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Clubblad jaargang 45 2019/2020 

Drachtster Vogelvrienden 

Redactie adres 
Erwin Kampen 
Torenstraat 36 
9201 JW Drachten 
Tel. 0612815011 
erwink6@hotmail.com 

Lidmaatschap bij machtiging 
Volwassenen : 30,50 
Jeugd t.m. 16 jaar 14,50 
Subleden : 13,00 
Donateurs : 13,00 

Rekeningnummer Drachtster Vogelvrienden Rabobank : NL 18RABO 0309010012 
 
Leden ontvangen zonder bijkomende kosten het prachtige maandblad “Onze Vogels” en 
drie tot vier keer per jaar het eigen clubblad. 
 
Enkele malen per jaar worden er lezingen en gezellige avonden gehouden. 
Iedere eerste zaterdag  van de maand van oktober tot en met maart is er van 10:00-12:00 
Vogelcafé, bijpraten over de hobby. 

Ereleden 
J. Zorgdrager 
K. Meijer 
J. Bekkema 

Lid van verdienste 
S. Swart 

Bestuur 

Voorzitter 
Erwin Kampen 
De Rien 39 
9201 AS Drachten 
Tel. 0612815011 
erwink6@hotmail.com 

Penningmeester 
Marcel Moleman 
Hanebalken 104 
9205 CX Drachten 
Tel. 0512-526077 
marcelmoleman@gmail.com 

Secretaris  
Harry Dolstra 
Het Blauwgras 10 
9203 HM Drachten 
Tel. 0512-521044 
harry.dolstra@hetnet.nl 

2e penningmeester 
Bram Lamsma 
Pastorijwijk 2 
9222 LD 
Drachtstercompagnie 
Tel. 0645918678 
bramlamsma@hotmail.com 

Algemeen bestuurslid 
Meint de Haan 
Handwerkerszijde  145 
9201 CM Drachten 
Tel. 0512523674 
mde_haan@orange.nl 

Ringencommissaris 
Ben Riedstra 
Hanebalken 88 
9205 CX Drachten 
Tel. 0512-520017 
ben.riedstra@chello.nl 

Clubgebouw Drachtster Vogelvrienden 
Noorderdwarsvaart 84 D 
9201 KL Drachten 
Tel. 0512-523751 
 
Wij verhuren ons gebouw ook voor recepties of feestjes, voor meer informatie contacteer 
Ben Riedstra. 
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Van de voorzitter 

 

De laatste jaren hebben we over de zomervakanties weinig te klagen, 

droog en langere tijden met hogere temperaturen. Afgelopen zomer was 

het echter wel heel extreem, man man man..wat een hitte! Ook niet goed 

voor de vogels, van meerdere liefhebbers heb ik verhalen gehoord over 

meer sterfte bij de vogels. Helaas.  

Maar de warme tijden zijn voorbij en de herfst is reeds begonnen. Dit 

betekent ook dat het verenigingsleven weer volop bezig is. Het bestuur 

heeft de eerste vergaderingen alweer gehad en ook de eerste 

bardiensten. Dat laatste is voor het voortbestaan van onze vereniging erg 

belangrijk. De verhuur zorgt er ook voor dat we de consumptiekosten 

voor de vrijwilligers laag kunnen houden en de huur kunnen betalen. 

Ondanks de jonge leeftijden van Bram en ondergetekende zijn er onder 

de bestuursleden enkele die al aardig op leeftijd zijn. Voor een goede 

draaiende vereniging is een goed functionerend bestuur van 

levensbelang. Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie of wilt u 

ondersteunen als vrijwilliger, spreek ons dan eens aan. 

Week 47, de mooiste (en drukste) week van het jaar voor menig lid van de 

Drachtster Vogelvrienden. De show staat weer voor de deur. Vorig jaar 

gingen we over de 500 vogels heen, dat wordt lastig te evenaren maar je 

weet het maar nooit. We hadden toen ook enkele leden van Ureterp die 

meededen, het is mogelijk dit jaar ook aan hun show mee te doen in de 

week van 5-9 november. De inschrijving sluit aankomende maandag, 

formulieren zijn eventueel via mail bij ons te verkrijgen. 

 

We hopen u in de komende maanden weer geregeld tegen te komen, is 

het niet op de clubavonden dan wel tijdens de show. 21 december is de 

kerstbingo, noteert u die vast in de agenda? Toch wel onze drukst 

bezochte avond van het jaar  

Tot gauw! 

