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Van de voorzitter 

 

We hebben er alweer heel wat drukke dagen op zitten en hopen dat u 

tijdens uw bezoek van de vogels en de tentoonstellingsruimte heeft 

genoten. Als u geweest bent tenminste, maar dat zal toch wel?   

 

Vorige jaar hadden we een magische 517 vogels op onze show. Toen 

zeiden we al dat het erg lastig zou worden dat opnieuw voor elkaar te 

krijgen. Dat bleek ook, maar laten we eerlijk zijn ; 420 was ook een 

schitterend aantal. Vooral het feit dat er heel veel verschillende vogels te 

bewonderen waren maakte ons bijzonder trots. Er waren ook weer een 

mooi aantal nieuwe inzenders bij, dit had ook veel invloed op de 

prijzenverdeling. 

Op de keurdag is alles bijna vlekkeloos verlopen, op wat kleine computer 

problemen na. Marcel was het grote opperhoofd der voordragers en 

deed dit uitstekend. Met Meint, Heerke, Douwe en Bill in de 

tentoonstellingszaal wisten we dat deze mannen vlug en correct de juiste 

vogels zouden ophalen. In de keurzaal waren Jan, Kees, Klaas en Tjipke 

om de vogels vervolgens van en naar de keurmeesters te brengen. Harry 

en Bertha voerden de resultaten in en Ben en Erwin verwerkten en 

controleerden de keurbriefjes. Jeen stond op zijn vaste plek, achter de 

bar. 

 

Het bondskruis viel dit jaar in de kleur en vorm-en postuurkanaries. De 

keurmeesters waren in deze afdeling heel erg tevreden over de kwaliteit. 

Waar er eerst een stuk of 8 postuurkanaries in de 93 punten eindigden, 

gebeurde dit later ook met een aantal in de kleurkanaries. Bij de postuur 

ging het uiteindelijk tussen een Llarguet Epagnol van Harry Dolstra, een 

Harlekijn van Chris Brugmans en een Gloster Corona van Erwin Kampen. 

Laatstgenoemde ging er met de kampioen van door.  

Bij de kleurkanaries bleven er twee over, een witte van Meint de Haan 

en een prachtige van Henk Stuivenberg. Meint kreeg hierbij uiteindelijk 

de extra punt en kwam op 94. Vervolgens moest er een keuze tussen de 

kampioen postuur en de kampioen kleur worden gemaakt voor het 

Bondskruis. De vogels waren gelijkwaardig, na aanwijzing ging het 

bondskruis naar Meint de Haan. Als er iemand deze prijs wordt gegund ; 

dan is het Meint (en Bertha) wel. Van harte gefeliciteerd ! 

 



 
 

De laatste activiteit van het jaar 2019 is de jaarlijkse kerstbingo, toch 

wel de drukst bezochte avond. Zaterdag 21 december, 20:00 !We hopen 

van harte dat u weer komt meedoen en een drankje met ons doet. Vanaf 

deze plaats wens ik u allen vast een fijne feestdagen en een gelukkig, 

vogelrijk en gezond 2020! 

 

Namens het bestuur, 

 

Erwin Kampen 

 

 



 
 

 

Agenda 2019/2020 

 

Zaterdag 21 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 4 januari : Vogelcafé 

Even bijpraten op deze eerste zaterdag van het nieuwe jaar. De borrel 

staat klaar! Van 10:00 tot 12:00 

 

Vrijdag 17 januari 

Lezing van keurmeester Johan Zwart over Tropische vogels 

Aanvang : 20:00 

 

Zaterdag 21 maart 

Ledenvergadering om 19:30 

Paasbingo         20:00 

 

Vrijdag 17 april 

Film over vogels in het tropisch regenwoud 

Aanvang : 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Onze show 2019 

 

Het blijft soms bijzonder hoe snel een jaar voorbij gaat, het voelt nog 

maar als kortgeleden dat ik het verslag van de onderlinge show van 

vorig jaar schreef. 

 

Ook dit jaar begonnen de voorbereidingen al ver van te voren. Er 

worden bestuursvergaderingen gehouden, keurmeesters moeten worden 

geregeld en rozetten moeten op tijd worden besteld. Maar dan, dat is 

het alweer week 47 en moeten we aan de bak. Sinds enkele jaren 

hebben we de show een dag korter. Hoofdzakelijk om weer wat 

tegemoet te komen aan het dierenwelzijn gebeuren, het bestuur kan 

echter niet ontkennen dat de dag korter ook wat druk bij de organisatie 

wegneemt.  

