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Van de voorzitter
Zo, en week 47 zit er weer op. Ik moet u eerlijk bekennen : een heel jaar kijk je er naar uit en
tóch ben je ook wel weer blij als het erop zit. Het is een heleboel geregel en ook een zware
aanslag op het privéleven van de bestuursleden. Maar als je dan ziet, dat in een tijd waarin
de clubs bij bosjes omvallen en te maken hebben met een snel teruglopend aantal vogels op
de show, wij maar liefst 90 vogels meer hadden dan vorig jaar dan geeft dat een hoop
motivatie en energie er iets moois van te maken.
En dat hebben we gedaan! Veel bezoekers, waaronder de districtsvoorzitter, spraken hun
bewondering uit over de opzet, opstelling en aankleding van de show. De keurmeesters
gaven hun complimenten niet alleen voor de kwaliteit van de vogels maar ook over de
gezellige gezamenlijke sfeer. Zelf heb ik bezoekers gesproken uit Harlingen, Leeuwarden,
Stadskanaal en zelfs Assen. De verspreiding van posters op papier maar ook digitaal via
Facebook en Marktplaats heeft onze show goed gedaan. Ook de inzenders kwamen ook van
buiten Drachten. We werden wel eens de “kanarievereniging” genoemd, nu kwamen
bijvoorbeeld Jan Delevacq uit Leeuwarden, Louis Slagman uit Ureterp en Douwines Elzinga
uit Harkema meespelen met parkieten op onze show. En als ik het goed heb, komen ze
volgend jaar weer. Het gevaar van namen noemen, is altijd dat je andere namen niet noemt.
Want deze drie heren waren niet de enige, er waren ook andere nieuwe inzenders uit
Drachten maar ook buiten Drachten. Vanaf deze plaats nogmaals ; allen hartelijk dank!
De slotavond was ook weer zoals gewoonlijk erg gezellig, we kijken nu uit naar de
eerstvolgende activiteit namelijk de kerstbingo op zaterdag 22 december. Toch wel
traditioneel de best bezochte avond van het hele jaar. We rekenen ook nu weer op een
grote opkomst natuurlijk. Er zijn ieder geval weer prachtige prijzen gekocht voor zowel de
bingo als de loterij. Boodschap pakketten, vleesprijzen en een heuse airfryer kwamen onder
andere voorbij. Niet missen dus!
Daarna zijn we ook alweer bijna aan het einde van 2018, de eersten zullen wellicht alweer
aan de kweek denken maar anderen wachten tot maart. In de eerste maanden van het
nieuwe jaar hebben we twee interessante lezingen voor u. 25 januari komt Adri van Kooten
onze kennis over parkieten bijspijkeren en 22 februari staat Rob Kristel op het programma
over kanaries.
Voor nu wens ik u allen een hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Hopelijk tot de
eerste vogelcafé op zaterdag 5 januari om 10:00 tot 12:00.
Namens het bestuur,
Erwin Kampen

Agenda 2018/2019
Zaterdag 22 december : Kerstbingo!
Ho, ho, ho! We rekenje ek op jo! Vanaf 20:00 wordt de zaal weer langzaam aan gevuld met
zenuwachtige mensen. Wat valt er te winnen, hoeveel nummers moet ik nog? In de pauze
uiteraard een drankje en de grote loterij!
Zaterdag 5 januari : Vogelcafé
Even bijpraten op deze eerste zaterdag van het nieuwe jaar. De borrel staat klaar! Van 10:00
tot 12:00
Vrijdag 25 januari : Lezing parkieten
Adri van Kooten komt onze kennis bijspijkeren over parkieten. Iedereen is van harte
welkom! Aanvang 20:00
Zaterdag 2 februari : Vogelcafé
Is bij iedereen de kweek al begonnen? Onder het genot van een kopje koffie of drankje even
bijpraten. Van 10:00 tot 12:00
Vrijdag 22 februari : Lezing kanaries
Vanuit Almere vliegen we vandaag kleurkanariekeurmeester Rob Kristel in. Rob staat bekend
om zijn gevatte humor maar ook om zijn grote kennis. Vandaag komt hij wat vertellen over
kanaries kweken in het algemeen en hier en daar een kleine verdieping over vererving.
Aanvang 20:00
Zaterdag 2 maart : Vogelcafé
Weer even bijpraten over de hobby op de gebruikelijke tijd van 10:00-12:00
Zaterdag 30 maart : Ledenvergadering met aansluitend Paasbingo
Het is belangrijk om te weten hoe de vereniging er in alle opzichten voor staat en vanavond
kunt daar achter komen. De ledenvergadering begint om 19:30 en om 20:00 starten we met
een gezellige paasbingo.
Vrijdag 19 april : Filmavond bij de leden thuis!
Op het moment van schrijven is nog niet bekend bij wie we dit jaar gaan kijken maar het
beloofd ongetwijfeld weer een prachtige film te worden. Heeft u tips waar we moeten
filmen? Geef dit dan tijdig door aan Erwin Kampen of Bill Hoekstra. Aanvang : 20:00

Tentoonstelling 2018
Zoals in het voorwoord ook al werd vermeld kijken we een heel jaar uit naar onze onderlinge
show, ook dit jaar. Het is een heleboel werk om alles als bestuur zijnde te regelen met
behulp van alle onmisbare vrijwilligers maar het dubbel en dwars waard.
Dit jaar hadden we verwacht iets minder vogels binnen te krijgen, Dhr. Ubels heeft vanwege
zijn leeftijd de hobby stopgezet en Aad Twigt kon door omstandigheden ook minder vogels
in sturen. Even rekenen en dat zou dan betekenen dat we van de 427 vogels in 2017 er een
40 zouden gaan missen. Dan maar hopen op 400, was de gedachte. Elke vogel meer is mooi
meegenomen.
Hoe groot was de verrassing dat we uiteindelijk om 517 uitkwamen en dus 90 meer dan
vorig jaar! Het werken begint dan weken van te voren al, in sommige gevallen maanden of
zelfs jaren. Secretaris Harry Dolstra heeft bijvoorbeeld de keurmeesters tot en met 2020 al
vastgelegd. Keurlijsten moeten worden uitgedraaid, stellingen worden opgebouwd en
keurbriefjes moeten worden besteld.
En dan, dan mogen de vogels worden ingebracht op 22 november. Nadat alle 517 hun plekje
hadden gevonden, worden de opstellingen voor de keurmeester vast klaargezet en dat ziet
er dan zo uit :

Nog even wat dingen doorspreken, nog een keer de blinde lijsten (de keurlijsten zonder de
naam van de inzender) checken en de printer installeren en dan zit de dag erop. Morgen kan
het échte werk beginnen!

