleur met rode accenten in de kuif, staart en de vleugelspiegels. Het is
een vrij gemakkelijke vogel om te houden maar de kweek is vaak wat lastiger. Dit maakt
dat de aanschafprijs van deze vogels behoorlijk hoog is.
De man is een verdienstelijk zanger die ook nog laat op de avond, als het donker is, toch
zijn lied laat horen.

Land van herkomst
De Rode Kardinaal komt van oorsprong uit Amerika, en dan het gedeelte van Mexico tot
aan Canada. Er zijn diverse ondersoorten waardoor het leefgebied zeer verschillend is.
In het Mexicaans gedeelte komt deze vogel voor in berggebieden tot op een hoogte van
2 km boven de zeespiegel. In meer noordelijke delen zien we de vogel veel in tuinen en
parken waar hij in lage en dichte begroeiing leeft. Echter ook in bossen en moerassen
komt deze kardinaal voor, hij heeft een groot leefgebied.

Voeding
In de vrije natuur heeft de Rode Kardinaal een zeer gevarieerd menu. Zoals de snavel
laat zien is het een echte zaadeter maar daarnaast lusten ze ook granen, bessen,
vruchten, verse loten van bomen en struiken en insecten.
Dit maakt het houden van deze vogels wel wat makkelijker, ze kunnen doordat ze veel
lusten goed in conditie worden gebracht en gehouden. Bij een gevarieerd aanbod kunnen
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de vogels zelf bepalen wat ze nodig hebben. Hierbij kan worden gedacht aan trosgierst,
kanariezaad, haver, raapzaad, kleine zonnepitten, verse miere-eitjes, vliegen, rupsen,
sprinkhanen, pissebedden, goed eivoer (beschuit vermengen met hardgekookt ei en
kwark), meel- en buffalowormen, stukjes zachte appel en peer, aardbeien, bramen,
vlierbessen en lijsterbessen (ook gedroogde), kersen, druiven, sinaasappels, bananen,
verse bladknoppen, halfrijpe korenaren, onrijpe mais, gekiemde zaden, groenvoer.
Uiteraard mogen mineralen en maagkiezel niet ontbreken op de voedertafel.
Tijdens de kweek neemt de behoefte aan levend voer enorm toe. Het is echter wel
oppassen dat de man hierdoor niet te driftig wordt en het legsel of jonge vogels uit het
nest gooit om weer te kunnen starten met een volgende ronde. Ook dient er regelmatig
eivoer beschikbaar te worden gesteld tijdens de kweek.

De kweek
De vogels kweken het makkelijkst in een flink beplante buiten-volière, liefst met een
gedeeltelijk dicht dak. Naast een gevarieerde vaste beplanting kan de volière ook nog
worden aangekleed met dennentakken of besdragende takken. Het best is het
huisvesten van 1 koppel per volière. Zeker tijdens het broedseizoen is de kardinaal erg
territoriaal en wil geen soortgenoten in zijn buurt hebben.
De pop bouwt een komvormig nest en gebruikt hiervoor diverse soorten materialen zoals
grashalmen, mos, takjes maar ook hennep- en kokosvezels. Ze bouwt haar nest zowel in
een open nestkast (groot formaat) als in de beplanting. Na de paring legt ze 2 tot 3
eieren die 2 weken worden bebroed voordat ze uitkomen. De jongen zijn erg donker van
donskleur, bijna zwart. De jongen groeien erg snel en verlaten vaak al na 11-12 dagen het
nest. Rond de 30e dag begint de kuif bij de jonge vogels zich te ontwikkelen en zijn ze
zelfstandig. De man begint ze dan vaak na te jagen of de jongen beginnen zich op een
vervelende manier met het volgend broedsel te bemoeien wat vaak veel teleurstelling
oplevert. Het is voor deze vogel geen enkel probleem om 2 of zelfs 3 broedsels per
seizoen groot te brengen, zolang de aangeboden hoeveelheid levend voer maar voldoende
is.