Op de woensdag wordt er al vroeg begonnen met opbouwen, Harry 

Dolstra heeft dan al weken de indeling klaar. Hij probeert altijd weer een 

mooie opzet te maken. Er klonken wat geluiden dat bij binnenkomst alles 

vooral gericht was op de kanarie afdeling. Daar luisteren we graag naar 

dus dit jaar begon alles vooral met de parkieten en de tropen. 

 



 
 

Woensdagavond is dan de inbreng, het is altijd weer een opluchting als 

alle vogels binnen zijn en op hun plek zitten. Sommige inzenders willen 

nog wel eens iets veranderen aan hun inzending, bijvoorbeeld het 

toevoegen van de derby of het veranderen van een stel naar twee 

enkelingen. Het toevoegen van een derby is geen probleem, al het 

andere levert toch enige druk op bij het maken van de catalogus.  

 

 

Donderdagochtend zijn enkele van het bestuur alweer vroeg in het 

gebouw. Harry Dolstra is met de keurlijst bezig, Erwin zet de spullen 

klaar en Jeen zet de koffie. Als de keurmeesters  rond 08:30 

binnenkomen is het eerst tijd voor bijpraten en een kopje koffie. Zo 

tegen 09:00 opent Erwin de dag met een welkomstwoord voor de 

vrijwilligers en keurmeesters. Er wordt even stil gestaan bij Riekus de 

Haan, die volgend jaar stopt met keuren en na vele jaren dus voor het 

laatst in Drachten is. Hij krijgt een flesje Berenburg mee als aandenken. 

 

Dan gaat het keuren los. De voordragers krijgen briefjes mee van 

opperhoofd voordrager Marcel Moleman en het geheel verloopt eigenlijk 

vlekkeloos. Zodra de keurmeesters tot hun punten zijn gekomen gaan de 

keurbriefjes eerst naar Ben en Erwin. Ben telt de punten na, het gaat 

toch geregeld fout, en Erwin schrijft de naam van de inzender op en 

vinkt de vogel op de te keuren lijst af. Vervolgens gaan de briefjes naar 

Harry en Bertha in de bestuurskamer waar ze worden ingevoerd in de 

catalogus. De vrijwilligers worden rond 10:00 verrast met een heerlijk 

gebakje, de keurmeesters worden er gelijk wat vrolijker van. 

 



 
 

 

Om 12:00 is het tijd voor de pauze met daarna een etentje. Pyk van 

Beppe wordt ingevlogen, een alom bekende traditie in Drachten. Er zijn 

keurmeesters die ieder jaar Harry bellen of ze alsjeblieft bij ons mogen 

keuren om dit heerlijke gerecht alleen al.   

Vroeg in de middag zijn de eerste keurmeesters bij de postuurkanaries al 

klaar. Zij moeten eerst wachten tot alle postuurkanaries gekeurd zijn 

want er moeten nog kampioenen worden aangewezen.  Als alle vogels 

zijn gekeurd, verlaten de keurmeesters het gebouw en gaan de eerste 

vrijwilligers naar huis. Klaar zijn we dan nog niet, want er moeten nog 

veel dingen worden geregeld. Waardebonnen moeten worden 

geschreven en bekers moeten worden besteld. De rozetten moeten op 

de kooien net als de prijsstickers. Er moet een proefdruk van de 

catalogus worden gemaakt en ga zo maar door. Gelukkig komt daar net 

op tijd ook Bram binnen, die nog helemaal fris is en keihard aan de slag 

gaat. “s Avonds zo rond een uur of 21:30 gaan dan de laatste eindelijk 

naar huis. Het was een lange, maar mooie, dag. 

 

Vrijdags gaat de show dan 13:00 open tot 17:00 voor belangstellenden, 

en over belangstelling valt niet te klagen want het is een komen en gaan 

van mensen. In de avond wordt de show geopend en wordt het 

bondskruis uitgereikt aan Meint (en Bertha) de Haan. 

Zij waren de beste met een witte kleurkanarie van 94 punten. 

 



 
 

 

Het wordt een gezellige avond waar ook een groep aanwezig is van onze 

collega vereniging uit Ureterp. Met hen wordt besproken dat het wel 

eens een goed idee kon zijn om in de toekomst wat meer samen te 

werken, in een tijd waarin de hobby onder druk staat. Zo deden enkele 

weken geleden leden van onze vereniging mee aan hun show en staat 

nu Louis Slagman met zijn mooie Elegantparkieten onder andere op onze 

inzenderslijst. Sa mat et weze!  

Ook leuk zijn de nieuwe leden, de twee broers de Meer uit Joure. Deze 

mannen zijn per 1 januari lid bij ons maar deden nu vast mee aan de 

show. En hoe! Beide behaalden kampioenen en hun vogels brachten 

weer meer kwaliteit naar ons show. Erg leuk! 