Om 07:45 zijn de eerste vrijwilligers binnen en tegen 08:30 ook de keurmeesters. Het zijn er
een boel dit jaar, want ja..517 vogels! Vijf kanariemannen om precies te zien : H. van der
Kolk, S. Meerema, R. de Haan, J. Dermois en P. van der Tuin. Bij de parkieten en tropen
hadden we al R. van Dijk en J. Haan geregeld en kwam op het laatste moment H. Drenth nog
bij wegens de vele ingezonden parkieten. Om 08:55 opent Erwin Kampen de dag met een
openingsspeech. Er wordt de keurmeesters gevraagd te keuren wat in de kooi zit en ook te
proberen wat positief te keuren. R. van Dijk ontvangt namens de club een fles Jenever, hij
stopt dit jaar als keurmeester en heeft de laatste 40 jaar vaak bij ons gekeurd.
Als de keurmeesters allemaal op hun plek zitten gaat de dag écht beginnen. Marcel is de
opperhoofd van de voordragers dit jaar, hij zorgt ervoor dat de juiste vogels bij de juiste
keurmeesters belanden. Jan Swart, Jan Beuving, Aad Twigt, Meint de Haan, Tjipke de Vries,
Douwe Hof, Bill Hoekstra , Kees Hoeksma en Klaas Meijer zijn de voordragers. Erwin Kampen
en Ben Riedstra controleren de binnengekomen keurbriefjes en voorzien deze van namen.
Bertha Hut en Harry Dolstra zitten in de bestuurskamer waar de keurbriefjes verwerkt
worden in de catalogus. Jeen Bekkema staat achter de bar. Om 10:00 brengt Jeen heerlijke
oranjekoek rond en een aantal koffierondjes volgen. Om 12:00 is het tijd voor pauze met om
12:30 overheerlijke “pyk van beppe”, een geheim recept waar keurmeesters van verre voor
willen komen.

Keurmeester Riekus de Haan kan zijn ogen niet geloven dat er weer “pyk van beppe” is en
moet het thuisfront direct op de hoogte brengen. En dan zeggen dat de jeugd altijd op zijn
telefoontje zit 

De keurmeesters hard aan het werk. Helemaal achterin, niet geheel zichtbaar Dhr.
Meerema. Op de voorgrond van links naar rechts J. Dermois, P. van der Tuin, R. de Haan en
helemaal vooraan is H. van der Kolk met de Fife Fancy’s bezig.

Door de vele extra inzenders, en dan met name parkieten, moest er een extra keurmeester
worden aangesteld. Dhr. H. Drenth wilde het graag doen, hij moest veel parkieten in de
klapkooien lenen. Deze prachtige kooien konden wij geheel gratis lenen van onze vrienden
van de vogelvereniging in Ureterp.

Feestje?
Prikt u een datum…
Wij organiseren het feest!
Natuurlijk weet u dat u bij ons terecht kunt voor het beste vlees en de smakelijkste vleeswaren.
Daarnaast hebben we ons toegelegd op partyservice. Heeft u een bruiloft, receptie, jubileum of
verjaardag, dan helpen wij u graag bij de culinaire invulling. Nieuwsgierig naar onze
cateringkunsten? Neem een voorproefje op www.dijk.keurslager.nl
Martin Dijk, keurslager
Kerkstraat 15 Haren Tel. 050-5344517
info@dijk.keurslager.nl

Op deze foto zien we Ben Riedstra en Erwin Kampen hard aan het werk. Ben telde alle
punten na, helaas waren er hier en daar toch een paar kleine foutjes gemaakt door de
keurmeesters. Erwin zocht de namen bij de bijbehorende keurbriefjes en noteerde deze
daarop.

Zo nu en dan was er ook even ruimte en tijd voor een bakje koffie, sommige keurmeesters
hadden lang werk en dan was een pauze ook wel even welkom.

Zo’n catalogus maakt zich zelf niet, Bertha en Harry hadden het er maar druk mee. Als alle
resultaten dan bekend zijn, mogen de keurmeesters pas weg als de laatste keurbriefjes ook
zijn ingevoerd. Dan moeten alle prijzen nog gecheckt worden, bondsmedailles worden
toegekend en kampioenen gecontroleerd worden. In sommige gevallen moet er zelf geloot
worden, zoals de derby kampioen waarbij Anneke Nutterts en Henk Stuivenberg allebeide op
94 punten waren geëindigd. Gelukkig lagen de advertenties al wel klaar. Ook moeten alle
keurbriefjes bij de juiste inzenders worden gezocht inclusief een catalogus

Ook worden de kampioenstickers en alle anderen op de kooien geplakt, hier redden Meint
en Harry zich ermee:

Met als resultaat :

Tjipke de Vries was dit jaar met een Phyrrurha van 94 punten de grote winnaar en had
hiermee, na loting met Martin Veenstra, het bondskruis mee gewonnen. Op de
openingavond kon Erwin Kampen als voorzitter zijnde helaas even niet aanwezig zijn dus
nam Harry Dolstra zijn taken waar. Kijk Tjipke eens glunderen 

De openingsavond werd enorm goed bezocht, mensen kwamen van verre om onze show te
bekijken. Ook de zaterdag hadden we over bezoekers niet te klagen, voor de kleintjes was
zelfs een knutselhoek in gericht waar ze leuke prijsjes konden winnen.

Ook de loterij was weer een succes met een aantal zeer gelukkige winnaars, zij mochten
vogels uit één van de vier kooien uitzoeken. Het lootjes trekken werd gedaan door de
aanwezige jeugd.

Ook de slotavond was weer gezellig en er was een opvallend hoge opkomst. De loterij bracht
weer genoeg geld op en de bingo prijzen kwamen bij blije winnaars terecht. Tussendoor
praatte Erwin Kampen de prijsuitreiking bij elkaar met hier en daar een knipoog. Om 23:15
werd de avond officieel afgesloten, al werd er daarna nog een nodig biertje gedronken.

