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Wat is het doel van de werkgroep?

Met een aantal vogelliefhebbers zijn we rond de tafel gaan zitten om het gebrek aan 
goede wildkleuren te bespreken. Dit leidde tot de oprichting van een informele 
werkgroep: De “Werkgroep ter behoud van wildvormen van siervogels ex situ” met de 
volgende website:  http://wildvormvogels.eu 

Het idee is om met mensen die dit doel delen samen te werken om bepaalde soorten in 
hun wildvorm te behouden 
in de avicultuur.  Er is een enorm aantal soorten die hiervan kunnen profiteren, maar 
we beginnen met een kleiner aantal die al in handen zijn van de betrokken kwekers 
zoals o.a.: de pennantrosella, de zwartkoprosella, de grasparkiet, de Catharinaparkiet, 
de roodsnavelspitsstartamadine, beide soorten zebravinken, diamantduif en Chinese 
dwergkwartel.

Willen we binnen tien jaar nog zuivere wildvormen van onze vogels in de avicultuur in 
ons bezit hebben, dan dienen we nu de handen in elkaar te slaan en samen te werken 
met één uitgangspunt: het beste voor de soort in zijn originele vorm (of zo origineel 
mogelijke vorm). 
Heb je of iemand die je kent meer interesse of wil je hier ook deel van uitmaken, laat 
het ons weten. Neem zeker een kijkje op de website!

Foto kaft: gele fluiteend of rosse fluiteend (Dendrocygna bicolor)
Cover Photo: Fulvous Whistling Duck (Dendrocygna bicolor) 
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* 2022 *

We willen uiteraard starten met u en de mensen rondom u een voorspoedig 2022 te 
wensen, vooral als we terugkijken op de afgelopen twee jaar... een goede gezondheid! 
We geloven er sterk in dat we samen terug naar een "normale" samenleving kunnen 
gaan, waar we terug alle activiteiten kunnen laten doorgaan zoals we in het verleden 
gewoon waren. 

We would like to start off by wishing everyone a prosperous 2022. 
Together we hope that we can start this year with a positive attitude and gradually 
wave goodbye to the health limitations of the past 2 years and and we can find our 
lives as we used to.

 
Werkgroepdag oktober 2021 / Working Group Day October 2021

In oktober kwamen we met meer dan 30 werkgroepleden en andere vogelliefhebbers 
samen voor de eerste werkgroepdag bij Verbeke Foundation in Kemzeke. 
We hebben als organisatie de indruk dat het door alle aanwezigen als een leuke en 
fijne dag werd ervaren en voor herhaling vatbaar is. 

Hoe zeggen ze dit? "Zij die er niet bij waren, hadden ongelijk!"? We zullen dit proberen 
visueel te maken met enkele foto's die Maarten wist te nemen doorheen de dag. 
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Bedankt aan iedereen die deze dag mogelijk maakte, in het bijzonder de eigenaars en 
medewerkers van Verbeke Foundation, Michel Van der Plas maar zeker ook alle 
aanwezigen. 

Er vonden een groot aantal werkgroepvogels een nieuwe thuis en hopelijk zullen van 
deze transfers het aanstaande broedseizoen succesvolle resultaten gemeld kunnen 
worden. 

In October we gathered with more than 30 working group members and other bird 
enthusiasts for the first working day at the Verbeke Foundation in Kemzeke.

As an organisation, we had the impression that it was experienced as a interesting and 
enjoyable day by all those present and a next edition will be a pretty good idea.
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We have tried to visualize this day with some pictures that Maarten managed to take 
during the day.

Thank you to everyone who made this day possible, especially the employees from 
Verbeke Foundation, Michel Van der Plas, but certainly also all those bird enthusiasts 
that were present.

A large number of working group birds have found new homes and hopefully success- 
ful results will be reported from these transfers in the upcoming breeding season.

Heeft u foto's van werkgroepsoorten? 