 

Het is tot in de late uurtjes gezellig, mede doordat Emiel maar rondjes 

bleef geven, maar toch gaat de wekker de volgende ochtend alweer 

vroeg. 10:00 gaat de show weer open en speciaal voor de kleintjes is 

een kleurplaatwedstrijd. Er komt een leuke groep kinderen op af en ze 

gaan met leuke prijsjes naar huis. Deze dag levert ook weer enkele 

nieuwe leden op. Vlak voor de uitgifte van de vogels is er een 

vogelverloting, mede mogelijk gemaakt door de Vogelloods maar ook Bill 

Hoekstra, Karst van der Vaart, Arjen Jonkman en Kees Hoeksma. De 

vogels vinden nieuwe enthousiaste eigenaren. Daarna is de uitgifte en 

gaat iedereen met zijn vogels naar huis. Het bestuur breekt vast de 

eerste stellingen af en maakt de zaal klaar voor de bingoavond en 

prijsuitreiking. 

 



 
 

 

In de avond merk je wel dat bij een aantal bestuursleden de energie er 

een beetje uit is. De prijsuitreiking verloopt leuk. Arjen Jonkman, Harrie 

Nak en Sjonnie Kampen behalen voor het eerst in hun vogel carrière een 

prijs, prachtig natuurlijk. Niet alle inzenders konden helaas bij de 

prijsuitreiking zijn. Zij nemen ’s middags de bekers in ontvangst. Heerke 

Hoeksma zat best in de prijzen op de foto hier linksonder, ook hij deed 

voor het eerst mee, klasse! Onze vrienden uit “Nulachtenfieftig” Jan 

Delevacq en Willem Jorna deden het ook uitstekend, zo won Willem alle 

kampioenen bij de afdeling grasparkieten. Het schijnt dat hij nu een 

beker in de huiskamer heeft staan, grote dan de kertsboom! 

 

 

 

 

Er wordt uitgelegd dat door de problemen met de catalogus er dit jaar 

niet een “Beste 5 per inzender” is berekend. Achteraf bleek dit om 

Berend van de Meer te gaan, hij krijgt de beker er volgend jaar alsnog 

bij. De verloting kent een hoge opbrengst, waardoor de kosten voor 

deze avond er bijna weer helemaal uit zijn. Altijd een mooie meevaller. 

Zo rond 23:30 is de bingo afgelopen en gaan de eerste weer naar huis, 

anderen drinken nog een borrel. 

Toch is de week dan nog niet helemaal afgelopen, maandags begint de 

schoonmaakploeg aan het opruimen van het gebouw. Bikkels! 

 



 
 

Vaak worden aan het einde van zo’n week alle inzenders en sponsoren 

terecht bedankt, vanaf deze plaats wil ik toch ook even stil staan bij alle 

vrijwilligers. Zonder hen was een prachtige show zoals die van ons is, 

simpelweg ; niet mogelijk. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kampioenenlijst 2019 

Kooi Klasse Inzender Punten 

2 Kleurkanaries M. de Haan 94 

22,23 Kleurkanaries stellen K. van der Vaart 184 

48-51 Kleurkanaries stammen B. de Meer 376 

    

236 Vorm en Postuur E.Kampen 94 

103,104 Vorm en Postuur stellen H.J. Dolstra 185 

241-244 Vorm en Postuur stammen C. Brugmans 363 

    

346 Tropen J. Swart 93 

    

356 Grasparkieten W. Jorna 93 

353-353 Grasparkieten stellen W. Jorna 184 

348-351 Grasparkieten stammen W. Jorna 371 

    

388 Grote parkieten J. de Meer 94 

    

340 Europese Cultuur M. Veenstra 93 

    

91 Jeugd O. Poutsma 92 

    

264 Derby K. Luinstra 93 

    

415 Overjarig eigen kweek T. J de Vries 94 

    

396 Open klasse L. Slagman 93 

 

Het bondskruis is gewonnen door M. de Haan met een kanarie 

wit van 94 punten. 

 

Het bestuur wil Meint van harte feliciteren met dit resultaat! 

 



 
 

 
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 
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Internationaal succes voor Chris Brugmans 

Afgelopen tentoonstelling seizoen deed ons zeer gewaardeerd lid Chris 

Brugmans voor de 3e keer mee aan een internationale vogelshow in 

Portugal. Deze show wordt gehouden in Villa Franco, zo’n 30 kilometer 

van Lissabon en er zitten ruim 12500 vogels. 

De vogels worden met een busje naar hun bestemming gebracht en zijn 

een twee weken van huis. Chris was dit jaar bijzonder succesvol ! Hij 

won namelijk  3x Goud, had de beste vogel van de show en mooiste kuif 

van de show. Hij ontving meerdere medailles en de “Gouden Veer”. 