Voor u, die weet hoe belangrijk de dagelijkse
voeding voor u hond is
Cavom compleet
Netto ter beschikking (M.E.) +- 4200 kcal/KG

VDM Voederfabriek B.V. Tussendiepen 9-13, 9206 AA
Drachten
Tel. 0512-515955 vdm@cavom.nl

Enkele kampioenen

De kampioen van Tjipke de Vries, een Phyrrhura. Volgens de keurmeester in uitmuntende
conditie en goed getraind voor de show.

Kampioen Tropen, een Kaputzensijs van 93 punten van Eddy Lourens

De kampioen van de kleurkanaries, een rood isabel rood intensief van 94 punten van Henk
Stuivenberg.

Kampioen Vorm en Postuur kanaries : een Gloster consort van 94 punten van Erwin Kampen

Kampioen grasparkieten : Douwines Elzinga met 92 punten

Kampioen Jeugd : een Rheinlander gekuifd van 92 punten van Owen Poutsma

Derby kampioen : een Fife Fancy schimmel van Anneke Nutterts van 94 punten

Stellenkampioen bij de Vorm en Postuurkanaries : Anneke Nutterts met Padovano’s

Stellenkampioen bij de grote parkieten : Jan Delevacq met Agapornis Fischeri

Stellenkampioen Satinet wit bij de kleurkanaries van Sietse van der Heide

Kampioen Overjarig eigen kweek : Gloster Consort van 94 punten van Harry Dolstra

Stammenkampioen bij de kleurkanaries : Karst van der Vaart

Stammenkampioen bij de Vorm en Postuurkanaries : Pieter Rauwerda

Kanaries voorbereiden op de kweek
Dit artikel is gekopieerd van de website van kanariekenner Wout van Gils via :
http://www.woutvangils.be
Hierover zijn al veel artikelen geschreven , uren op voordrachten ,en lezingen over gepraat
en nog komen er bij diverse kwekers vragen over ,of nog erger het gaat volledig fout met de
voorbereiding op de kweek. Het is om die reden dat ik nog eens enkele zaken wil aanhalen
,die iedereen zeker moet volgen om zijn vogels en zijn kweekruimte in orde te hebben op de
voorbereiding van de kweek.
De kweekruimte
Alvorens aan te vangen met de kweek moeten deze kweekbakken goed worden uitgewassen
en ontsmet ,.dit is zeer belangrijk zeker om eventuele ziektekiemen ,en ongedierte te doden
wat er op dat moment nog zou kunnen inzitten .Men wast de kooien uit met warm water
met Bv javel ,of dettol ,ja er zijn meerdere producten die zeker goed zijn om de kooien goed
zuiver te krijgen en te ontdoen van alle kiemen die er niet in thuis horen. Ook de omgeving
in de kweekkooi ,goed zuiver maken ,en indien mogelijk uitwassen ,en of uitwitten. Na
enkele dagen later een koudijs rook ontsmetter gebruiken ( zonder vogels er in ) is zeer
zeker een aanrader om te doen.
Na een aantal weken later kan men de kooien gaan bestrijden met een product dat op
langere periode maanden de kweekhokken zuiver moet houden van bloedluizen en ander
ongedierte ,hiervoor zijn verschillende producten in de handel ,al zijn er de laatste jaren
goede producten uit de handel genomen ,Maar er zijn gelukkig weer goede vervangers denk
maar aan Home Shield , Baygon -Birdspray- enz ieder heeft wel zijn product maar gebruik
het wel .Voor meer informatie klik even door naar mijn artikel over ontsmetten en
bestrijden .Ik wil nog even aanhalen dit goed door te lezen ,en weet dat dit twee aparte
zaken zijn ,die afzonderlijk moeten worden uitgevoerd , maar ook beide moeten gedaan
worden.
De kweekvogels :
Bij de kweekvogels zijn de mannen en de poppen van elkaar gescheiden ,beste is dat ze
elkaar horen maar niet zien ,is geen must ,maar is te adviseren .Men zal snel zien als er bij de
poppen nog een man zit en ook andersom ,maar de mannen ,en de poppen zullen sneller in
broedconditie komen als ze elkaar horen ,maar niet zien .Weet ook dat het beste is dat de
leeftijd van de vogels zeker 9 a 10 maanden oude moet zijn ,en gezond als men de vogels
opblaast ,men zegt wel ooit ze moeten boter geel zijn als men ze opblaast ,en gerust
voorzien van een vetlaagje. Uitgesloten moeten zeker vogels die darmlussen , vergrote lever
,en of mild laten zien ,Ook bevuilde stuitveren vraagt om wat extra aandacht. Controleer ook
tijdig op deze punten ,en let ook op de ogen van de vogels deze geven ook veel aan over de
gezondheid van de vogels ,Waterige ogen ,en wat genepen duidt aan dat de vogel niet 100
% in conditie is ,en misschien is het dan zeker raadzaam om zo een vogel even te
behandelen Bv met Baycox kuur. Hou ook enkel vogels als reserve aan ,er kan altijd wel een
vogel afvallen ,en of zich zodanig kwetsen dat deze niet inzetbaar is tijdens je eerste ronde.

