Verslag 51ste bijeenkomst van de Spanish Timbrado kwekers gehouden op zaterdag 07 april 2018.

Plaats: 'Constructie Vuegen', Essenschotstraat 04 (Zone 6 066), 3980 Tessenderlo.

Agendapunten:

- Verwelkoming, inleiding en mededelingen.
-.Zwarte stip???
- Alles in verband met de kweek 2018.
- Wat verder ter tafel komt.
- Rondvraag en Sluiting.

Aanvang : 14.00 uur.

Verwelkoming, inleiding en mededelingen
a. Zoals steeds opent de voorzitter de bijeenkomst met de talrijk aanwezige leden van harte welkom te heten.
De opkomst is zo groot dat er van alle kanten stoelen moeten bijgehaald worden.
b. Patrick, onze penningmeester, neemt even heel kort het woord om iedereen gerust te stellen omtrent zijn
gezondheid. Na een onverwachte zware periode doorgemaakt te hebben, volgt nu nog de noodzakelijke
herstelperiode en hij wordt terug de “oude” van vroeger.
c. Met spijt moet onze voorzitter ook aankondigen dat Maurice en Odette hebben laten weten dat zij niet
meer zullen instaan voor de kantine en bar tijdens onze wedstrijden. Door deze onverwachte, maar
begrijpelijke, mededeling doet het bestuur een oproep tot diegenen die zich geroepen voelen om deze taak
op zijn schouders te nemen.
Het bestuur en alle leden willen langs deze weg Maurice en Odette van harte bedanken voor hun
jarenlange vrijwillige inzet om deze toch veeleisende taak steeds met de volle glimlach en op een
onberispelijke manier te hebben vervuld.
Maurice en Odette, we zullen jullie enthousiaste inbreng missen.
Maurice liet ook weten dat hij besloten heeft om niet meer aan zangwedstrijden deel te nemen. Maar wie
weet? We zijn nog maar april en misschien bedenkt hij zich wel!
d. Peter deelt eveneens mee dat alle oude documenten, folders, wedstrijdformulieren, opbergmapjes, enz. …. ,
met het oude logo erop, vervangen zijn door nieuwe met het recente logo. Gelieve dan ook jullie
verouderde opbergmapjes, infobrochures in de vuilbak te kieperen en deze te vervangen door de nieuwe.

Zijn laatste woorden zijn nog niet uitgesproken of hij deelt de eerste vernieuwde infobrochures al uit aan
de aanwezige leden. In ditzelfde zakje zitten ook nog enkele kwaliteitsvolle stickers (groot en klein model).

Zwarte stip ??? (door onze secretaris Wim Corens)
a. Onze secretaris zit met een vervelend en tot nu toe niet opgelost verschijnsel.
Het kweekseizoen kondigde zich enorm veelbelovend aan. Zijn Timmies kweekten als konijnen. Nog nooit
had hij zoveel jongen liggen in de nesten. Zo goed als geen onbevruchte eieren en nesten van vijf à zes
eieren. Maar……
Als de jongen de ouderdom van zes dagen bereikten, lagen ze dood in het nest.
Bij de eerste nesten viel het niet als zorgwekkend op, maar naarmate ook de andere jonge kanaries het
leven lieten, kon hij er niet meer naast kijken. Hij zat met een probleem!
b. Als tweede vaststelling bleek het sterven van de jonge kanaries enkel voor te komen op de kweekafdeling
die op het eerste verdiep lag. De vogels op het gelijkvloers hadden van bovenvermeld euvel geen last. Hier
verliep alles zoals het hoort.
c. Daar hijzelf niet onmiddellijk het probleem kon plaatsen, besloot hij dan maar de hulp van de veearts in te
roepen. Deze stelde als diagnose: zwarte stip! Je moet antibiotica geven.
De vogels werden naar het labo gestuurd voor verder onderzoek. In het lab konden ze echter geen oorzaak
vaststellend. Alles bleek tiptop in orde. ?????????
Een tweede nest naar de veearts en het lab gebracht, maar weer bleek er niets aan de hand. Raar maar
waar!
d. Dan maar de hulp inroepen van de afdeling veeartsenij van de RUG (Universiteit van Gent).
En wat je niet verwacht, ook hier konden ze na grondig onderzoek niets vinden. Het blijft dus een groot
raadsel wat de oorzaak van al deze ellende is.
e. De professor van de unief had echter wel een mogelijk verklaring. Volgens hem zou de oorzaak kunnen
liggen aan het gegeven eten. Het zaad kan mogelijk besmet zijn met een schimmel. Bij het eten hiervan
worden de oudervogels niet ziek en gaan er ook niet aan dood. Zij zijn er tegen bestand, maar de jongen
kennen deze weerstand nog niet en sterven op heel jonge leeftijd.
f. Deze verklaring kan kloppen. Op elke verdieping staat een zak voeder. Laat nu juist de zak die op het eerste
verdiep staat besmet zijn met een bepaalde schimmel en het plaatje klopt.
g. In samenspraak met die prof zal Wim nu een nieuwe kweek starten met dezelfde koppels maar ze krijgen nu
totaal andere, hopelijk niet besmet zaad (nieuwe zak). Afwachten wat het geeft. Maar bij de eerste nieuwe
symptomen wordt alles naar de RUG gebracht voor verder onderzoek.