Een sieraad voor elke volière maar ook zeker voor iedere vogelshow.
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Mijn voorbereiding van de kweek, Herman Kollenburg
We hebben Herman gevraagd om te beschrijven hoe hij de voorbereiding op het
kweekseizoen van zijn kanaries aanpakt. Dit heeft hij direct gedaan en biedt ons
allemaal de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn kennis en ervaring.
Bij mij begint de voorbereiding op het kweekseizoen half september. Ik start dan met
het uitzoeken en selecteren van mijn wedstrijdvogels voor de naderende
tentoonstellingen. Daarna selecteer in mijn kweekvogels en scheidt gelijk de mannen en
poppen. Er zijn altijd nog vogels waar ik aan twijfel of het een man of pop is. Die zet ik
bij mijn poppen. Door regelmatig te kijken gaat deze vogel, als het een man is, wel
fluiten en verhuisd hij alsnog naar de mannenafdeling. Dit komt nog regelmatig voor. Op
deze manier heb ik mijn eerste selectiemoment.
Rond de kerstdagen begin ik met het opvoeren van het aantal lichturen. Dit duurt
ongeveer 6 weken zodat ik rond 15 februari mijn vogels op 15 uur licht heb zitten. Deze
datum is al jaren mijn startdatum voor de kweek. Zowel mijn mannen als poppen krijgen
dezelfde opbouw in lichturen, bij mijn vogels werkt dit prima. Ik kweek ieder jaar
tussen de 200 en 250 jonge vogels en merk niet dat door deze aanpak mijn poppen
eerder broedrijp zijn dan mijn mannen.
Ik leg op hetzelfde moment (dus ook rond de kerst) onder de zitstokken plastic tassen
om de ontlasting van mijn vogels op te vangen. Op deze manier droogt de ontlasting niet
uit en kan ik deze verzamelen en, voordat de kweek gaat beginnen, laten onderzoeken
door dierenarts Hedwig van der Horst. Uit de ontlasting kan zij bepalen of mijn vogels
gezond zijn. Als dit niet het geval is heb ik nog 6 weken om hier iets aan te doen zodat
ik de kweek met gezonde vogels kan beginnen. Doe je het mestonderzoek 2 weken voor
de kweek, en er blijkt dan iets aan de hand met je vogels, dan kun je het kweekseizoen
meestal wel vergeten.
Zodra ik met het opvoeren van het aantal lichturen begin meng ik ’s-avonds
tarwekiemolie door het voer, dit doe ik 2x per week. Op deze manier is het de volgende
dag mooi ingetrokken in het voer en dat heeft 2 voordelen. De vruchtbaarheid van de
mannen neemt hierdoor toe en het helpt in de meeste gevallen legnood bij de poppen te
voorkomen. Ik blijf dit toevoegen totdat de poppen eieren beginnen te leggen
Tarwekiemolie haal ik een reformhuis, ten eerste is het daar veel goedkoper dan in een
dierenspeciaalzaak en ten tweede krijg je ook nog een grotere hoeveelheid.
In de aanloop naar de kweek krijgen mijn vogels ook 2 x in de week eivoer. Aan dit eivoer voeg ik vitamine-E toe. Zodra mijn poppen gaan broeden stop ik met deze
toevoeging. Mijn mannen krijgen nog wat extra gemalen hennep dat ik over het eivoer en
zaadmengeling strooi.
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Mijn eivoer bestaat uit 3 verschillende merken, namelijk Cede, Orlux en Quiko. In een
grote emmer meng ik van alle drie 1 kilo en voeg hier 6 schepjes (per schep 5 gram)
vogelkruiden van Sukses aan toe. Ook zee-algen van Sukses, knoflookpoeder van de
Imme, oro-digest van Versela-lage en Romi van Comed worden door het eivoer gemengd.
Als laatste en volgens mij belangrijkste voeg ik BLATTIN toe. Dit zorgt voor een goede