De verlichting :
Afhankelijk van de periode dat men wil gaan kweken zal en ook met het aantal lichturen
moeten gaan werken Hierover kun je meer lezen in mijn artikel Licht – lucht en zuurstof .De
lichturen zijn erg belangrijk voor het in conditie brengen van de vogels .De hypofyse begint
te werken als de lichturen worden opgedreven .Vroeg kweek kan makkelijk bij het kweken
van kanarie vogels ,als men zorgt dat de vogels de leeftijd hebben van +/- 9 a 10 maanden
,en dan de juiste instellingen van het licht .In mijn artikel Licht – lucht en zuurstof worden
verschillende methoden beschreven .Ik zelf kies de methode mom de lichturen langzaam op
te voeren tegenwoordig heeft men daar schitterend e tijdklokken met dimmers voor in de
handel ik zelf gebruik de Lichtautomatic van G&O voor . Hier kun je het licht langzaam laten
aangaan ,en ook kan men de tijd ook per 5 minuten laten opvoeren ,het zelfde gaat met het
uitgaan van het licht .Op deze manier heb je gezonde vogels op een week of 5 a 6 prima in
broed conditie . toch wil ik een opmerking plaatsen dat bij welke methode die je ook kiest de
mannen altijd wat meer tijd nodig hebben als de poppen voor in de juiste broed conditie te
komen .men moet daar dan ook goed rekening mee houden ,anders kunnen er wel eens
diverse nesten onbevrucht blijven.
De temperatuur :
Het zal ook duidelijk zijn dat de temperatuur tijdens de voorbereiding ,en het geven van
lichturen ook stilaan moet worden opgevoerd ,om de vogels goed en gezond in hun
broedconditie te krijgen ,deze temperatuur hoeft niet zo hoog te zijn maar mag toch wel iets
oplopen met de lichturen maar hoeft zeker niet hoger te zijn dan een graag of 14 a 15 .Op
het moment dat de vogels de kweekbakken ingaan dan kan de temperatuur zo wat een
graag of 18 zijn dit is meer dan voldoende.
Man heeft wat meer tijd nodig :
Zoals hierboven beschreven heeft de man wat meer tijd nodig dan de poppen ,men weet
dat gewoon ,en men moet hier dan ook rekening mee houden ,en er iets aan doen. Ik vang
dit op de volgende manieren op .Na ongeveer 5 ½ week plaats ik de manen in de
kweekbakken ,ik geef hier bij wat meer temperatuur ,en ik plaats enkele poppen tegenover
deze manen in een TT kooi ,op deze manier worden de mannen sneller heviger of wel
gezegd goed in broedconditie ,en zullen daardoor ook goed bevruchten . De periode dat de
mannen alleen zitten is afhankelijk hoe ze reageren en gaan fluiten ongeveer 1 ½ week.
Voeding tijdens voorbereiding op de kweek
Als men je kanarievogels gaat voorbereiden op de kweek ,zal er niet alleen met licht warmte
en zuurstof rekening gehouden dienen te worden maar er zijn ook nog wat andere zaken
waar de vogel wat extra’s van nodig heft ,en deze mogen dan ook op geen enkele manier
ontbreken in de dagelijkse behoeft van deze vogels. Zeer belangrijk is dat de vogels er goed
en zuiver uit zien ,regelmatig badwater is dan ook een must ook al is het wat koud gezonde
vogels poedelen graag ,doe in het badwater steeds iets badzout. Geef wel nooit ‘s avonds
badwater ,de vogels moeten volledig droog zijn als de lichtdimmer aan gaat. Ook het eivoer
moet worden opgevoerd ,in de rust periode hebben onze vogels op zaad moeten leven ,dit

kan en moet ook zo zijn de vogels zijn zaadeters ,en zij moeten alles uit een goede
zaadmengeling kunnen halen om goed gezond de winter door te komen ,en te beginnen aan
een goed voorbereiding van de kweek. Tijdens de rust periode mag men ook wel wat eivoer
geven maar niet meer dan twee maal per week ,en dan een hoeveelheid die op is op
ongeveer een 3 tal uurtjes. Regelmatig een stukje appel ,en of wortel is zeker aan te
bevelen. En wat te denken van een sneetje witbrood gedrenkt in melk. En uiteraard vergeet
niet vogels met de recessief factor extra Vitamine A bij te geven om de 14 dagen.
Maar op het moment dat we de vogels lichturen gaan geven ter voorbereiding op de kweek
dan moet er ook wat extra’s komen met de voeding .Men begint ook met het eivoer van 2
naar 3 keer per week te brengen. Geef om de twee dagen wat extra hennep zaad bij ,en het
kan zeker geen kwaad wat extra raapzaad ,en gepelde haver toe te voegen .Wat zeker niet
vergeten mag worden is wat tarwekiemolie toe te voegen onder het te geven eivoer .Al
moet ik toegeven dat ik de laatste 4 jaar de tarwekiemolie weglaat ,en deze vervangen heb
door de Fertibol van Comed .hierin zit alles wat de vogels nodig hebben voor de
voorbereiding op de kweek ,en ik wil het zeer zeker aanbevelen, maar zoals met meerdere
producten maakt hierin ieder zijn eigen keus ,maar weet wel extra vitamine ,en sporen
elementen zijn niet weg te denken in de voorbereiding op de kweek ,dit samen met het
aantal lichturen geeft het begin aan van een goede of minder goede kweek. Over de
samenstelling en het nut van deze producten zijn de meeste kwekers wel overtuigd en zijn
dan ook niet meer weg te denken uit onze kanarie kweek ,ik blijf er bij een goede
ontwikkeling voor onze hobby Deze producten zijn er voor gemaakt ,en gebruik ze dan er
ook voor .Het zijn producten op basis van natuurlijke producten dus wat wil men nog meer.
De producten die ik hiervoor gebruik zijn deze van COMED ,met in de voorbereiding op de
kweek FERTIBOL in het eivoer .En in het eivoer tijdens de kweek .Megabactin – Winmix en
Megabactol .en als de jongen zelfstandig zijn af en toe wat jongeren olie onder het eivoer
van deze jonge vogels en ik voel me dar al vele jaren heel goed bij.
Succes, Wout

Aannemersbedrijf De Wal
Noorderdwarsvaart 109
9201 KH Drachten
Tel. 0512-513944
Mob. 0653692571
Fax. 0512-540660
Email : info@aannemersbedrijfdewal.nl

Kanaries voorbereiden op de kweek
Geschreven door : Tekst: H.W.J. van der Linden via website :
http://www.psittaciformes.nl/docs/misc/VEELKLEURENPARKIET.htm
Verspreidingsgebied
Het binnenland van Zuid-Australië, vanaf het centrale en zuidelijke gedeelte van de staat
West-Australië oostwaarts via het zuiden van de staat Noord-Australië tot aan ZuidwestQueensland, West-Nieuwzuidwales alsmede het noordwestelijke randgebied van Victoria.