Vanaf deze plek ; Chris, van harte gefeliciteerd !  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vroeg kweken met kanaries? 

Dit artikel komt van de website : https://www.woutvangils.be/de-
kweek/296-geduld-voor-aanvang-kweekperiode 
 
De tentoonstellingen zijn nog niet achter de rug of bij veel kanarie 
kwekers begint het alweer te kriebelen om aan te vangen met de kweek. 
Ik ga hier nu niet schrijven dat dit verkeerd is maat toch wil ik nog even 
wat zaken aanhalen .Om zo de kwekers te overtuigen dat vroeg kweek 
direct na de TT mogelijk is maar dat er ook hier een aantal spelregels 
zijn die men in het oog moet houden. Doet men dat niet dan komen er 
problemen om de hoek kijken die velen onder ons zeker kennen .Vele 
kwekers hebben in januari al jonge kanaries en dan is de liefhebber met 
zijn vroege broed ’n stukje voor op de wat latere, zo genaamde koud - 
kwekers.  
 
Geheel ongevaarlijk is dat erg vroeg beginnen kennelijk toch niet, vaak 
hoor je wat aanloopproblemen, die dan op zouden kunnen wijzen dat de 
voorbereidingen niet optimaal of de voorbereidingstijd niet lang genoeg 
zou zijn of dat men niet zorgvuldig genoeg met de verlichting is 
omgesprongen, waardoor mogelijk een te jonge vogel te vroeg tot 
broeden werd aangezet. Weet wel dat mannen altijd wat meer tijd nodig 
hebben voor ze in kweek conditie zijn dan een pop. Weet ook dat de 
vogels even wat rust nodig hebben als je met tt vogels gaat kweken . 
 
Zorg ook dat de vogels zeker 9 a 10 maanden oud zijn ,en uiteraard in 
goede conditie .Het in conditie brengen moet je nu zelf doen door de 
dagen te verlengen ,en dit op de juiste manier.  
 
Ook de voorbereiding van je kweekhok en kweekruimte vraagt veel en 
verstandige aandacht zodat je hier later niet geconfronteerd wordt met 
bv bloedluizen vedermijten enz. 
 

https://www.woutvangils.be/de-kweek/296-geduld-voor-aanvang-kweekperiode
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Vroegkweek kan heel goed maar niet lukraak ,weet wat je doet en hoe 
je het doet forceren gaat ,maar geeft altijd teleurstellingen.  
 
Naarmate de tijd verstrijkt hoor je minder van dergelijke problemen. 
Plotseling met de kanariekweek starten is fout! Al zijn er in januari soms 
al een paar mooie dagen en al heeft een kennis, die onder wat andere 
omstandigheden kweekt mogelijk al jonge vogels, toch mag men dan 
niet overhaastig te werk gaan. Want je collega heeft bewust naar de 
vroeg kweek toegewerkt ,en als u dat niet heeft gedaan en je begint 
plots ,dan zal dit teleurstellingen opleveren.  
 
Bedenk dat alles z’n tijd moet hebben en dat een goede start uitsluitend 
kan, als de voorbereidingen goed waren, als uw vogels niet te jong zijn 
en zowel mannen als poppen volledig rijp zijn voor de kweek. Zo niet, 
geef ze dan de kans niet, het is niet zinvol daarbij naar de kalender te 
kijken, kijk liever of uw vogels aan de eisen voldoen en de hun 
toegewezen partner reeds accepteren. Zo niet, dan niets forceren en de 
vechtende vogels niet bij elkaar laten zitten. Want het vechten geeft al 
aan dat een van de beide partners al niet in conditie is om over te gaan 
tot de kweek.  
 
Onrust in de broedkooi is een ware ramp. Komt er tijdens of meteen na 
een periode van ruzie toch een legsel, dan zien we vaak, dat de eitjes 
onbevrucht zijn. Een legsel van een te jonge of niet geheel broedrijpe 
pop is meestal erg klein voor wat betreft het aantal eitjes, soms zijn die 
eitjes ook nog erg klein van afmeting, hetgeen overigens meer voorkomt 



 
 

bij jonge, dan bij overjarige poppen.  
En ook het in de steek laten van de eieren of het nest weer afbreken 
wordt dan ook schering en inslag. 
 
 Bij een gerichte en goed geplande kweek worden de partners zorgvuldig 
gekozen. Begin je te vroeg en accepteren de partners elkaar niet, geef 
ze dan niet meteen de kans met ’n ander maar wacht het juiste moment 
geduldig af.  
 
Overhaast te werk gaan is fout, overhaast veranderingen aanbrengen is 
meestal eveneens fout. Met geduld worden meer kanaries gekweekt dan 
met overhaasting. 
 