Of deelt u graag een ervaring of artikeltje over soorten die opgenomen zijn in het 
project? 
Stuur ons een bericht en we nemen ze met plezier op in de nieuwsbrief!

Do you have pictures of Working Group species? 

Do you like to share an experience or write an article about one of the species? 
Make sure you send us a message and we publish it with pleasure in the newsletter!
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Beschikbare vogels / Available Birds 

Momenteel beschikbaar voor werkgroepleden:
Currently available for Working Group Members: 

1.0.0 – mannelijk /male 
0.1.0 - vrouwelijk / female 
0.0.1 - onbekend geslacht / sex unknown 

5.2.0 Australische zebravink (Australian Zebra Finch) Taeniopygia castanotis
0.0.3 Adelaiderosella (Adelaide Rosella) Platycercus elegans subadelaidae  
4.4.0 Valkparkiet (Cockatiel) Nymphicus hollandicus  

Heeft u interesse in één of meerdere vogels uit deze lijst? 
Bent u op zoek naar een bepaalde soort of een bepaalde vogel? 
Heeft u werkgroepvogels beschikbaar? 
Neem contact met ons op! 

Are you interested in one or more birds from this list? 
Do you have birds availble? 
Contact us!

Contactgegevens / Contact details

@: naturalwingsfoundation@gmail.com        !!  Nieuw mailadres / New Email
W: http://wildvormvogels.eu 

We verwelkomen met open armen onze nieuwe werkgroepleden. Samen hopen we de 
verschillende soorten en ondersoorten voor de toekomst veilig te stellen.  

We like to welcome all new Working Group members from other European countries. 
Together we will do our best to conserve different species and subspecies for the 
future. 
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We willen ook graag onze partners even in de schijnwerpers zetten: 

We would like to put our partners in the spotlight:

World of Birds Foundation (NL), Zoo de Lagos (P)

               https://worldofbirds.nl/                                     https://zoolagos.com/   

Hoe werkgroeplid worden? 

Iedereen die hetzelfde idee deelt is welkom om zich aan te sluiten bij de werkgroep.  
Binnen de werkgroep hebben we enkele afspraken: 

Mits uitzonderingen zijn alle werkgroepvogels eigendom van de kweker / vogelhouder. 
 

We hebben over de werkgroepvogels een open en eerlijke communicatie. Dit wil zeg-
gen in geval dat er een mutatie uit werkgroepvogels wordt geboren, jongen die niet 
voldoen aan de vooropgestelde eisen qua gezondheid, dan dient dit gemeld te worden, 
enkel zo kunnen we een ze gezond mogelijke populatie opbouwen voor de toekomst.  

Zo kan er bijvoorbeeld voor niet-monogame soorten gekeken worden per seizoen om 
partners uit te wisselen. Ook bij monogame soorten waar er geen optimale paarband 
is, kan er hulp geboden worden bij het vinden van een nieuwe, passende partner.   
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Groene, geelbuik- of Tasmaanse rosella
Green or Tasmanian Rosella

Platycercus caledonicus
man / male



Kweekresultaten (ook de teleurstellingen) worden aan de werkgroep gemeld. 

Ervaart u bij de oudervogels ongewenst gedrag, problemen bij het broeden of agressie, 
licht ons hiervan in, ook zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken, dit opvolgen 
en hopelijk verhelpen.

De jonge vogels die gekweekt worden uit werkgroepvogels worden eerst aangeboden 
via de werkgroep aan andere werkgroepleden aan de afgesproken prijzen. Deze 
prijzen worden in januari door de werkgroepleden bepaald.  

Is er binnen de werkgroep geen interesse in de jonge vogels, bent u vanzelfsprekend 
vrij deze aan te bieden aan de door u gekozen prijzen via een door u gekozen kanaal.  

Wat bieden we u:

Ondersteuning bij de aanschaf van werkgroepsoorten, het vormen van paren of 
kweekgroepen. 
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Gele fluiteend
Fulvous Whistling Duck
Dendrocygna bicolor

Gele fluiteenden
Fulvous Whistling Ducks 

Dendrocygna bicolor 



Jaarlijks organiseren we een werkgroepdag waar we de werkgroepleden een lichte 
lunch aanbieden. 