Soortbeschrijving
Formaat: ongeveer 27 cm.
Man: Voorhoofdsband geel. Kruin, achterkop, nek, kopzijden, mantel en de hierbij
aansluitende veertjes van het centrale vleugeldek zijn blauwgroen; op de bovenschedel
bevindt zich een donkerrode vlek. De kleur van halszijden, bef, borst, het onderste gedeelte
uitlopend in een punt tussen de inplant van de poten, is grasgroen. Flanken, dijen en de
rest van het onderlichaam zijn geel en doorlopen met variabele oranjerode vlekken. De
middelste vleugeldekveren zijn bleekgroen, de buitenste kleine vleugeldekveren variëren
van geel tot oranje. De binnenste kleine vleugeldekveren en de dekveren van de
handpennnen, de vleugelboeg en de ondervleugeldekveren zijn violetblauw. Buitenste
vleugeldekveren van de handpennen groen met brede violetblauwe zoom; de binnenste
armdekveren zijn eveneens groen, maar tonen een blauwe zoom. De arm- en handpennen
zijn bruinachtig zwart met violetblauwe buitenvlag. De stuit is donkergroen en toont twee
afwijkende gekleurde dwarsbanden: de bovenste is lichtgroen, de onderste rood.

Het bovenstaartdek is blauwgroen met een rode vlek; onderstaartdekveren geelgroen, De
middelste, primaire staartpennen zijn donkerblauw en overgoten met een groen waas, de
veertippen zijn zwart. De secundaire, trapsgewijs verlopende staartpennen zijn bleekblauw
tot wit en hebben zwarte uiteinden. Donkere ogen met bruine iris. Snavel grijs met
grijszwarte punt. Poten grijs; nagels grijszwart.
Pop: Voorhoofdsband dof oranjegeel. Kruin, achterkop, nek, kopzijden en mantel zijn
donker olijfgrijs op de bovenschedel bevindt zich een roodbruine vlek. Bef en borst tot aan
de kleurscheiding op de onderborst zijn olijfgrijs, op de borst bevindt zich een ragfijne zwarte
schubtekening. Onderborst, buik, flanken, dijen en anaalstreek bleekgroen. Vleugeldek
overwegend donker olijfgrijs, de schouderbalk, welke kleiner is dan bij de man, toont
donkerrood. Duimveertjes en dekveertjes van de handpennen blauwgroen, vleugelrand licht
olijfgrijs. Hand- en armpennen donkergrijs met groenblauwe buitenvlag. De stuit is olijfgrijs
met een vage groene en rode dwarsband. Bovenstaartdekveren olijfgrijs,
onderstaartdekveren geelgroen. De middelste staartveren zijn olijfgrijs, naar de uiteinden
toe overgaand in blauw. De secundaire, trapsgewijs verlopende staartpennen zijn
bleekblauw met iets lichter getinte buitenvlag. Donkere ogen met bruine iris. Snavel grijs
met donkergrijze punt. Poten grijs; nagels grijszwart.

Biotoop
De veelkleurenparkiet is een bewoner van open vlaktes spaarzaam begroeid met
opgeschoten of in hun groei belemmerde acacia- en eucalyptusbosschages, dorre met
struiken begroeide grassavannen en open eucalyptusbossen, doch altijd in gebieden waar
ook water te vinden is. In het droge centrale gedeelte van het woongebied is hun
aanwezigheid sterk afhankelijk van de aanwezigheid van een op vliegafstand betrouwbare
waterbron aangezien buiten de regentijd veel drinkplaatsen droog staan. Deze vogels
worden ook vaak gezien langs waterlopen met smalle boomstroken en soms ook wel in
ontgonnen gebieden.
Leefwijze
Deze vogels worden gewoonlijk in paren aangetroffen, maar als het voedselaanbod goed is,
ook wel in familieverband. In tegenstelling met de roodrugparkiet verzamelen ze zich buiten
de broedperiode niet tot grote groepen. De vogels leiden tijdens de grote droogteperioden
veelal een nomaden bestaan en trekken noodgedwongen naar gebieden waar voldoende
water is. In normale omstandigheden is de veelkleurenparkiet een vrij inactieve vogel.
Eigenlijk worden ze slechts twee keer per dag echt actief. ’s Morgens heel vroeg, als het nog
koel is, zoeken ze eerst de drinkplaats op, daarna gaan ze op zoek naar voedsel wat ze in de
schaduw van bomen en struiken voor het merendeel op de grond vergaren. Het
hoofdvoedsel bestaat uit allerhande gras- en onkruidzaden, zaden van verschillende bomen
en struiken vooral acaciazaden zoals die van Acacia cyanophilla, Acacia neura, Acacia
tetragonophilla, Acacia armata alsmede van de zoutstruik Enchylaena tomentosa. Verder
eten ze allerlei vruchten, bessen, wilde groenten, insecten en hun larven. Als ze tijdens het