U wordt zeker op de hoogte gebracht van de laatste bevindingen. Dit kan via mail of via een
meetingsverslag gebeuren.
h. Verder wist de professor nog het volgende mee te delen:
1. Over zwarte stip is heel weinig geweten. Er wordt zo goed als geen onderzoek naar verricht. We weten
nog altijd niet van waar deze aandoening komt. Hierdoor is het voor veeartsen een gemakkelijke diagnose
en valt er veel aan te verdienen.
2. Zwarte stip, veroorzaakt door het Circovirus, kan tot 15 generaties lang sluimeren in de vogel om dan
plots op de voorgrond te komen. Garanderen dat je vogels ‘zwarte stip vrij’ zijn is dus bijna niet mogelijk.
3. Het Circovirus is enkel op te sporen als het virus actief is. Als je kanarie dus drager is, maar het virus is
niet actief, dan kan het labo het niet detecteren.
4. Verder moest de professor eens goed glimlachen als het over allerlei voedselsupplementen ging. Als je
vogels een goed uitgebalanceerd voedselpakket krijgen, zijn voedselsupplementen niet nodig. Het zijn heel
dure vitamientjes. Maar het toch verstandig toedienen van deze dingen zal de vogel ook niet schaden.
i. Wim is met zijn probleem ook ten rade gegaan bij enkele producten van allerlei voedselsupplementen. Hun
oplossing was: kuren, kuren, kuren, …. Dat wordt een heel dure oplossing: (tot 800 à 900 euro per jaar
j. Toen hij zijn oren te luisteren legde bij Wout van Gils, kreeg te horen dat heel veel kwekers inderdaad kuren,
kuren en nog eens kuren. Als je daarmee begint, moet je daarmee doorgaan anders krijg je niets meer
gekweekt. Koop je bij zo iemand een vogeltje, … en jij kuurt niet, ….. raad eens!

Kweek 2018
a. Gelukkig hebben de andere clubleden niet te kampen met de problemen van Wim. Dat wil natuurlijk niet
zeggen dat alles van een leien dakje loopt. Ieder kweker heeft van tijd tot tijd wel eens te maken met een
mindere periode tijdens de kweek of sukkelt hij wel eens met een paar koppels waarbij de kweek maar niet
wil slagen.
b. Maar dit kweekjaar is bij de meeste liefhebbers toch een succes te noemen. In de nesten liggen 5 tot zelfs 6
eieren. De meeste zijn bevrucht. Weinig tot geen verliezen tijdens de opkweek. In de volières of vluchten
vliegen al de eerste zelfstandige jongen. En deze jonge mannen zijn al volop aan hun zangopleiding
begonnen. Dat eerste gefrazel is weer mooi om te beleven.

Bij die paar uitzonderingen waarbij de kweek dan toch een iets minder vlot verloop kent, kan alles nog
rechtgezet worden tijdens de tweede ronde. Ook zij moeten de moed nog niet opgegeven!
We kunnen er dus al van uitgaan dat tijdens de komende wedstrijden veel timbradozang zal te horen zijn.
Hopelijk is de kwaliteit even goed als het verloop van de kweek!