Namens het bestuur, 

Erwin Kampen 



 
 

 

 

 



 
 

Agenda 2019/2020 
 

Vrijdag 1 november 

Tentoonstellingsvergadering, begint om 19:30. Aansluitend organiseren 

we weer een leuke quiz over vogels waar leuke prijzen mee vallen te 

winnen. U kunt deze avond ook de inschrijfformulieren invullen of hier 

hulp bij krijgen. 

Maandag 3 november 

Om 20:30 sluit de inschrijving, formulieren die hierna nog worden 

ingeleverd kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen. 

 

Woensdag 20 november 

Inbreng vogels tussen 18:00 en 21:00 

 

Donderdag 21 november  

Keuringsdag, gebouw niet toegankelijk voor bezoekers. 

 

Vrijdag 22 november 

Show alvast open tussen 13:00 en 17:00, officiële opening om 19:00 en de 

show sluit om 22:00 

Zaterdag 23 november 

Show open tussen 10:00 en 15:00, aansluitend afhaal vogels. Slotavond 

met prijsuitreiking vanaf 20:30. 

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 

Programma 2020 volgt in eerstvolgende uitgave clubblad. 
 



 
 

 



 
 

 

 
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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Tentoonstellingsvergadering vrijdag 1 november 2019 

 

Het bestuur nodigt alle leden uit om vrijdag 1 november de 
tentoonstellingsvergadering bij te wonen.  

Op de agenda staan de diverse activiteiten en gebeurtenissen 
rondom onze jaarlijkse onderlinge vogelshow, ook kunt u deze 
avond hulp krijgen bij het invullen van de inschrijfformulieren en 
deze inleveren. Tevens is het tentoonstellingsreglement deze avond 
in te zien 
 
Na de vergadering is er een quiz gegeven door Erwin Kampen, 
waarbij vele leuke prijzen te winnen zijn. Deelname is gratis ! 
 
Aanvang tentoonstellingsvergadering 19:30 
 
De leden die vorig jaar een wisselbeker hebben gewonnen, graag 
de bekers deze avond weer meenemen. Mocht u deze avond niet 
aanwezig kunnen zijn, dan de bekers graag inleveren bij Harry 
Dolstra 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

mailto:vdm@cavom.nl


 
 

 

Tentoonstellingsreglement 

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk voor maandag 3 
november  2019 om 20:30 in bezit te zijn van  TT secretaris. Te laat 
binnengekomen inschrijvingen kunnen niet in behandeling worden 
genomen. 
 
Inbreng vogels; 
Op woensdag 20 november 2019. van 18.00 uur t/m 21.00 uur in 
het clubgebouw van de Drachtster vogelvrienden aan 
de Noorderdwarsvaart 84d te Drachten 
 
Opening; 
Op vrijdag 22 november is de zaal open van 13:00 tot 17:00 maar 
de officiële opening is op vrijdag 22 november om 19.00 uur. Dit is 
voor inzenders en genodigden. Vanaf 19:30 uur is de zaal open 
voor publiek, de openingstijd is tot 22.00 uur. 
Op zaterdag is de tentoonstelling geopend vanaf 10.00 uur tot 15.00 
uur. 
 
Sluiting; 
De tentoonstelling sluit op zaterdag 23 november 2019 om 15.00 
uur en vanaf dan kunnen de vogels worden afgehaald. 
 
Prijsuitreiking; 
Deze vindt plaats op zaterdag 23 november 2019 op de 
gebruikelijke slotavond en de aanvang is 20.30 uur. Voor diegene 
die hier niet aanwezig kunnen zijn kan in overleg met de 
tentoonstellingscommissie de prijzen na het afhalen van de vogels 
worden meegenomen 
 
Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 
Art 1.      Deelname aan deze tentoonstelling is opengesteld voor 
alle leden die lid zijn van onze vereniging en subleden. 
Art. 2.     De ingezonden vogels worden gekeurd door keurmeesters 
van de NBvV, volgens de door deze Bond voorgeschreven 
standaard eisen en voorschriften. 
Art. 3.     De vogels worden ingeschreven volgens het 
vraagprogramma van de NBvV,Gepubliceerd in tentoonstellings 



 
 

bijlage 2015 t/m 2019 van Onze Vogels, inclusief Rectificaties in dit 
reglement. 

