
  Internationaal   Samenwerkingsverband  

          Europese Cultuurvogels 
 

Verslag vergadering I.S.E.C. van 02 december 2012 gehouden te Roeselare 8800 tijdens de 

Goudenring Expo Roeselare (Schiervelde) Didsmuide steenweg 400 Met medewerking van    

WEV  West Vlaanderen. met dank aan Walter Godefroid, Joseph Wolfcarius, Etienne Tuttens 

en het bestuur van de Goudenring. De kosten van deze vergadering werden gedragen door 

SEC. 

 

Aanwezig; 

 KBOF: Jos Smeyers, Jack Bloemen   

ANBVV:   Bennie Horsting  

AOB: Etienne Plateau, Roland Mauhin, Freddy Lenaerts  

NBVV: Piet De Dreu,  

WEV: Roger Van Look 

SEC: Rene Schonewille, Herman van Kruysdijk 

Notulist: Alois Van Mingeroet 

DKB: Bernd Fischer, Franz Jozef Dressen 

WEV West Vlaanderen: Walter Godefroid, Etienne Tuttens, Joseph Wolfcarius. 

BEC: afwezig 

Eurobird and Co 

Mutavi 

  

 1°  Voorzitter René Schonewille opent de vergadering om 10.00 u, heet iedereen welkom en 

dankt de aanwezigen voor hun talrijke opkomst en voor de verre verplaatsing die daarvoor 

moest gemaakt worden. Ook dankte René het bestuur van de Goudenring, voor het gratis ter 

beschikking stellen van de locatie, dat de niet COM keurmeesters een gratis inkom kregen. En 

de goede ontvangst van ISEC. 

 

2° Afwezig met kennisgeving: Jac Heyne, René Kleine, Huub Vervest. 

 

3° Goedkeuring notulen 4 maart 2012-12-04 

Bennie Horsting vroeg hoe het komt dat de Aminet putter en de topaas goudvink niet in het 

vraag programma staan. Jos Smeyers die in de organisatie zit van het WK te Hasselt melde 

dat zij de lijst gekregen hebben van de COM en dat de reeksen en ook de aanpassingen aan de 

standaard, pas na het WK 2013 in voege treden. 

 

4° Vinken en hun mutaties, Joseph Wolfcarius schetste in het kort de geschiedenis van de 

kweek met mutatie vinken. En had mooie foto’s bij van de verschillende mutaties en mutatie 

combinaties bij de vinken. 

 

A/ Bruin, geeft geen probleem worden goed gekweekt is een geslacht gebonden vererving en 

er zijn goede standaardeisen van deze van NBVV kan men gratis downloaden  

 

B/ Agaat, hier is wel onduidelijkheid, men spreekt over donkere agaten en lichte agaten. 

Beiden vererven geslachtgebonden.  De liefhebbers vinden de lichtste het mooist en de 

keurmeesters geven de donkerste de hoogste punten, omdat de Agaat factor het eumelanine 

niet of nauwelijks aantast. Concreet zou het iedereen helpen om een proefparing op te zetten. 

Van een donkere tegen een lichte agaat. Etienne Tuttens zegde dat men die donkere bijna niet 

meer vind en dat de kwekers die donkere ook niet willen kweken. Piet de Dreu wil een 



proefparing opzetten en Walter Godefroid zou uitkijken voor een koppel. Het zou kunnen dat 

de donkere de echte agaat is en de lichte een aminet mutant.  

 

C/  Pastel goed duidelijke kenmerken van de pastel factor vererft geslachtgebonden. 

 

D/ Dominant pastel, de vererving is dominant en er zit geen lethaal factor op, dus zijn er enkel 

factor maar ook dubbelfactor pastellen. 

De enkel factor dominant pastel lijken fel op de bruin mutant, maar de slag en staartpennen 

zijn grijzer ook is de grond kleur kouder dan bij de bruin mutant. De dubbel factor mannen 

zijn zeer mooie vogels met hele lichte vleugels. Vreemd is dat hier geen poppen in bestaan. 

Dat liet bij de ISEC leden die ook keurmeester zijn van exoten meteen een belletje rinkelen 

het gaat hier zo goed als zeker om dezelfde mutatie die ook bestaat bij de Gouldamadine  en 

bij de Catharina parkiet, een geslachtgebonden en dominante vererving. 

 

E/ Opaal is een recessieve mutatie goed herkenbaar 

    Opaal agaat is ook goed herkenbaar 

     Bruin opaal is ook goed herkenbaar 

     Bruin-agaat (isabel) opaal is een vogel waar bijna geen tekening meer op te zien is. Bij de 

kleurkanaries is dat geen gevraagde mutatie combinatie op COM vlak wel bij de vinken? 