foerageren gestoord worden vliegen ze een stukje verder naar een nabijgelegen boom of
struik en vervolgen daar hun bezigheid.
Zodra ze genoeg gegeten hebben, zoeken ze een rustige plekje tussen het gebladerte van
een boom. Daar blijven ze dan urenlang rustig zitten totdat de temperatuur weer wat gezakt
is, gewoonlijk tot in de late namiddag. Tegen die tijd trekken ze er nog eens opuit om te
foerageren en te drinken.
Het broedseizoen in de vrije natuur begint gewoonlijk in juli en loopt in december ten einde.
In de meest droge gebieden van het verspreidingsgebied leiden veelkleurenparkieten een
nomadenbestaan, daar het broeden afhankelijk is van regenval. Als ze op hun trektochten in
een gebied komen met veel neerslag strijken ze daar neer. Na een paar flinke plensbuien
komt de plantengroei op gang die voor de vogels de basis schept om in broedstemming te
komen. Vandaar dat er voor de vogels uit droge gebieden geen vaste broedperioden zijn,
maar in principe het hele jaar kunnen plaats vinden.
Als de broedtijd nadert kiezen de mannen een geschikte broedruimte, veelal een holle tak
of een holte in een levende of dode eucalyptusboom vaak dicht bij de grond, indien die er
niet zijn nemen de vogels ook wel genoegen met halfvergane boomstronken, holten en
spleten in rotswanden en zandbanken. De voorkeur gaat uit naar niet al te ruime holten.
Het legsel bestaat uit 4 tot 6 eieren, gewoonlijk 5 stuks. De eieren worden om de andere
dag gelegd. Na het leggen van het tweede ei begint de pop te broeden, een taak die
ze alleen volbrengt. Tijdens de broedperiode wordt ze door de man gevoerd. Daartoe
verlaat ze verschillende keren voor korte tijd het nest om door de man op een nabijgelegen
tak gevoerd te worden. De broedduur is 19 dagen. De jongen blijven ruim vier weken in het
nest. Na het uit vliegen worden ze nog 2 à 3 weken door beide ouders bijgevoerd. Eenmaal
zelfstandig blijven ze doorgaans tot aan het volgende broedsel in familieverband bij elkaar.
Gedrag
Vrij sterke vogel die ook tamelijk goed bestand is tegen koude, maar gevoelig is voor kille
weersomstandigheden. Het is een rustige vogel; beweeglijk en actief; niet schuw; raak snel
vertrouwd met zijn verzorger; stemgeluid is melodieus en niet storend; broedlustig; komen
graag en veel op de grond en scharren daar wat rond; baden graag; niet bijzonder
knaaglustig. In de broedtijd agressief tegenover andere vogels; buiten de broedtijd geeft het
samenhouden met soortgenoten en andere grotere vogelsoorten nauwelijks problemen,
vooropgesteld dat de ruimte waarin de vogels ondergebracht zijn groot genoeg is.
Huisvesting en verzorging
Paarsgewijs in buitenvolière met minimale afmetingen van (lxbxh) 3 x 1 x 2 m die verbonden
is met afsluitbaar en vochtvrij nachthok een bodemoppervlakte van minimaal 2
m² waarin tevens de nestkast is opgehangen. Wegens hun agressiviteit tijdens de
broedperiode tegenover andere soorten moet men geen soortgenoten of andere
Psephotussoorten pal naast elkaar huisvesten want dan komt er waarschijnlijk van broeden
weinig terecht. Verse wilgen- of fruitboomtakken (onbespoten) als zitstokken bevredigen
hun knaaglust en dragen ertoe bij dat de vogels het houtwerk van de volière met rust laten.
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Dagelijks vers badwater verstrekken. Daar deze vogels veel op de grond komen is het
raadzaam de vogels regelmatig op wormen te controleren en zonodig een wormkuur te
geven.
Voeding
Net als de roodrugparkiet is ook de veelkleurenparkiet een zaadeter. Daarnaast komen
allerhande soorten groenvoer vooral groenteachtig bladgroen en wat insecten in
aanmerking, vooral tijdens de broedperiode. Als basisvoedsel dient men de vogels een
gevarieerd zaadmengsel voor te zetten waarin de volgende zaden in de aangegeven
hoeveelheden zijn verwerkt: 6% tarwe, 4% gepelde haver, 4% padie, 8% boekweit, 6%
witzaad, 48% La Plata millet, 6% rode millet, 4% hennep, 8% zonnebloempitten, 2% lijnzaad
en 4% negerzaad. Naast de droge zaadmengeling dagelijks bladgroenten zoals sla, muur,
paardenbloem, ook wortelen, paprika, enz. aanbieden. Voorts een weinig fruit in de vorm
van appel, peer, rozenbottels en lijsterbessen. Ook een beetje gekiemd zaad of – in het
seizoen - halfrijpe graszaden, halfrijpe aren van haver en tarwe, ook de zaden van bijvoet en
krulzuring of een stuk halfrijpe kolfmaïs zijn een welkome afwisseling voor de vogels. Geef
verder elke dag een beetje eivoer (gerantsoeneerd). Men kan dit eventueel wat rul maken
met gekiemd zaad. Maak het weekvoer echter niet te nat.
Wen de vogels ook aan het eten van meelwormen. In de natuur eten ze immers ook insecten
en het is een uitstekende eiwit- , calcium- en fosforbron. Elke dag een paar meelwormen per
vogel is voldoende. Voorts elke dag zorgen voor schoon drinkwater. Ook maagkiezel, grit en
een mineralenblok moeten steeds ter beschikking staan.
In de broed- en ruitijd worden dezelfde zaden aangeboden, maar zijn de percentages als
volgt aangepast: 6% tarwe, 8% gepelde haver, 4% padie, 6% boekweit, 12% witzaad, 30% La
Plata millet, 4% rode millet, 4% hennep, 16% zonnebloempitten, 2% lijnzaad en 8%
negerzaad. Als er jongen zijn dagelijks ongelimiteerd eivoer geven, d.w.z. zoveel de vogels op
willen nemen. Ook de hoeveelheid meelwormen naar behoefte opvoeren. Het toevoegen
van wat mierenpoppen aan het eivoer is ook een optie. Bij dit alles kan men ook nog in melk
geweekt oud bruinbrood geven.
Fok
Voor de fok moeten de vogels minimaal een jaar oud zijn. Laat, als men daartoe de
mogelijkheid heeft, de vogels zelf hun partner uitzoeken; daarmee kan men op vrije jonge
leeftijd al beginnen. Als men zelf een willekeurige man en pop bij elkaar zet, wil het
koppelen nog wel eens mis gaan doordat man en pop elkaar niet liggen. Hoewel in de
praktijk is gebleken dat het samenstellen van een broedkoppel bij deze soort in de meeste
gevallen probleemloos verloopt, blijkt uit dezelfde praktijk dat als de vogels zelf hun partner
uitgezocht hebben, de kans dat het broedseizoen mislukt praktisch uitgesloten is.
Als het weer meezit, het dus niet koud is, kan men half maart de broedblokken in het
binnenverblijf ophangen. Elk koppel krijgt twee broedblokken zodat de vogels kunnen
kiezen. De voorkeur gaat uit naar natuurbroedblokken met een diameter van 12 tot 15
cm en een hoogte van 40 tot 60 cm; diameter in vlieggat 5 à 6 cm. Wanneer men zelf de

nestkasten wil maken moet met het volgende rekening gehouden worden. Niet meer dan 12
tot 15 cm binnendiameter en 40 tot 60 cm hoog. Het invlieggat niet groter dan 5 à 6
cm doorsnede en deze maken op ongeveer 10 cm vanaf de bovenkant van de nestkast.
Wanneer men voor zelfgemaakte nestkasten kiest heeft men de mogelijkheid een
warmtebron in de vorm van een 40 Watt verwarmingselement tegen de buitenkant ter
hoogte van het nestgedeelte van de nestkast te bevestigen. Immers, bij een
natuurbroedblok is het doelmatig aanbrengen van een vlak verwarmingselement niet
mogelijk. De warmtebron dient tegen de achterkant of tegen de zijkant van de nestkast
gemonteerd te worden. De warmte zal zich door de houten wand verplaatsen zodat het niet
nodig is om gaten te boren naar de eigenlijke broedruimte. Plaats de warmtebron in geen
geval tegen de onderkant van de nestkast omdat de jongen dan nergens heen kunnen als het
te warm wordt. De jongen kunnen dan uitdrogen of van uitputting sterven. Het broedblok
of de nestkast kan men gewoon in de gewenste stand 90 graden (rechtop) of 45 graden
(schuin) ophangen. Op de bodem van het blok moet een laag van ongeveer 10
cm vermolmd hout of een mengsel van turfmolm en houtsnippers aangebracht worden.