 Een goede voorbereiding ,juiste leeftijd en een goede verzorging 
besmetten en bestrijden van je kweekruimte zal ten goede komen aan je 
kweek met als resultaat veel jongen en weinig teleurstellingen. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

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

  

                             
                      Drachten         Gorredijk  
                     ’t Zuid 26A                          Kerkewal 61 
                     0512-525121         0513-466200 
 
 
 
 
 

 
KC CATERING  
De Hemmen 38 A 
9206 AG Drachten 
Telefoon: 0512-544450 
Mobiel: 06-15822628 
E-mail: info@kccatering.nl 
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Snackbar de Markt 

De markt 1b 
Drachten 

0512 530 530 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kweken met Zebravinken Deel 2 

Dit artikel is overgenomen van de website : 
https://www.zebravinkenmutaties.nl/zebravinken-kweken/ 

Zebravinken Nestkastjes 

Zebravinken nestkastjes zijn er in verschillende maten en modellen, 

vrijwel alle soorten nestkastjes kunnen gebruikt worden voor 

zebravinken. Toch heeft de voorkeur bij veel kwekers een halfopen 

nestkast voor een zebravink. Dit omdat een halfopen nestkast meestal 

het snelst resultaat oplevert en tevens vaak makkelijk toegankelijk is. 

Het is vooral belangrijk om er op te letten dat uw zebravinken 

nestkastjes groot genoeg zijn. Een zebravink kan tenslotte soms wel 

nesten van 6 jongen krijgen, 7 of meer is ook mogelijk, maar dat komt 

zelden voor. Wanneer je 6 jongen (en 2 ouders) hebt, dient er natuurlijk 

wel voldoende ruimte in de nestkast aanwezig te zijn. De jongen kunnen 

gelukkig aardig goed stapelen en passen en meten, dus maak je niet te 

snel zorgen. Binnen maten van nestkastjes van 10 bij 10 centimeter als 

bodemoppervlakte zijn over het algemeen voldoende voor zebravinken. 

Nestmateriaal voor zebravinken 

Zebravinken kunnen soms flinke nesten bouwen, maar dit is natuurlijk 

ook afhankelijk van het nestmateriaal dat je ze geeft. De voorkeur bij de 

meeste zebravinken kwekers heeft kokosvezel als nestmateriaal. Je hebt 

de gewone natuurlijke (bruine) kokosvezel, of gebleekte die wat gelig 

van kleur is. De gebleekte geeft over het algemeen veel minder stof af, 

maar is natuurlijk wel een stuk lichter in het nest. De zebravink zit over 

het algemeen wat rustiger op het nest als het wat donkerder is. 

Er zijn ook mensen die hooi gebruiken, of aanvullen met haren en veren. 

Let er op dat je beter geen touw e.d. kan gebruiken als nestmateriaal 

voor zebravinken, maar ook voor andere vogels. Dit kan namelijk om de 

teentjes vast gaan zitten, met afsterven tot gevolg. 

Geef nooit té veel nestmateriaal, want de meeste zebravinken stoppen 

niet met bouwen en bouwen het hele nestkastje vol. Tevens bestaat de 

kans dat ze het nest zo hoog opbouwen met nestmateriaal, dat de eieren 

gemakkelijk het nest uit kunnen rollen. Dit geld dan uiteraard ook voor 

de jongen, die zullen later sneller het nest uit gaan, of eruit vallen. 

https://www.zebravinkenmutaties.nl/zebravinken-kweken/


 
 

 

Gaat uw zebravink niet in zijn nestkastje? 

Het is zeker mogelijk dat uw zebravinken niet in het nestkastje gaan wat 

u wilt, of er domweg bovenop bouwen in plaats van erin, het zijn 

tenslotte niet de allerslimste vogels. In enkele gevallen zullen ze zelfs 

een nest op de grond gaan bouwen en daar eieren in leggen. Zorg dat 

het nestkastje bij voorkeur het plafond raakt, zodat ze er niet op gaan 

zitten, ze broeden tenslotte bij voorkeur het liefst zo hoog mogelijk. 

Heeft u wel een nestkastje erin hangen maar ze gaan er niet in? Dan kan 

dit meerdere oorzaken hebben. Er kan te weinig licht in vallen, zorg dat 

het nestkastje niet in een te donkere hoek staat, of de locatie bevalt de 

zebravinken niet. Als het licht inval of de locatie de reden is, kan het 

verplaatsen van het nestkast soms al voldoende zijn om ze er wel in te 

laten gaan (of de lamp verplaatsen). Sommige zebravinken durven niet 

in een gesloten nestkast en hebben de voorkeur aan een halfopen of 

open nestkast. 