bevruchting. Naarmate je het licht opvoert worden de mannen feller, daarom zeg ik dan
ook ‘blijf eivoer geven’, anders worden ze veel te mager.
Nadat ze twee weken licht gehad geef ik ze brandnetelthee, dit zuivert het bloed.
Omdat ik al een poos geleden afgestapt ben van kiemzaad geven ben ik overgestapt op
het koken van zaad. Ik gebruik hiervoor de volgende 5 soorten zaden, gebroken gepelde
haver, rode dari, witte dari, hennep en pirellizaad, van allemaal 1 kilo. Dit gaat allemaal in
een emmer en wordt goed gemengd. ’s-Avonds voeg ik er water bij (dan blijft het zaad
na het koken lekker zacht), dan kook ik het zaad 8 tot 10 minuten. Na het koken het
zaad goed afspoelen want het water is goed vies geworden.
In de kweekperiode kook ik dit elke dag, in de rustperiode om de dag. Ik meng het
gekookt zaad door het eivoer. Niet meteen alles wat je kookt bij het eivoer doen maar
kijk wat je aan eivoer nodig hebt en vul dit aan met het gekookt zaad.
Als we dan weer twee weken verder zijn geef ik mijn vogels baycox. Dit doe ik drie
dagen ipv twee zoals op het etiket aangegeven staat. Ik doe dit omdat de vogels de
eerste dag niet graag dit spul drinken, vandaar die drie dagen. Hierna volgt een
vitaminekuur. Vroeger gaf ik de vogels vier weken lang citroenzuur maar dit is
achterhaald. Je hoeft het water helemaal niet meer aan te zuren. Volgens Hedwig van
der Horst kweekt dit namelijk bacteriën.
Nu de vogels tussen de 14 en 15 uur licht hebben gehad zet in mijn poppen in de
broedkooien. Waarom eerst de poppen? Mijn ervaring is dat als de mannen in de vlucht
deze door het hele dag bewegen en met elkaar vechten in topconditie blijven, zeker met
het twee keer per week eivoer dat ze krijgen. Nu ik de poppen toch in mijn hand heb
kijk ik of ze broedrijp zijn. Tegelijk smeer ik frontline onder de vleugel tegen de
bloedluis (je kunt ook fiproted spray gebruiken, de werking is hetzelfde alleen is
frontline 5 euro goedkoper). Nadat alle poppen in de broedkooi zitten kan ik mijn
mannen nog eens goed in de gaten en kijken of ze al goed stiften. Als dit het geval is
smeer ik ook de mannen in tegen bloedluis (dit herhaal ik als ze voor de tweede keer
gaan broeden). Ik plaats de mannen meestal pas ’s-avonds bij de poppen. Er is dan niet
veel tijd meer om te gaan vechten. De dag erna vroeg opstaan en snel kijken of er niet
te heftig is gevochten (wat meestal niet het geval is). Als man en pop toch blijven
knokken dan hang ik in een babykooi de man voor de broedkooi en laat deze twee dagen
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ervoor hangen. Daarna gaat het bij mij tot nu toe altijd goed. Nu de man bij de pop zit
krijgen ze pas na twee dagen nestmateriaal. Dit doe ik om te voorkomen dat de pop op
het best gaat zitten en de man daardoor geen kans krijgt om haar te bevruchten. Ik
kijk wel hoe het gaat bij de individuele koppels, sommige kan je al na 1 dag nestmateriaal
geven.
Ik wil mijn verhaal eigenlijk wel afsluiten met het volgende. Ik heb verteld hoe ik mijn
voorbereiding van de kweek doe, maar als de kweek bij jou goed loopt moet je nooit
veranderen!!. Ik wens iedereen veel succes in het komende kweekseizoen.
Nog een laatste tip die ik ben vergeten te melden, ik maak met eivoer altijd rul met
honing afkomstig van een imker, opgelost in water.
Herman Kollenburg