Op de website houden we de beschikbare vogels up to date bij zodat u steeds het 
actuele aanbod kan volgen. Tevens hebben we een Facebook pagina en een actieve 
whatsappgroep waarbij u aan kan sluiten.

Kostprijs?

Dankzij onze sponsors vragen we een éénmalige toetredingsbijdrage van €20,00.  

De vogels waarmee gewerkt wordt, worden via een professioneel programma beheerd 
(genetica en herkomsten etc.) om een zo optimaal mogelijke populatie op te bouwen. 

We vragen u ook vriendelijk om uw bijdrage te leveren aan de prijzen, zodat we 
voor de soorten waarmee gewerkt wordt een eerlijke prijs opgesteld kan worden die 
we onderling hanteren. Hoe meer werkgroepleden hun prijs doorgeven, hoe correcter 
we de te hanteren prijs kunnen bepalen. Kijk even op de website voor het overzicht van 
de soorten waarmee we werken!
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Harlekijnkwartel
Harlequin Quail

Coturnix delegorguei 
hen / female

Met dank aan onze sponsor
Thanks to our sponsor



Vogel onder de loep:

De spitsstaartamadine (Poephila acuticauda)

Daniel Nuijten

De spitsstaartamadine is een prachtvink afkomstig uit Australie van zo’n 15,5 cm en 
tussen de 10 en 17 gram. In het Engels staat de soort bekend als Long-tailed Finch 
verwijzend naar de lange staartveren. 

Er zijn twee ondersoorten:

de geelsnavel spitsstaatamadine – Poephila acuticauda acuticauda 
de roodsnavel spitsstaat amadine - Poephila acuticauda hecki

 
De roodsnavel is het meest voorkomend in beschermd milieu, maar de geelsnavel 
wordt ook gehouden. Beide ondersoorten zijn in het verleden helaas onderling 
gekweekt en nakomelingen geeft een tussenvorm. 

De geslachten zijn niet makkelijk te onderscheiden, maar in de meeste gevallen is de 
keelvlek van de pop kleiner dan bij de man.

De soort is een ideale vogel voor zowel beginnende als ervaren kwekers  en is mooi 
subtiel gekleurd en vrij sociaal. Ze valt goed te combineren met andere prachtvinken die 
niet te nauw verwant zijn. 

Verder toont de soort interessant baltsgedrag met het opzetten van de keelvlek en het 
ronddansen op de tak met een grashalm is erg interessant om te zien. Het is een  
sterke soort die in het geval van een vorstvrij nachthok het hele jaar buiten gehouden 
kan worden.
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Roodsnavelspitsstaartamadine 
Red-billed Long-tailed Finch
Poephila acuticauda hecki

man / male



De soort is van belang voor onze werkgroep omdat er diverse mutaties (bij de 
roodsnavel-ondersoort) voorkomen en het steeds lastiger wordt om zuiver wildkleur 
vogels te vinden. 

Ook zien we dat er bij tentoonstellingskwekers gericht gekweekt wordt op vogels met 
een vol lichaam waardoor we langzaam maar zeker steeds verder van de wildvorm 
beginnen af te wijken.

Ook is de toestand van de nominaat vorm (geelsnavel) zorgwekkend omdat deze erg 
schaars is en er regelmatig hybrides worden aangeboden.

Heeft u een gezelschapsvoliere met andere prachtvinken of Neophema’s (familie van 
kleine Australische parkieten), dan zou ik deze soort aanbevelen als een aantrekkelijke 
aanwinst waar u veel plezier aan zult beleven.

Bird up close:
The Long-tailed Finch – Poephila acuticauda

                                                                Daniel Nuijten

The Long-tailed Finch is a beautiful finch from Australia measuring about 15.5 cm and 
weighing between 10 and 17 grams. The English name is referring to the long tail 
feathers.