Zebravink Nestkast in Volière 

In een drukkere volière kunnen gesloten nestkasten vaak betere 

resultaten opleveren. Dan hebben de zebravinken uiteraard wat meer 

rust en zullen ze elkaar minder snel storen. Ook is de kans dat er 

nestmateriaal gestolen wordt uit andere nestkasten een stuk kleiner. Er 

kan door de zebravinken tenslotte niet van buitenaf nestmateriaal gepakt 

worden, wat bij halfopen nestkasten wel het geval is. 

Mijn nestkastjes 

Ikzelf maak gebruik van 3 type zebravinken nestkastjes. Buiten in de 

volière zitten met name gesloten nestkastjes voor de zebravinken. Dit 

werkt naar mijn idee toch echt het beste in een drukkere volière. In de 

volière wordt uiteraard niet gericht gekweekt met de zebravinken. 

Ik heb twee binnenverblijven met broedkooien. In één van de twee 

verblijven heb ik houten broedkooien met aangepaste tralienestkastjes. 

Van deze tralie nestkastjes heb ik de opening verkleint, namelijk door 

een houten balkje extra erin aan de voorkant te maken. Dit zorgt er voor 

dat de eieren en jongen beter in het nest blijven liggen, omdat de rand 

hoger is. Deze nestkastjes hangen niet aan de tralies, maar zijn tegen de 

achterwand opgehangen in de kooi. 



 
 

In mijn andere binnenverblijf heb ik Heesakker broedkooien (van 

kunststof), deze broedkooien hebben een opening aan de tralies voor 

een nestkast. Bij dit type broedkooien gebruik ik een soort nestbakjes als 

nestkast voor de zebravinken. De bakjes zijn ongeveer 10×10 cm breed 

en 5 of 6 cm hoog. Doordat ze aan de voorkant van de broedkooi rechts 

bovenin de hoek zitten (binnen in de kooi, niet aan de buitenkant), zorgt 

het hok zelf er eigenlijk voor dat de bovenkant en een zijkant ook dicht 

is. Dus het lijkt een beetje op een halfopen nestkastje op die manier. 

 

De Heesakker broedkooien met (zelfgemaakte) nestbakjes hebben mijn 

absolute voorkeur. Erg makkelijk om de nestjes te inspecteren en je kan 

overal in het nest met gemak bij, doordat deze eigenlijk helemaal open 

zijn. Dus het controleren van alle zebravinken nestkastjes gaat op deze 

manier een stuk sneller en makkelijker, en het verloopt rustiger voor de 

vogels zelf. Tevens zijn deze nestkastjes erg makkelijk schoon te maken. 

 

Heesakker broedkooien, rechts bovenin kan het traliewerk eraf 
gehaald worden en een nestkast geplaatst worden. 
 
 
 
 

https://www.zebravinkenmutaties.nl/wp-content/uploads/2017/02/7-jongen.jpg
https://www.zebravinkenmutaties.nl/wp-content/uploads/2017/02/broedkooien.jpg


 
 

Zebravinken Eieren 

Zodra het zebravinken nest is gebouwd, kunt u meestal binnen een week 
eieren verwachten. Zebravinken eieren zijn ongeveer een centimeter 
groot en er worden meestal 4 tot 7 eieren gelegd. De meeste 
zebravinken beginnen met het broeden op de eieren vanaf het moment 
dat het 3e ei gelegd is. Zebravinken leggen elke dag een ei erbij, tot het 
broedsel compleet is. Na ongeveer 13 dagen broeden komen de eieren 
van de zebravink uit. 

Zebravinken vóór dat ze eieren gaan leggen 

Zoals eerder vermeld kan je beter niet te veel nestmateriaal geven, 
anders bouwen ze het nest te hoog en kunnen de eieren makkelijker 
eruit vallen. Tevens bestaat de kans dat ze nestmateriaal over de 
gelegde eieren heen gaan leggen en de eieren verloren gaan. Je kan zelf 
redelijk bepalen wanneer het nest van een zebravink af is. Namelijk 
wanneer het een mooi kommetje is en de bodem volledig bedekt is met 
nestmateriaal. Is de bodem niet volledig bedekt met nestmateriaal, dan 
is de kans groot dat de eieren kapot gaan op de harde bodem. 

Zodra het nest af is, zal de zebravink pop vrij snel eieren gaan leggen. 
Soms is dit al na enkele dagen, maar het kan ook meer dan een week 
duren voordat er een ei ligt. In de meeste gevallen zal er na één week 
ongeveer het eerste zebravinken ei liggen. Liggen er na 10 dagen nog 
geen eieren, dan wordt de kans vanaf dat moment steeds kleiner dat er 
op korte termijn nog eieren komen. Waarschijnlijk is de pop dan niet in 
conditie, of te jong, of er is wat anders mis. 