Art. 4.     Gedurende de periode dat de vogels zich in de TT zaal 
bevinden zijn deze, inclusief de kooien, verzekerd tegen brand en 
diefstal. Dit volgens de geldende condities van de NBvV.. Deze 
verzekering is vrij van premie, maar is alleen van kracht als de 
waarde op het inschrijfformulier is vermeld. Als waarde geldt het 
bedrag dat in een bonafide dierenwinkel voor een dergelijke vogel 
moet worden betaald. 
 

Art. 5.     De vogels worden gedurende de periode dat zij onder 
beheer zijn van de organiserende vereniging voorzien van voer en 
vers water. Met dien verstande dat de vogels bij inbreng voorzien 
moeten zijn van voer. De verzorging van de vogels is in handen van 
een daartoe aangewezen commissie. De vereniging aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor ziekte en/of sterfte van de 
vogels gedurende de periode dat zij deze onder haar beheer heeft 
of daarna. Gelet op het bovenstaande is het niemand anders dan 
de daartoe aangewezen commissie toegestaan de kooien van de 
stelling te nemen, te vervoeren dan wel te verplaatsen. 
Art. 5.1  Vogels die een afwijkende voermethode vereisen, kunnen 
in overleg met de TT- commissie,door de inzender van speciaal 
voer worden voorzien 
 
Hoofdstuk 2        Inschrijvingen 
Art 6       Met inachtname van reeds genoemde vraagprogramma 
van NBvV, kunnen vogels worden ingeschreven: 
a.       In de hoofdgroepen  6 t/m 71, 74, 76, 88 t/m 93 stammen 
stellen en enkelingen.Uitsluitend eigen kweek broedjaar 2018 en 
2019. Op deze bepalingen gelden de uitzonderingen genoemd in 
artikel 7. In hoofdgroepen 73 , 79 t/m 87 en 94 stammen stellen en 
Enk. Uitsluitend eigen kweek van het broedjaar. 2016, 2017, 2018, 
2019 of een combinatie hiervan 
b.        Op deze bepalingen  gelden de uitzonderingen genoemd in 
artikel 7. 
c.     In hoofdgroepen 95 t/m 99  stammen stellen en enkelingen 
uitsluitend eigen kweek van het broedjaar 2016, 2017, 2018, 2019 
of een combinatie hiervan. Op deze bepalingen gelden de 



 
 

uitzonderingen genoemd in artikel 7. 
d.        Vogels uit hoofdgroepen 62 t/m 67 (Europese cultuur 
vogels). Dienen bij het inbrengen voorzien te zijn van een vaste 
voetring. Vogels met een breekring mogen niet aan een 
tentoonstelling deelnemen. 
e       Vogels in de hoofdgroepen 89 en 90 worden zonder 
inentingsbewijs niet geaccepteerd door de T.T organisatie. 
Het bewijs moet bij het inbrengen van de vogels afgegeven worden 
aan het T.T. secretariaat. 
 
Art 7       De vereniging kent naast bovengenoemde mogelijkheden, 
ook de mogelijkheden om alle klasse vogels   in te schrijven als 
overjarig eigenkweek en openklasse. Overjarig eigenkweek zijn 
vogels die  volgens het vraagprogramma niet mee kunnen doen bij 
de eigenkweek vogels. 

Openklasse vogels kunnen vogels zijn die aangekocht zijn of die 
niet voorzien zijn van een vaste voetring. 
Alle ”eigenkweek” vogels, zoals deze in het vraagprogramma 
genoemd zijn dienen voorzien te zijn van maximaal  een vaste 
voetring van de juiste afmeting . Deze voetring moet van het type en 
formaat zijn dat door de NBvV is voorgeschreven. 

De ring moet duidelijk ingegraveerd de volgende gegevens 
vermelden; kweeknummer van de inzender, het broedjaar en het 
volgnummer. Alle als eigenkweek en overjarige eigenkweek 

Ingeschreven vogels die bij controle niet de gegevens in de ring 
hebben zoals deze op het inschrijfformulier zijn vermeld, met 
uitzondering van het volgnummer, worden gediskwalificeerd, 
ongeacht de reden van deze afwijking. 

De overjarig eigenkweek klasse geldt voor alle vogels, daar er voor 
deze klasse een kampioensprijs beschikbaar is . Over de totale 
inzending in de openklasse wordt een kampioen aangewezen. Bij 
het gelijk eindigen van de vogels in deze klasse beslist het lot naar 
welke vogel het kampioenschap gaat. 