Pag. 9

Coronamaatregelen en vogels kweken, Jan Maurix
Het corona-virus zorgt er al vanaf maart voor dat we niet meer datgene kunnen doen
wat we graag zouden willen doen. Een gedeelte van onze vrijheid is voorlopig even
afgenomen en er zijn de nodige maatregelen getroffen zodat we met zijn allen het virus
weer beheersbaar proberen te krijgen.
Voor mij betekent dit dat ik op 10 maart de boodschap van mijn werkgever kreeg om
vanaf dat moment vanuit huis te werken en niet meer naar kantoor te komen. Het zat er
al aan te komen maar als het dan definitief wordt gemaakt voelt dat toch even anders.
Het verplicht thuiszitten heeft naast wat negatieve kanten ook positieve kanten en dit
laatste koppel ik meteen aan onze hobby, namelijk het houden en kweken van vogels. Ik
heb inmiddels ruim 40 jaar vogels maar ik kan me geen eerder kweekseizoen herinneren
dat me zoveel jonge vogels heeft opgeleverd. Het heeft zeker te maken met het thuis
zijn. Ik loop wat vaker het hok in, zie daardoor mijn vogels 6 tot 10 keer per dag ipv
tijdens de ‘gewone’ werkdagen tussen 6.30 en 7.15 uur en ’s-avonds weer om 18.00 uur.
Hierdoor heb ik ze beter in de gaten kunnen houden en zie je meteen of er iets aan de
hand is.
Iedere keer als ik in de kooi kom krijgen mijn vogels ook wat lekkers. Een stukje appel,
blaadjes witlof, vogelmuur, trosgierst, ei-voer, diverse soorten zaden, dit alles in kleine
hoeveelheden maar hierdoor zijn mijn vogels de hele dag bezig met het voeren van de
jongen. Omdat ze door hebben gekregen dat er bij bezoek altijd iets lekkers was te
halen zijn ze ook erg tam geworden. Helaas geldt dit niet voor mijn Zwartkopsijzen.
Deze houdt en kweek in een vluchtje van 3 x 1 x 2 meter waardoor ze niet echt rustig
worden. Ik had een jonge man en pop van 2019 bewaard voor de show 2020 en deze al
vanaf juli opgekooid. Die zijn niet zo tam als mijn kanaries geworden maar ze bleven
uiteindelijk wel behoorlijk op stok zitten als ik voor de kooi stond. Het staat in de
boeken, schenk veel aandacht en tijd aan je vogels. In de praktijk betalen ze je er
dubbel en dik voor terug.
Had ik in voorgaande jaren nog weleens dat er een jonge vogel uit het nest was gevallen,
(dit gebeurde dan na mijn ochtendronde in het hok) die ik dan bij de avondronde dood op
de bodem van het hok vond. Gestorven van de kou en niet meer te redden. Dit seizoen
heb ik er niet één die op deze manier is overleden. Er zijn er wel uit de nest gevallen
maar doordat ik er om de 2 uur weer bij was heb ik deze allemaal weten te redden. Wat
me ook is opgevallen dat door het vaak voeren van de vogels nesten met 4 jonge vogels
makkelijk groot zijn gekomen. Ook dit was is eerdere jaren meer een uitzondering. Ik
durf voor mijn vogels wel te concluderen dat 2x per dag voeren in het broedseizoen
onvoldoende is om grote nesten op een goede manier groot te krijgen.
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Ik weet niet hoe anderen dit ervaren maar ik ben erg blij met mijn hobby die ik gewoon
in de achtertuin kan beleven, zonder alle beslommeringen van corona. Uiteraard mis ik
het verenigingsleven en baal ik dat de show niet is doorgegaan. Dat zijn echter
momentopnamen waar we hopelijk komend jaar minder last van zullen hebben. Het hele
kweekseizoen van zo dichtbij mee te hebben mogen maken helpt om de ongemakkelijke
tijd waarin we nu zitten door te komen.
Een opvallend dingetje. Mijn hok zat na het kweekseizoen echt vol. Ik ben de kweek
gestart met 18 koppels kanaries, een koppel zwartkopsijzen en een koppel chinese
dwergkwartels. Met mijn kanaries ben ik het kweekseizoen gestart op 15 maart. In 2
ronden had ik 86 jongen zelfstandig en die hebben het nagenoeg allemaal overleefd.
Slechts een enkeling is er tijdens de rui uitgevallen. Dit resulteerde in ongeveer 120
kanaries, dat zijn er voor mijn begrip en kooi erg veel. Daarnaast 10 jonge kwartels
(mooi natuurbroed) en uiteindelijk nog 3 jonge zwartkopsijzen. Toen duidelijk werd dat
de vogelshows niet door zouden gaan heb ik eens in mijn kooi gekeken en snel bedacht
dat ik van mijn overtollige vogels af moest zien te komen. Dat leek een zorgpunt omdat
de handel in vogels mogelijk ook onder corona te leiden had, echter in 4 weken tijd (leve
internet) was ik al mijn uitgeselecteerde vogels kwijt. Aan huis en terecht gekomen bij
liefhebbers. En dan komt weer een kans door corona, veel mensen die weer opnieuw de
vogelhobby op gaan pakken. Net zoals ik zitten deze ook veel meer thuis en krijgen
daardoor weer zin en tijd om vogels te gaan houden. Er waren er een paar bij die uit de
buurt kwamen en hopelijk lid willen worden van onze vereniging. Ik hoor het van meer
liefhebbers dat ze makkelijk hun vogels kwijt kunnen, de liefhebberij en handel gaan
gelukkig gewoon door.
Ook opvallend. Nu de shows niet doorgaan kan je voor relatief weinig geld kwalitatief
erg goede vogels aanschaffen. Er wordt wel gezegd dat een showvogel geen kweekvogel
is maar ik heb me, voor het hopelijk verbeteren van de kwaliteit van mijn eigen vogels,
toch enkele vogels aangeschaft die het op een show behoorlijk zouden doen en daar ook
voor geselecteerd waren. Op basis van behaalde resultaten betaal je meestal de
hoofdprijs, dat vind ik dit jaar opvallend anders. Ook de topkwekers zitten met een te
groot vogelbestand en daar kan je dankbaar gebruik van maken door voor een redelijke
prijs goede vogels aan te schaffen.
Het is nu 30 november en mijn vogelbestand zit klaar voor het broedseizoen 2021. Mijn
werkgever heeft al aangekondigd dat we zo goed als zeker t/m de zomer 2021 vanuit
huis moeten blijven werken. Als we gezond blijven en corona ons niet te veel lastig valt
zie ik het nieuwe kweekseizoen met veel vertrouwen en plezier tegemoet.
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Vogels nader belicht:
De Soembawalijster of Kastanjeruglijster
De zesendertigste vogel in deze reeks is de Soembawalijster. Een vogel met een
prachtige tekening en zoals de naam al doet vermoeden, ook een fantastische zang.
Hoewel deze soort (nog) niet op het Open Rosmalens kampioenschap te zien is geweest
heeft ons lid Rien van den Heuvel tijdens de Vogel 2020 in Zwolle deze vogels wel
geshowd.
De Soembawalijster heeft het formaat van de
in ons land voorkomende zanglijster. De vogel
is ca. 20 cm groot en weegt tussen de 35 en 45
gram. De naam dankt deze vogel aan zijn
kastanjebruine rugdek, vandaar dat we in
Nederland de vogel vooral kennen als
Kastanjeruglijster. Zoals op de foto is te zien
heeft vogel een mooie zwart-witte tekening op
borst, vleugel en wangen waarbij de zwarte
oogstreep zeer opvallend is.