There are two subspecies:

Yellow-billed Long-tailed Finch – Poephila acuticauda acuticauda
Red-billed Long-tailed Finch -  Poephila acuticauda hecki

The red-billed subspecies is most common in aviculture, but the nominat race is also 
kept but in much lower numbers. 
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Roodsnavelspitsstaartamadine 
Red-billed Long-tailed Finch
Poephila acuticauda hecki

man / male



 Both subspecies have unfortunately been hybridised in the past and offspring of these 
mixed pairs  gives an intermediate form.

The sexes are not easy to distinguish, but in most cases the throat patch of the female is 
smaller than in the male.

The Long-tailed Finch is an interesting bird for both starting bird keeper and  the more 
experienced breeder and is beautifully subtly colored and quite sociable. It generally 
is a suitable companion for other finches that are not too closely related.

The species also shows interesting courtship behavior with the setting up of the black 
throat feathers and dancing around on the branch often with a piece of grass, this is 
very interesting to watch. 

It is a strong species that can be kept outdoors all year round as long as they of a frost-
free night enclosure.

The species is important to our working group because there are various mutations (in 
the red-billed subspecies) and it is becoming increasingly difficult to find pure wild-
colored birds.

We also see that exhibition breeders are selecting birds with a larger body size, so that 
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Geelsnavelspitsstaartamadine 
Yellow-billed Long-tailed Finch
Poephila acuticauda  acuticauda

man / male

Geelsnavelspitsstaartamadine 
Yellow-billed Long-tailed Finch 
Poephila acuticauda acuticauda 

1 dag oud / one day old



we are slowly but surely moving further away from the wild type individuals.
Also, the status of the nominate form (yellow-billed) is worrying because it is 
becomming very scarce and hybrids are regularly offered. 

If you have a mixed aviary with other estrildid finches or Neophemas (family of small 
Australian parakeets), I would recommend this species as an attractive eddition that 
 you will enjoy

Prijzen 2022 / Prices 2022

Alle werkgroepleden kregen de kans om eind 2021 hun voorstellen in te sturen voor de 
prijzen die onderling gehanteerd zullen worden in 2022. We mochten een mooi aantal 
reacties ontvangen en hiervan werd het gemiddelde aangehouden als prijs (in €). 
Jammer genoeg werden voor sommige werkgroepsoorten geen prijzen ingestuurd. 

All Working Group members were given the opportunity to submit their proposals at 
the end of 2021 for the prices that will be used in 2022 within the Working Group. We 
are happy to have received a number of responses and the average of these sub- 
missions was used as the price 2022 (in €). Unfortunatly we did not receive prices for 
some of the Working Group species. 
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Splendidparkiet
Splendid Parrot