c. Enkele bedenkingen in verband met onze kweek:
1. Onbevruchte eieren!
(a) het is algemeen geweten dat de pop vlugger broedrijp wordt dan de man. Daarom is het belangrijk
om de mannen minstens 2 weken vroeger dan de poppen te wennen aan meer lichturen.
(b) er zijn kwekers die de broedrijpe man pas bij de pop zetten als die reeds haar eerste eitje heeft
gelegd. De pop zou bij deze werkwijze veel bereidwilliger zijn om te paren.
(c) het is belangrijk dat de pop de man aanvaardt. Zo niet zal zij ook niet bereid zijn tot paren en kan dit
leiden tot (ernstige) vechtpartijen. Hier is observeren van je dieren belangrijk. Wie minder vogels
heeft, kan die ook beter in het oog houden!
(d) andere kweekwijze is de man ’s avonds bij de pop weg te halen en deze pas 24 uren later terug bij de
pop te zetten. Dit een paar keer herhalen.
(e) wanneer alle eitjes van een broedsel onbevrucht zijn, laat je de pop het liefst de volledige cyclus (13
dagen) rustig verder broeden. Pas daarna de eieren wegnemen en de pop een weekje rust gunnen.
Op deze manier geraakt de pop niet uit haar ritme.
(f) op de vraag of het mogelijk is dat de pop op één dag 2 eitjes (tot zelfs 4 eitjes op 2dagen) legt en dat
deze dan ook nog bevrucht zijn, kunnen we alleen maar zeggen dat dit verschijnsel best kan
voorkomen maar dat het zich toch uiterst zeldzaam voordoet.
2. Opkweek!
(a) eieren rapen en pas terugleggen na het 4de of 5de ei zorgt ervoor dat de jongen allemaal op dezelfde
dag uit het ei komen. Dit zorgt voor een gelijkmatige groei en krijgen we geen nagangertjes die het
onderspit moeten delven.
(b) luchtvochtigheid meten is heel moeilijk te verwezenlijken. Voor frisse verse lucht zorgen is veel
belangrijker. De kweekkoppels ook tijdens het broeden de gelegenheid geven tot badderen zal het
eventuele probleem van de luchtvochtigheid wel oplossen.
Anderzijds kan je de laatste dagen van de broedperiode de eitjes lichtjes besproeien met lauw water.
(c) tijdens deze koude winterperiode hebben we kunnen vaststellen dat temperatuur weinig invloed
heeft op het broedrijp worden van de vogels of enig invloed heeft op de opkweek van de piepjonge
timbrado’s. Menig liefhebber zat tijdens deze strenge aanslepende vorstperiode met jongen. Deze
zijn allemaal zonder de minste problemen door deze periode gekomen. Weliswaar bracht de pop wat
meer uren door op het nest, maar dat beïnvloedde de groei en het voederen van de jonge dieren
geenszins.
Het is wel van belangrijk dat de vogels in een beschutte kweekruimte verblijven. Wat lichte
nachtvorst mag, als de temperatuur overdag maar boven het vriespunt komt.
Je moet er als kweker ook op toezien dat de oudervogels ’s avonds en/of ‘s nachts niet gestoord
worden omdat de pop dan in paniek het nest kan verlaten en er niet meer terug keert. Dit leidt
onvermijdelijk tot afkoeling en uiteindelijk tot de dood van de jonge tengere jongen.
(d) teveel eivoer voorschotelen is eveneens niet zo goed. Een teveel aan eiwitten, zeker in combinatie
met eventuele vitaminen, kan resulteren in leveraantasting.

(e) Ring op tijd! Houd de groei van de jonge spruiten in de gaten. Het ene nest groeit wat rapper dan het
andere. Ook binnen één nest kunnen verschillen optreden. Te laat ringen, wat resulteert in het
geforceerd aanbrengen van de ringen, kan leiden tot verminking van de poot.

Wat verder ter tafel komt
a. Er is ook een nieuw model transportkist te verkrijgen.

voor 4 zangkooitjes
2 boven, 2 onder
met 2 lossen scheidingswanden
prijs: 35,00 euro

b. Bij de club zijn er ook nog transportkisten te verkrijgen:
Type 4 zangkooitjes naast elkaar
Prijs: 50,00 euro inclusief 4 zangkooitjes
c. Wie interesse heeft in een van beide, zendt maar een mailtje naar de Society.
d. Allerlaatste model keurbrieven:
Al onze keurbrieven ondergaan een paar aanpassingen om vervalsingen
door malafide verkopers te bemoeilijken.
(i) alle keurbrieven krijgen een volgnummer in de linkerbovenhoek.
(ii) van ieder keurbrief blijft er een kopie bij het bestuur.

e. 16 juni 2018: Restaurantbezoek met societyleden.
Dit gezellig samenzijn voor clubleden , met partner, vindt net zoals vorig jaar plaats in ‘De Kleine Kauter’ te
Boutersem (Roosbeek) nabij Tienen.
Kostprijs: 30,00 euro per persoon voor eten en drinken inbegrepen.
De rest wordt door de society clubkas betaald. Dit bedraagt ook ongeveer 30 euro. Tof hé!

f. 16 december 2018: Wedstrijd in Munstergeleen (Nl) in samenwerking met onze Society.
Het wordt in tegenstelling met vroegere mededelingen terug een ééndagswedstrijd.
Meer info volgt!

Rondvraag en Sluiting
a. Aan het einde van deze drukke en leerzame meeting hadden de vele aanwezigen geen verdere
mededelingen te doen of bijkomende vragen te stellen.
b. Zo kon deze bijeenkomst dan ook in alle rust beëindigd worden met wat gezellig nakaarten bij een fris
drankje.
b. Volgende afspraak: 16 juni 2018 voor het gezellige society clubetentje.

uw verslaggever Raoul Thieren