Land van herkomst
De Soembawalijster komt van oorsprong van de Indonesische eilanden Timor en
Lombok en van de kleine Soenda eilanden die aan dit gebied grenzen. Het is een echte

bosvogel die een groot deel van zijn tijd doorbrengt op de bosbodem. Een kenmerk van
deze vogel is het vaak urenlang stilzitten in de begroeiing.
De mannen leven buiten het broedseizoen solitair, de poppen zoeken elkaar op en vormen
kleine groepjes. In het broedseizoen worden er koppels gevormd en zijn deze vogels erg
territoriaal. Het eigen gebied wordt fel verdedigd tegen soortgenoten of vogels die een
concurrent vormen voor het aanwezige voedsel.

Voeding

In de vrije natuur heeft de Soembawa een zeer gevarieerd menu. Het is een alleseter
die zaden, bessen, rijp fruit maar ook levend voer zoals insecten, wormen en slakken
eet. Zijn leefgebied is het tropisch regenwoud waardoor er een grote keuze aan voedsel
aanwezig is en hij daardoor niet een specifieke voorkeur heeft.

Huisvesting en kweek
De vogels dienen per koppel in een ruime, beplante volière gehouden te worden om tot
een succesvolle kweek te kunnen komen. De pop bouwt een typisch lijsternest waarvan
de binnenkant is bekleed met zachte materialen en legt 3 tot 4 eieren. Dezd komen na 2
weken uit waarna de jongen na ongeveer 2 weken uitvliegen.
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Nieuwtjes en weetjes
✓ Het Open Rosmalens Kampioenschap kon helaas dit jaar niet doorgaan.
Komend jaar staat deze gepland in het weekend van 6 en 7 november 2021,
noteer het alvast in de agenda.
✓ De contributie voor 2021 bedraagt voor volwassen leden € 40,-.
Voorjeugdleden is dit € 20,-.
✓ Afhankelijk van de mogelijkheden rondom corona gaat het bestuur aan de
slag met de voorbereiding op de algemene ledenvergadering. Afhankelijk
van de mogelijkheden op dat moment wordt geprobeerd deze toch in
aanwezigheid van de leden te houden.
✓ We hebben altijd ruimte voor meer vrienden/sponsoren van onze
vereniging. Heb je een mogelijke sponsor in gedachten, neem contact op
met Jo Franken of Eric Kuijpers. Zij kunnen de mogelijkheden voor
sponsoring bespreken en verder afhandelen.
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