Art 8.      Het inschrijfgeld voor deze tentoonstelling bedraagt €1.50 . 
per vogel. Bij een stam geldt hier het viervoud van. Bij stellen het 
tweevoud. 



 
 

Art 9.      Bij het niet inzenden van de ingeschreven vogels vervalt 
het inschrijfgeld aan de tentoonstellingskas. 
Art 10.   Alle uitslagen van de tentoonstelling worden verwerkt in 
een catalogus . 
Art. 11   De uitgifte van de catalogus vindt plaats na de officiële 
opening. Voor de opening van de tentoonstelling is het niet mogelijk 
om inzage of kennis te nemen van de tentoonstelling. 
Art 12    Aanwijzen Derby vogel. 
Elke kweker mag zelf een derby vogel aanwijzen. Deze moet echter 
wel vermeld worden op het inschrijfformulier en niet bij de inbreng 
van de vogels. . Het Derby nummer is het volgnummer op de ring 
van de vogel. Dit nummer kan bij het inleveren van de vogels niet 
meer gewijzigd worden. De derby geldt voor die hoofdgroepen 
welke in vraagprogramma als eigenkweek vogels worden 
aangeduid 
 
Hoofdstuk 3.                                 Kooien. 
Art 13    Grote tropische vogels, duifjes, grondvogels, grote 
parkieten, Neophema’s en papegaaien kunnen gehuisvest worden 
in; 
a.        grote tropen/parkieten kooien (eigendom eigenaar) 
Art 14    Alle overige vogels dienen te worden ingezonden in eigen 
universele TT kooien inclusief voorgeschreven drinkflesjes en 
voerbakje. Op verzoek van diverse leden mogen Norwich kanaries 
in hun eigen specifieke kooien worden ingezonden en Glosters in 
Gloster kooien. 
Art 15.   Uitgezonderd de kooien waarin vruchten en insecteneters 
bevinden, mag uitsluitend schelpenzand als bodembedekker 
gebruikt worden. 
Art 16.   Ten aanzien van het drinkflesje wordt gesteld dat 
uitsluitend het nieuwste type is toegestaan, ten einde uniforme 
uitvoering te krijgen. 
 
Kooinummers. 
Art 17    De toegezonden kooinummers dienen door de inzender 
deugdelijk in het midden aan de voorzijde van de kooi te worden 
aangebracht. Voor de koepelkooien geldt een lange zijde als 
voorzijde, waarbij het drinkflesje dan aan de rechterkant geplaatst 
is. Voor vogels gehuisvest in klapkooien dienen de kooinummers bij 



 
 

het inbrengen te worden afgegeven. 

 



 
 

Art 18.   Naast de aangebrachte kooinummers mogen geen 
kentekens op of aan de onderzijde van de kooi worden 
aangebracht, waaruit de identiteit van de inzender valt te achter 
halen. 
 
Hoofdstuk 4                     Inbrengen en afhalen van de vogels 
Art 19    Bij het inbrengen van de vogels kunnen deze worden 
geweigerd indien: 
a.       Zij zichtbaar ziek zijn 
b.       Zij voorzien zijn van meer dan  Eén vaste voetring en/of 
knijpring. 
c.        Zij ondergebracht zijn in ondeugdelijke en/of vuile kooien. 
d.       Zij ondergebracht zijn in kooien, welke niet voldoen aan de 
door de NBvV gestelde eisen. 
Art 20.   De vogels worden ingenomen tegen aftekening van de 
inbreng en afhaal kaart. Deze kaart moet bij het afhalen worden 
ingeleverd bij de administratie. 
Art 21    Tijdens de inbreng van de vogels kunnen uitsluitend 
wijzigingen in de volgnummers van de ring worden opgegeven. 
Veranderingen in de klasse en of soort is niet mogelijk. 
Bij verandering van ringnummer van de opgegeven derby-vogel 
vervalt de derby. 

Art 22    Alle wijzigingen van ringnummers worden voor de keuring 
opgenomen in de administratie en zoveel mogelijk in de catalogus 
verwerkt. 
De inhoud van de kooien blijkt uit de administratie van de TT 
secretaris overeenkomstig het inschrijfformulier en de eventuele 
wijzigingen op de inbreng/afhaalkaart. 
Art 23    Bij sluiting van de tentoonstelling kan de inzender of zijn 
gemachtigde op vertoon van de inbreng/afhaalkaart de vogels weer 
terug in ontvangst te nemen. 
 