Neophema splendida
man / male

© Koen Roose



Nederlandse naam English Name Wetenschappelijke naam
Scientific Name 

Mannelijk / male Vrouwelijk /
female

Valkparkiet Cockatiel Nymphicus hollandicus 30 35

Roze kaketoe Galah  Eolophus roseicapillus 600 700

Schubbenlori Scaly-breasted Lorikeet Eutelipsitta chlorolepidotus 250 250

Zwaluwparkiet Swift Parrot  Lathamus discolor 65 65

Pennantrosella Crimson Rosella Platycercus elegans elegans 47,50 51,25

Adelaiderosella Adelaide Rosella Platycercus elegans subadelaidae 56,25 56,25

Strogele rosella Yellow Rosella Platycercus elegans flaveolus 90 90

Prachtrosella Eastern Rosella Platycercus eximius eximius 52,5 50

Goudmantelrosella Golden-mantled Rosella Platycercus eximius elecica 42,50 42,50

Stanleyrosella Western Rosella Platycercus icterotis icterotis 50 52,50

Bleekkoprosella Pale-headed Rosella Platycercus adscitus palliceps 55 60

Geelbuikrosella Green Rosella Platycercus caledonicus 90 112,50

Zwartkoprosella Browns Rosella  Platycercus venustus 250 250

Roodrugparkiet Red-rumped Parrot Psephotus haematonotus 20 20

Veelkleurenparkiet Mulga Parrot  Psephotus varius 30 30

Bourkeparkiet Bourke Parakeet  Neopsephotus bourkii 20 20

Splendidparkiet Splendid Parakeet Neophema splendida 25 25

Turkooisparkiet Turquoise parrot Neophema pulchella 

Prinses van Wales parkiet Princess Of Wales Parrot  Polytelis alexandrae 65 65

Australische koningsparkiet Australian King Parrot  Alisterus scapularis 125 125

Paraquay bruinoorparkiet  Maroon-bellied Conure  Pyrrhura frontalis chiripepe 57,50 57,50

Goudkapkakariki Yellow-crowned Parakeet Cyanoramphus auriceps 25 25

Roodvoorhoofdkakariki Red-fronted Parakeet Cyanoramphus novaezelandiae 22,50 22,50

Grasparkiet Budgerigar  Melopsittacus undulatus 12,25 12,25

Fischersdwergpapegaai Fischer's Lovebird Agapornis fischeri 30 30

Nyasadwergpapegaai Nyasa Lovebird Agapornis lilianae 25 25

Zwartwangdwergpapegaai Black-cheeked Lovebird Agapornis nigrigenis 30 30

Zwartmaskerdwergpapegaai Black-faced Lovebird Agapornis personatus 30 30

Perzikkop-dwergpapegaai Peach-faced Lovebird Agapornis roseicollis 32,50 32,50

Geelmaskermuspapegaai Yellow-faced Parrotlet Forpus xanthops 

Catharinaparkiet Lineolated Parakeet Bolborhynchus lineolus 22,50 22,50

Nepalese Alexanderparkiet Nepalese Alexandrine Parrot Psittacula eupatria nipalensis 

Australische zebravink Australian Zebra Finch Taeniopygia castanotis 4,5 4,5

Timorzebravink Timor Zebra Finch Taeniopygia guttata 15 15

Roodsnavelspitsstaart-
amadine 

Red-billed Pin-tailed Finch Poephila acuticauda hecki 15 15
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Geelsnavelspitsstaart-
amadine 

Yellow-billed Pin-tailed 
Finch 

Poephila acuticauda acuticauda 25 25

Gouldamadine Gouldian Finch Chloebia gouldiae 25 25

Javaanse rijstvink Javan Sparrow Lonchura orizyvora 7,5 7,5

Kapoetsensijs Red Siskin Spinus cucullata 50 50

Magellaansijs Hooded Siskin Spinus magellanicus

Diamantduif Diamond Dove Geopelia cuneata 10 10

Senegaltortel of palmtortel Laughing Dove Spilopelia senegalensis 10 10

Chinese dwergkwartel Chinese Quail Synoicus chinensis 6 10

Harlekijnkwartel Harlequin Quail Coturnix delegorguei 15 15

Regenkwartel  Rain Quail Coturnix coromandelica 

Chinese mandarijneend Mandarin Duck Aix galericulata 25 25

Koreaanse mandarijneend Mandarin Duck Aix galericulata 37,50 37,50

Roodschoudertaling Ringed Teal Callonetta leucophrys 80 80

Hawaii-eend Hawaiian Duck Anas wyvilliana 60 60

Rosse (of gele) fluiteend Fulvous Duck Dendrocygna bicolor 

Muskuseend Muscovy Duck Cairina moschata 

Siberische taling Baikal teal Anas formosa 

Amerikaanse wintertaling Green-winged Teal Anas carolinensis 

Carolina-eend Wood Duck Aix sponsa 25 25

Nieuwsbrief * Newsletter – Werkgroep ter behoud van de wildvormen van siervogels ex situ – 3 . 1      
  

Magellaansijs 
Hooded Siskin

Spinus magellanicus 
man / male 
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