Hoe zie je of de zebravinken pop een ei gaat leggen? 

Aan het uiterlijk van de pop kan meestal zichtbaar zijn of ze eieren gaat 
leggen of niet. Dit kan je als beginner waarschijnlijk wel een stuk lastiger 
zien dan als gevorderde, maar het is mogelijk. De pop zal iets minder 
strak in de veren zitten en ietsje boller zijn. Let op, ze mag niet echt bol 
zitten, want dat is een slecht teken (bijvoorbeeld legnood). De vleugels 
van de pop zullen in ruststand iets lager hangen dan normaal, ongeveer 
een halve centimeter lager. Normaal sluiten de vleugels tot ongeveer net 
boven de staart. Wanneer de zebravinken pop eieren gaat leggen, 
hangen de vleugels in ruststand meestal net onder de staart, minder 
strak tegen het lichaam aan. Echter sommige poppen kunnen het erg 

goed verborgen houden, dus het is geen garantie 😉 



 
 

Zebravinken tijdens het leggen van eieren 

Wanneer het eerste zebravinken ei gelegd is, kan je vanaf dat moment 
elke dag één eitje erbij verwachten. Vrijwel alle eieren worden in de 
ochtend gelegd, wanneer het licht aan is, meestal tussen 8 en 11 uur ’s 
ochtends, een enkele keer ietsje later. De meeste zebravinken zullen 
vanaf het 3e eitje gaan broeden. In totaal zullen er gemiddeld 4 tot 7 
zebravinken eieren gelegd worden, uitzonderingen met 3 of 8 eieren zijn 
zeker niet zeldzaam. Ook hier geld weer dat het in de meeste gevallen 
aan de pop te zien is of ze de volgende dag weer een ei gaat leggen of 
niet. Is er ’s avonds nog steeds geen ei bijgekomen? Dan kan je vrijwel 
zeker aannemen dat het laatste ei gelegd is. (op enkele uitzonderingen 
na) 

 

https://www.zebravinkenmutaties.nl/wp-content/uploads/2016/10/eieren07-1.jpg


 
 

  
Al meer dan 30 jaar is Hiemstra bandencentrum een begrip in 
Friesland. 

U vindt bij ons altijd de juiste band, waarbij wij met ons brede 
en diepe assortiment alle soorten en maten banden en velgen 
kunnen leveren voor elk type voertuig. Ook zijn wij bij 
hiemstra bandencentrum gespecialiseerd op het gebied van 
onder andere: 
 
• UITLATEN         • BANDENREPARATIE 
• SCHOKDEMPERS                • BALANCEREN 
• REMSERVICE                       • UITLIJNEN 
• ACCU'S                                 • SPORTVELGEN 
• TREKHAKEN                 
                         De Hemmen 5  Drachten 
                              Tel. 0512-518077 
www.hiemstra-bandencentrum.nl  info@hiemstra-
bandencentrum.nl 

 

 
Langewijk 14, 9202 CP Drachten 

Opslag : De Hemmen 91A Drachten 

 

 

 

 

http://www.hiemstra-bandencentrum.nl/
http://www.detelefoongids.nl/emailbusiness.ds?emailListingId=18514418
http://www.detelefoongids.nl/emailbusiness.ds?emailListingId=18514418


 
 

 

 

 

Turquoisines 

http://www.rjovogels.nl/turquoisine.html 

 

Eigenschappen: Turquoisineparkieten kunnen tot ±24 cm worden. 
Het verschil tussen beide geslachten is bij deze vogels makkelijk te zien. 
De mannetjes hebben een rode schouderbalk op de vleugel welke bij de 
poppen ontbreekt. Verder zijn de kleuren van de poppen niet zo 
intensief als bij de mannen. De turquoisineparkiet is één van de weinige 
parkieten waar de pop een witte streep aan de binnenzijde van de 
vleugels heeft; dit is al aanwezig bij de jonge poppen dus het sexen van 
de jongen is vrij simpel. 
De turquoisineparkiet behoort tot de vogelsoorten die zonder moeite 
met andere vogels in één volière gehuisvest kunnen worden. Ze hebben 
een zacht karakter en verdragen heel veel van andere vogels. Een 
enkele turquoisineparkiet houden kan ook, maar parkieten zijn nu 
eenmaal groepsdieren zodat daar de voorkeur niet naar uitgaat. 

http://www.rjovogels.nl/turquoisine.html


 
 

Meerdere koppels turquoisineparkieten in de broedtijd in één volière of 
vlucht zal onrust veroorzaken. 