Hoofdstuk 5                         Prijzen. 
Art 24    Het bondskruis. Er geldt voor het Bondskruis een roulatie 
systeem. Dit jaar valt het Bondskruis bij de kanaries en voor het 
Bondskruis komen alleen eigenkweek vogels in aanmerking zoals 
beschreven in het vraagprogramma van de NBvV. De hoogste vogel 
binnen een groep kan ook een vogel uit een stam of stel zijn.. 
Ten aanzien van de prijsverdeling geldt het volgende: 



 
 

 
Enkelingen: 

De eigen kweek vogels komen binnen hun eigen klassen in 
aanmerking voor Goud, Zilver en Brons. Voor Goud dient een vogel 
minimaal 91 punten te scoren, voor zilver 90 punten en voor brons 
89. Pas nadat de inzending maakt de organisatie de klassen op, 
waarbij wordt geprobeerd deze zo te in te vullen dat er zoveel 
mogelijk prijzen kunnen worden gescoord. Er wordt uitgegaan van 
de volgende regels : per 5 ingezonden vogels wordt er  goud, zilver 
en brons uitgereikt. Per extra 5 vogels in de desbetreffende klasse 
komen er zilveren en bronzen plaatsen bij. Als een klassen niet tot 5 
vogels komt, worden klassen samengevoegd die vergelijkbaar zijn 
zodat er meer prijzen kunnen worden uitgedeeld. 

Voor de OEK  geldt dat er over alle vogels eenmaal Goud, Zilver en 
Brons wordt uitgereikt. Hierbij gelden dezelfde te scoren punten als 
bij de enkelingen eigen kweek. Prijzen worden hierbij uitgedeeld op 
basis van lot wanneer vogels dezelfde punten scoren. 

Voor de open klassen geld dat er per hoofdklasse over alle 
ingeschreven vogels eenmaal goud, zilver en brons wordt uitgereikt. 
Dus een serie over alle kanaries, een over alle tropen en een over 
alle parkieten. Hierbij geldt echter dat voor Goud een OK vogel 
minimaal 92 punten moet scoren, voor zilver minimaal 91 en voor 
brons minimaal 90. 

Voor de inzender met het beste gemiddelde over 5 ingezonden 
vogels is een grote wisselbeker beschikbaar. Wanneer inzenders 
over 5 vogels op hetzelfde puntenaantal eindigen wordt er gekeken 
naar de beste 6, 7, 8 enz. 

Stammen: 
Bij stammen geldt dat een viervoud van het aantal punten inclusief 
eenheidspunten de prijs bepaald. Stammen die niet als stam 
gekeurd worden doen mee bij enkelingen. 
Stellen 
Bij stellen geldt dat een tweevoud van het aantal punten inclusief 
eenheidspunten de prijs bepaald. Stellen die niet als stel gekeurd 
worden doen mee bij de enkelingen. 
 



 
 

 
Art 25    Inzenders in de Jeugdklasse mogen  in het jaar waarin de 
TT gehouden wordt de leeftijd van 17 jaar niet bereikt hebben. Op 
het inschrijfformulier dient de geboortedatum duidelijk vermeldt te 
zijn. 
Art 26    Ten aanzien van de prijsverdeling geldt dat de jeugdleden 
een punt lager mogen scoren om in aanmerking te komen voor een 
prijs. Ten aanzien van de derby vogel geldt dat zij mee gaan met de 
volwassenen. 
Art 27    Verzamelprijs of waardebon moet vermeld worden op het 
inschrijfformulier 
 
Slotbepaling 
Art 28    In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het 
TT bestuur van de vereniging. 
Reclames betreffende de TT dienen binnen veertien dagen na 
sluiting schriftelijk ingediend te worden bij de TT secretaris. 
 
Verkoop van vogels 
De inzenders die deelnemen aan de TT kunnen hun vogels voor 
verkoop aanbieden. 
 
Dit kan op twee manieren; 
Vogels in de TT; Deze kunnen via het TT secretariaat of diegene die 
dit waarneemt, te koop worden aangeboden. Hier zijn 
verkoopkaartjes beschikbaar. Verkochte vogels kunnen pas 
zaterdag na de sluiting van de TT overgedragen worden aan de 
nieuwe eigenaar. De vereniging aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor dergelijke transacties. 
 