Als het paartje voldoende broedrijp is, kan men veertien dagen nadat de blokken zijn
opgehangen het eerste ei verwachten, maar als het eens wat langer duurt, dan is er echt
geen man overboord en komt het meestal wat later allemaal best in orde. Gewoonlijk
worden de eieren om de twee dagen gelegd, gewoonlijk 3 – 7 stuks. Oudere poppen
produceren over het algemeen grotere legsels dan jonge poppen.
Als regel begint de pop te broeden als het derde ei is gelegd, maar er zijn er ook die pas
beginnen als het legsel compleet is. De pop broedt alleen; broedduur 19 dagen. Gedurende

de broedtijd wordt de pop door de man gevoerd, die zich steeds in de nabijheid van het
broedblok ophoudt.
Als de jongen uitkomen hebben ze van boven lang en dicht dons, van onder en op het
midden van de kop is het dons kort en spaarzaam.
Sommige poppen, vooral jonge en onervaren poppen, verlaten als de jongen ongeveer een
week oud zijn al voor langere tijd het nest, waardoor de jongen te veel afkoelen, dikwijls
met fatale gevolgen. Vandaar dat ik hierboven wees op de mogelijkheid een klein
verwarmingselement op de nestkast aan te brengen waardoor veel narigheid kan worden
voorkomen.
Ongeveer 12 dagen nadat de jongen uitgekomen zijn, gaan de ogen open en beginnen de
poten al wat donkerder te worden. Dat is ook ongeveer het tijdstip om de jongen te ringen;
ringmaat 4,5 - 5,4 mm. Een dag of vijf later komen de eerste veerstoppels van vleugels en
staart door. Het lichaam is om die tijd met een dikke laag grijs dons bedekt. Na een week of
vier kan men ze af en toe al aan het invlieggat zien. Een dag of vijf later verlaten ze dan het
nest.
Pas uitgevlogen veelkleurenparkieten lijken in grote trekken op de ouders, maar zijn
duidelijk matter van kleur en hebben een kortere staart. Het geslacht kan men bij het
uitvliegen al goed vaststellen en door iemand met wat ervaring zelfs al in het nest omdat
man en pop duidelijk van elkaar verschillen.
Na het uitvliegen worden de jongen nog een week of twee, drie door de beide oudervogels
gevoerd, ongeveer een week daarna, moeten de vogels van de ouders worden gescheiden
omdat de man de jongen achtervolgt.
Meestal wordt er slechts één broedsel per seizoen grootgebracht, maar oudere paren willen
wel eens tweemaal broeden. De meeste broedparen echter houden het na een ronde voor
gezien. Het volwassen verenkleed krijgen de jongen als ze ongeveer een jaar oud zijn.

Coccidiose bij vogels; voorkomen en genezen
Overgenomen van : https://voliere-info.nl/coccidiose-bij-vogels-voorkomen-en-genezen/
Coccidiose bij vogels is een veelvoorkomende ziekte die bij een vroege identificatie goed te
behandelen is met de juiste medicijnen. Coccidiose behoort tot de zogenaamde “eencellige”
parasieten (protozoa). Deze protozoa zijn zo klein dat ze alleen met de microscoop te
bekijken zijn. Deze protozoa nestelen zich in de darmen en lever van de gastheer (de vogel).
Coccidiose kan naast de prachtvinken/parkieten en papegaaien ook duiven, pluimvee,
hoenders en bijvoorbeeld konijnen en andere klein vee treffen. Het is dus zeker geen vogel
specifieke ziekte.
Wat is coccidiose?

