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Het ochtendweer was behoorlijk guur maar dit weerhield een 50 tal liefhebbers en kwekers van
valkparkieten er niet van om af te zakken naar Waalwijk! De 8e editie was het alweer van de
valkparkietendag en de werkgroep vierde bovendien zijn 10 jarige jubileum.
Na een kort verwelkoming ging Bert Van Gils van start met een lezing rond kleurafwijkingen bij
valkparkieten. Dit zijn kleurverschillen met een al dan niet genetische oorzaak maar die – zover
geweten – toch niet erfelijk zijn. Een tiental kleurafwijkingen die met enige regelmaat opduiken
kwamen aan bod. Als eerste de verhoogde geelfactor waarbij nierfalen soms aan de basis kan liggen.
Gevlekte cinnamons ontstaan door blootstelling aan zonlicht, wellicht het UV spectrum.
Stressmarkeringen zijn een uiting van biologische stress en vaak is dit een tijdelijk probleem. Halfsiders
kunnen op verschillende manieren ontstaan maar het patroon is in geen geval erfelijk. Broedse vlekken
ontstaan waarschijnlijk onder invloed van de hormonenbalans. Een interessante theorie rond het
ontstaan van spots op de borst, waar wel enige aanwijzingen voor bestaan ter onderbouwing, is dat
dit een terugkeren is naar de tekening van een voorouder. Wat betreft de *grizzle*, een afwijkende
lutino met zoming en een lijn van vogels die consistent bleke wangvlekken geeft, is van de oorzaak nog
niets bekend.
Als afsluiter gingen we even in op de zin en onzin naar het zoeken van de kleinste kleurafwijkingen,
een ‘beroepsmisvorming’ die wij als mutatiekwekers wel eens hebben. Langs de andere kant moeten
we niet vergeten dat iedere kleurmutatie ooit is gestart als een kleurafwijking!
Volgende spreker was Dr. Tony Oranje, dierenarts gespecialiseerd in vogels. Hij gaf een overzicht van
mogelijke ziekteverwekkers bij vogels. Vervolgens ging Dr. Oranje dieper in op de meest voorkomende
bacteriën, schimmels en virussen bij de valkparkiet: zweetziekte (E. coli), paratyfus (Salmonella),
Yersinia bacterie, polyoma, candida, aspergillosis, worm besmetting en natuurlijk de megabacterie.
Deze laatste is eigenlijk een gist en moet ook met een passend middel behandeld worden. Het is vaak
een hardnekkige infectie die langdurig behandeld moet worden. Meer dan de helft van de zieke vogels
in de praktijk van Dr. Oranje hebben een schimmelgerelateerd probleem!
We leerden van Dr. Oranje dat de meeste medicatie die voorgeschreven wordt ter behandeling van
vogelziekten, eigenlijk gemaakt is op maat van de mens of voor andere huisdieren dan vogels. Dit zien
we bijvoorbeeld bij middelen met ivermectine – een middel tegen parasieten – die in bepaalde vormen
schadelijke dragerstoffen kan bevatten. Dr. Oranje zet zich daarom in om gespecialiseerde
vogelmedicijnen te ontwikkelen. Hij raadt preventief medicijngebruik enkel aan als er een duidelijke
aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een nieuwe aankoop. De stress die het uitvangen en de verhuizing
teweeg brengt, kan er voor zorgen dat latent aanwezige ziekten tot uiting komen. Een ontworming en
eventueel een behandeling tegen schimmels is dan niet overdreven.
Tijdens de middagpauze hielden we een tombola met prijzen deels gesponsord door Witte Molen. De
firma Newbiotechnic schonk gratis 25 DNA geslachtsbepalingen en testen op ziekten. Iedereen kon nu
ook de resultaten van de keuring gaan bekijken. Met de opbrengst van de tombola kan de werkgroep
de grootste kosten van het event dekken.

Tijdens het discussiemoment gingen we in gesprek rond de emerald mutatie, is dit nu een
enkelvoudige mutatie of mutatie-combinatie? Wellicht is het dat laatste, gezien zowel de eumelanine
als psittacine kleurstoffen worden beïnvloed. Dan kwam het ‘besluit houders van dieren’ aan bod en
dan vooral de opleiding van liefhebbers en vakbekwaamheid. Na een kort praatje over ziekten ging het
over tot plukkende oudervogels, waar een deel van de aanwezigen van denkt dat het erfelijk lijkt te
zijn. Het is erg moeilijk om plukken af te leren en sommige kwekers sluiten deze vogels gewoon uit van
de kweek. Toch zijn er ervaringen waarbij het helpt om de vogels meer afleiding te geven, zelfs tot in
het blok toe. Bijvoorbeeld door ze daar knaagmateriaal of een klein speeltje te verstrekken.
George Steinz is niet enkel fotograaf maar ook keurmeester. Hij vertelde hoe een keuring verloopt
aan de hand van het keurbriefje en welke onderdelen dit bevat. Met enkele van de aanwezige vogels
illustreerde hij treffend een aantal verschillen, met de plus- en minpunten van iedere vogel.

Hartelijk dank aan Marko van de Graaf en de medewerkers van Vereniging Vogellust voor de goede
samenwerking, aan George Steinz die aan de slag was met de fotokooi en de keurmeesters Kees
Ligtvoet, Rinus Graafmans en Gerard Van Esdonk. Allen hebben belangeloos een mooie bijdrage
geleverd aan een geslaagde bijeenkomst!
*********************************