 

F/ Kwamen er nog mutatie combinaties ter sprake van Bruin-agaat (isabel) opaal  pastel en 

pastel - bruin opaal. Hele mooie vogels om naar te kijken maar nog moeilijk of niet meer 

herkenbaar. 

 

5° Notulist zegde dat Piet een nieuwe mutatie gekweekt heeft, maar Piet weerlegde dit: Luc 

Vergauwen heeft deze mutant al eerder gekweekt. Piet is nu bezig met uit te testen hoe 

vererving is De vogels zien er uit als grijsvleugels. Maar zijn veel bruiner en op de vleugels is 

er ook nog sprake van phaeo tekening. Piet vroeg om het wat stil te houden want hij is 

momenteel de enige die deze mutant bezit. En de dievengilde is overal zeer actief. Joseph 

Wolfcarius melde dat iemand in Amiens meer dan waarschijnlijk dezelfde mutatie bezit. 

Etienne Tuttens had een pracht van een (phaeo) barmsijs bij maar deze had zwarte ogen.  

Bij de huismussen en de lachduif is er ook een phaeo met zwarte ogen. En de vererving is 

geslachtsgebonden. Op te volgen. 

Op de Goudenring show had Joel De Loenzien twee mutanten van barmsijzen in gezonden    

 Joel heeft deze vogels gekweekt, we ontvingen een mail van hem: 

Kweek 2012 alles noordse barmsijs 

1koppel 8 jongen 4 wildkleur  1 bruin 1 isabel 2 agaat ring 5 & 19 vertonen voor mij pastelkenmerken 

zie foto’s. 

Ouders van de 8 jongen man agaat split isabel de pop bruin.    

Grootouders van de man wildkleur split agaat pop isabel.  

Grootouders van de pop split agaat man en de pop isabel. 

De jongen van de donkere factor man isabel met agaat pop. 

De jongen van de donkere factor man split agaat met  pop isabel 8 donkere agaat 4 isabel 9 wildkleur. 

Koppel man bruin split isabel met pop wildkleur 3 wildkleur 1 isabel 1 bruin 1 agaat. 

 

We houden dit in studie en kleven er nog geen naam op  

  

6° We zijn niet zeker dat er in Hasselt een vergadering is voor COM – OMJ Europese en 

hybriden. Volgens Roger van Look is de benaming van de agaat barmsijs veranderd in pastel 

en word isabel bruin - pastel. ISEC kijkt wat hier nog tegen gedaan kan worden en als dat niet 

lukt. Dat we volgend jaar de mensen die willen inzenden inlichten over de wijziging. 

Het verslag van de vergaderingen in Almeria en Tours 2012 zouden op de site van OMJ – 

COM moeten staan of komen. 



 

Uitslagen van de proefparingen: Bennie Horsting kweekte uit een agaat barmsijs x agaat 

kanarie een licht gekleurd jong dat er uitzag als pastel. Jammer genoeg is dit jong niet blijven 

leven door misvorming aan de snavel. 

 

Jean Smolders kweekte van een agaat barmsijs x agaat groenvink een licht jong waarvan hij 

dacht dat het een man was maar na veder onderzoek bleek het toch om een pop te gaan. 

 

Willy de Ruddere kweekte uit agaat barmsijs x agaat kanarie een wildkleurige man. 

 

Alois Van Mingeroet kweekte uit een agaat barmsijs x agaat groenvink een wildkleurige man. 

Door deze uitkomsten is het bewijs geleverd dat de agaat barmsijs geen agaat is, maar wat is 

het wel????  

 

Oproep tot nieuwe proefparingen bij de agaat barmsijs, probeer zoveel mogelijk mensen te 

motiveren. 

Agaat barmsijs x pastel groenvink 

Agaat barmsijs x pastel kanarie 

Agaat barmsijs x pastel distelvink 

Agaat barmsijs x pastel goudvink 

 

7° Rondvraag: Roger Van Look een ontwerp voor een gemeenschappelijke standaard van de 

Groenling. Naar de ISEC leden sturen. 

 

8° volgende vergadering is op zondag 3 maart 2013 en ditmaal is de NBVV aan de beurt. Piet 

de Dreu doet het nodige Locatie volgt nog, maar noteer alvast 3 maart 2013. 

 

9° Einde vergadering om 12.30 u René bedankte iedereen voor de goede samenwerking en 

wenste iedereen een behouden thuiskomst. 

 

Notulen zijn opgemaakt door Alois Van Mingeroet op dinsdag 4 december 2012 

Nagekeken door Piet de Dreu en Rene Schonewille  

  

  

  

  

 

  

 

  

 