Coccidiose is een eencellig diertje, een protozoa die alleen onder de micorscoop te bekijken
is. Er zijn verschillende ondersoorten bij de protozoa coccidiose die vaak per dier specifiek
zijn. De coccidiose die een vogel infecteert kan dus weinig effect hebben bij bijvoorbeeld een
konijn of de mens.
Coccidiose is een zogenaamde parasiet. De protozoa op zich kan niet overleven, maar heeft
een gastheer nodig om zich in te nestelen, en te vermenigvuldigen. De coccidiose komt vaak
voor op de minder hygiënische plekken zoals bijvoorbeeld een vies badje, voerbakjes met
ontlasting etc. Wanneer een vogel dan zaden gaat eten of gaat drinken kunnen deze eitjes
opgenomen worden. De eitjes worden door de maag “verteerd” waarbij de wand kapot zal
springen. De kiemen komen hierdoor vrij, en de sporozoieten zullen zich gaan vasthechten
aan de darmwand van de vogel. Hier vernielen zij de darmvlokken waardoor ze in de
bloedbaan terecht kunnen komen, en meegevoerd kunnen worden naar de lever.
De coccidiose parasieten kunnen zich ongeslachtelijk voortplanten, er is dus geen
man/vrouw verhouding nodig voor voortplanting. In een later stadium vind er wel
geslachtelijke voortplanting plaats. Als de sporozoieten hun voortplanting voltooid hebben
vormen zich de nieuwe parasieten die met de mest uitgescheiden worden. Deze kunnen zo
een volgend slachtoffer maken.
De sporozoieten kunnen afhankelijk van de weersomstandigheden in een dag of 2-4 weer
ontwikkelen tot volledige parasieten.
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De symptomen van coccidiose bij vogels
Vaak word het pas laat duidelijk dat de betreffende vogel aan coccidiose lijd. De eerste
symptonen zijn vaak “bol” zitten van de vogel (om zichzelf warm te houden) en weinig
activiteit (stil in een hoekje zitten). De vogels kunnen echter ook een verminderde eetlust
vertonen wat goed zichtbaar is wanneer zij apart of in koppels gehouden worden.
Wanneer de vogel geïnfecteerd raakt met coccidiose word als eerste het darmkanaal
aangetast. Dit heeft als resultaat dat de vogel dunne ontlasting gaat produceren (diarree).
Dit is echter een redelijk algemeen ziekteverschijnsel wat bij andere ziektes ook veel
voorkomt. Ook teveel bladgroenten kan een verdunning van de ontlasting betekenen.
Wanneer er echter stukjes onverteerd voedsel of bloed in de ontlasting gevonden word
dient u direct een (vogel)dierenarts in te schakelen. Wanneer de vogel langer geïnfecteerd is
word ook een duidelijke vermagering zichtbaar. Als de infectie zich verder gaat ontwikkelen
zal de ontlasting langzaam steeds slijmeriger en bloederig worden. De darmwand is immers
aangetast door de parasieten. Wanneer de parasiet via de bloedbaan de lever berijkt is er
snel een ontsteking zichtbaar. De ontsteking op de lever door coccidiose laat zich uiten in
een zogenaamde levervlek links net onder het middenrif.
Vooral jonge vogels die net uit het nest komen, of vogels die net de rui achter de rug hebben
zijn het meest vatbaar voor coccidiose. Ze verblijven vaak op de grond omdat ze niet volledig
op conditie zijn. Door de zware periode die zij achter de rug hebben is de weerstand ook
verlaagt.
Het behandelen van coccidiose bij vogels
Wanneer coccidiose is vastgesteld bij één of meerdere vogels is het belangrijk deze vogels
direct apart te houden. Immers dragen zij de parasiet met zich mee, en kunnen zo ander
vogels via de ontlasting ook besmetten. Nadat de vogels apart gezet zijn is het belangrijk de
volledige populatie (zeker in de volière) goed te controleren op dunne ontlasting, en
eventueel bloedvlekjes aan de cloaca. Na de grondige inspectie van de vogels is het
belangrijk het volledige vogelverblijf inclusief voer en waterbakjes grondig te ontsmetten.
Dit kan bijvoorbeeld met halamid. Het is een ontsmettingsmiddel en geen reiniging middel.
De volière of kooi dient dus eerst goed gereinigd te worden (met name ontlasting
verwijderen). Na deze reiniging kan met een verdunde halamid oplossing de kooi of volière
ontsmet worden. Halamid heeft echter geen diepgaande werking, het beste is om het
meerdere keren per jaar te ontsmetten. Indien coccidiose is uitgebroken is het belangrijk de
vogels met name in de periode na het ontsmetten goed in de gaten te houden. Wanneer de
tekenen zich voordoen van een nieuwe infectie dient u zo snel mogelijk actie te ondernemen
om erger leed te voorkomen.
De vogels met coccidiose kunnen goed behandeld worden door een vogeldierenarts. Deze
schrijft bijvoorbeeld sulfaat preparaten voor wat de vitamineopname door de parasiet
belemmerd, de parasiet zal afsterven en geen verdere infectie kunnen veroorzaken. Een
andere oplossing is bijvoorbeeld het geneesmiddel COXI Plus. Dit word opgelost in het
drinkwater waarna het opgenomen word door de vogels. Vooral bij duiven is dit een
populair middel wat goede werking heeft (onderandere te koop bij Medpets.nl.)

Voorkomen van coccidiose
Voorkomen is beter dan genezen, zo luid een bekend spreekwoord. Maar hoer voorkom je
coccidiose bij vogels? Zoals al een paar keer besproken is hygiëne de belangrijkste factor bij
het voorkomen van een coccidiose besmetting. Door de kooi of volière goed schoon te
houden, en eventueel 1-2 keer per jaar volledig te ontsmetten beperkt u de kans op een
besmetting met coccidiose. Daarnaast zijn er ook enkele facilitaire zaken die aan te passen
zijn om een besmetting te voorkomen:
Gebruik droog zand als bodembedekker; coccidiose heeft vocht nodig om te overleven
buiten de gastheer. Houtsnippers bieden genoeg plekken waar vocht achterblijft, droog zand
niet
Een goede hygiëne, reinig de voer en waterbakjes dagelijks, ontlasting is de belangrijkste
infectiebron
Zorg ervoor dat voer en waterbakjes niet onder een zitstok staan. Wanneer de vogels niet
boven de voer of waterbakjes kunnen zitten op stok zullen zij ook veel minder snel hun
ontlasting hier achterlaten. Volledig voorkomen zal nooit lukken (Vogels zijn immers niet
zindelijk te krijgen), maar de kans op ontlasting in voer of water is wel te beperken.
Houd de kooi of het nachthok in de volière schoon en droog. Zoals gemeld heeft coccidiose
vocht nodig om buiten de gastheer te overleven, door de kooi of het nachthok droog te
houden voorkomt u parasieten die andere vogels kunnen besmetten
Houtsnippers regelmatig vervangen, coccidiose kan in de kerven gaan zitten waar vocht
achterblijft, zo overleeft de parasiet
Een goede voeding, voeding is de basis van een gezonde vogel. Wanneer de vogel gezond is,
zal zijn weerstand ook beter zijn tegen coccidiose.
Zieke, of vogels die symptonen van ziekte vertonen direct verwijderen uit de populatie. Zo
voorkomt u dat zij de ziekte verspreiden
Eventueel voor begin van de kweek mestonderzoek laten doen van alle broedparen. Een
dierenarts kan de mest opkweken om zo aan te tonen of er infectieziekten aanwezig zijn bij
de vogel
Al met al is coccidiose dus goed te voorkomen, maar mocht er onverhoopt toch een
besmetting plaatsvinden; geen paniek. Volg de stappen zoals hierboven vermeld en het
komt goed. Bij twijfel altijd een dierenarts inschakelen.

Voor al uw salades, hapjes en natuurlijk
gebakken vis, verse vis en Hollanse Nieuwe
Noordkade 27

9203 CD Drachten

Tel.0512-526143

KERSTBINGO !!!!!
Zaterdag 22 december
Aanvang : 20:00
U komt toch ook?

Foto van de maand !

Marcel Moleman maar wat blij met zijn enige gewonnen prijs op de slotavond 