BEHUIZING: Turquoisineparkieten zijn bijzonder goede vliegers en 
hebben daarom behoeft aan ruimte. Niet zo zeer in de hoogte of breedte 
maar zeker de lengte van de vlucht of volière is van belang. Het zijn 
geen klimmers, alle afstanden worden vliegend gedaan. De volière is 
goed te beplanten daar ze niet slopen zoals andere kromsnavels nog wel 
eens willen doen. Ook binnenshuis zijn ze te houden in een kamervolière 
of een flinke kooi, maar zoals eerder aangegeven dienen ze dan wel van 
tijd tot tijd de vleugels te kunnen strekken. 
Turquoisineparkieten zijn tegenwoordig gehard en kunnen 's winters 
gewoon buiten blijven. Wel dienen ze de beschikking te hebben over een 
droog, tocht- en vorstvrij binnenhok. Het bijverwarmen van het 
binnenhok is dan ook niet nodig. 

VOEDING: Grof parkietenvoer kan als basis gegeven worden maar er 
zijn gelukkig fabrikanten die een speciale Neophema-mengeling in het 
assortiment hebben opgenomen. Witte Molen is één van die fabrikanten. 
Deze speciale mengeling is aan te bevelen omdat de Neophema bekend 
staat om de spijsverteringsproblemen. Groenvoer zoals andijvie, jonge 
spinazie, sla etc. kan ook goed gegeven worden evenals fruit zoals 
appels. Was het wel eerst goed af met het oog op de middelen die 
gebruikt worden tegen insecten. Wees niet te royaal met het verstrekken 
van groenvoer omdat dat ongetwijfeld tot darmproblemen leidt. Verder 
wat trosgierst zo nu en dan als lekkernij tussendoor wordt gewaardeerd 
door de vogels. Grit, sepia en soortgelijke producten moeten net als vers 
water altijd tot de beschikking van de vogels staan. 

 

 



 
 

 

ACTIVITEITEN: Turquoisineparkieten zijn zoals eerder aangegeven 
hele rustige vogels. Overdag zijn ze niet echt actief. Vaak zitten ze dan 
een beetje te sukkelen op een stok. In de ochtend en in de avond zijn ze 
echter wel actief. Ze vliegen dan veel door de volière of scharrelen wat 
over de grond op zoek naar snavelkost. Turquoisineparkieten maken 
geen herrie, het geluid wat ze produceren is een zacht soort gefluit. De 
splendidparkiet is (gelukkig) ook geen sloper. De volière kan om die 
reden goed van hout gemaakt worden en behoeft geen extra 
bescherming tegen de snavels. Planten laten ze ook met rust, 
uitzonderingen daar gelaten. 

KWEEK: Huisvest een koppel turquoisineparkieten apart in een volière 
of vlucht voor de beste kweekresultaten. Het broedblok dient een 
bodemoppervlak te hebben van 20 bij 20 cm, de hoogte kan variëren 



 
 

van 30 tot 35 cm. Het invlieggat dient een diameter te hebben van 6,5 
cm. Deze blokken zijn goed zelf te maken maar zijn ook kant en klaar in 
de handel te verkrijgen. Turquoisineparkieten maken geen nest (zoals de 
meeste parkieten soorten dat ook niet doen), maar leggen de eieren zo 
op de bodem of op een iets vochtige ondergrond. Deze kan gemaakt zijn 
van bijvoorbeeld zaagsel of turfmolm , maar ook de beukensnippers zijn 
droog te gebruiken. Er worden zo'n 3 tot 6 eieren gelegd (om de dag 1) 
welke door de pop in 18 tot 20 dagen worden uitgebroed. De man voert 
de pop gedurende de tijd dat zij de eieren bebroedt. Als de jongen zo'n 4 
tot 5 weken zijn vliegen ze uit. Ze kunnen dan nog niet zelfstandig eten 
en worden nog twee weken door de man gevoerd. De pop begint dan 
vaak aan een tweede nest. Na het tweede nest kunt u de broedblokken 
beter weghalen met het oog op de conditie van de ouders. Een goed 
kweekkoppel kunt u beter niet scheidden. Ze vormen vaak een paar voor 
het leven. 

MUTATIES: Er zijn diverse mutaties bekend van deze schitterende 
vogel. Naast de wildkleur zijn er de roodbuik/roodborst, 
Oranjebuik/borst, Geel, Opaline, Rubino, Lutino, Grijs en cinnamon, ook 
zijn er dan nog de tussenvormen. 

 

 

Voor al uw salades, hapjes en natuurlijk 

 gebakken vis, verse vis en Hollanse Nieuwe 

Noordkade 27   9203 CD Drachten   Tel.0512-526143 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
KERSTBINGO !!!!! 

Zaterdag 21 december 

 

Aanvang : 20:00 

 

U komt toch ook? 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