Verkoopklasse; Hier kunnen vogels te koop worden aangeboden. 
Deze vogels dienen op de dag van de opening ingebracht te 
worden. De verkoop wordt geregeld via de verkoop commissie. Als 
tijdens de periode waarin de TT is geopend, vogels zijn verkocht, 
kunnen in de aanwezige kooien nieuwe vogels worden geplaatst. 
 
Van verkochte vogels in de verkoopklassen en in de show, wordt 
sinds 2017 niet langer 10% kosten gerekend. Het volledige bedrag 
is voor de verkoper 
De verkoopklasse sluit een uur voor de sluiting van de TT. Het is 



 
 

niet toegestaan binnen het tentoonstellingsgebouw onderling vogels 
te verhandelen buiten de verkoop commissie om. Het is eveneens 
verboden om met vogeldoosjes, lopers etc. In de 
tentoonstellingszaal te zijn. Dit geldt zowel voor de inzenders als 
voor de bezoekers.  

 

 

 

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

 

De Rode Kardinaal 

Dit artikel hebben we overgenomen van de website : 
http://www.speciaalclub.nl/html/Rode%20Kardinaal.html 

  
 

Beschrijving: Geheel rode vogel met een flinke kuif; om de snavel, ogen en keel 

een zwarte smalle rand; stevige koraalrode kegelsnavel, iets gevorkte staart. 

Mannetje: bovenkop en kuif donker scharlakenrood, smalle zwarte band over 

het voorhoofd, slagpennen bruin-zwart met rode buitenzomen, punten van de 

grote slagpennen lichtrood, staartveren donkerrood met rode binnenvanen. 

Vleugeldekveren en verdere bovenzijde rood, teugel, voorhoofd, kin en 

bovenkeel zwart, onderzijde fel rood, naar de kanten toe wat bleker. Oog bruin, 

snavel fel rood, poten hoorngrijs. De pop is bruinachtig, kop heeft rood waas. 

De jongen zijn herkenbaar zonder de zwarte tekening van de kop en de keel, 

verder als de poppen. De jonge mannen hebben reeds matrode kuifveren. 

De eerste ontdekkers van deze vogel, noemden hem om zijn mooie luide zang, 

die hij ook 's nachts laat horen, 'Virginische nachtegaal'. Hij verlangt een ruime 

behuizing en in de paartijd laat hij noch soortgenoten, noch andere vogels met 

rust. Ook de eigen jongen moeten worden verwijderd, zo gauw ze zelfstandig 

zijn. Het nest wordt meestal gebouwd in een vlak korfje, dat in een struik is 

mailto:info@aannemersbedrijfdewal.nl
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bevestigd. De 4 - 5 eitjes worden twee weken door het popje bebroed. Nog voor 

ze kunnen vliegen verlaten de jongen het nest, waarna ze nog 2 weken door de 

ouders gevoerd worden. Het mooie popje is goed te kennen, doordat het bijna 

geheel bruinachtig van kleur is, de snavel van de pop is donkerbruin. 

 

Grootte : 20-22 Cm. 

Land van herkomst: Verenigde Staten en  Mexico. 

Geluid: De roep is een luid `piet', bij gevaar `tsjieh'. De zang bestaat uit volle 

luide strofen, die tegen het eind zachter worden. In heldere maannachten zingen 

ze vaak 's nachts. De kwaliteit van de zang van de afzonderlijke mannen is 

verschillend. 

Levenswijze: Ze leven in de ondergroei van bossen, akkers, parken en tuinen, 

zijn ook in dorpen te vinden. Voeding : onkruid- en graszaden, wat graan, 

insekten, vruchten, verse loten van bomen. Ze broeden in dichte struiken. Het 

komvormige nest wordt gemaakt van gras, kleine takjes en stengels. Na de 

broedtijd trekken ze in groepen rond. 

 



 
 

Algemeen: Reeds lang bekend en al vroegtijdig in Europa ingevoerd. Jarenlang 

werden ze niet aangeboden (Amerikaans uitvoerverbod voor vogels), kwamen 

toen echter via Mexico weer naar Europa. 

Hoewel de zang, vooral in heldere maannachten, het oor bekoort, kan deze toch 

niet met die van de nachtegaal wedijveren. Hij wordt in zijn geboorteland 

`Virginische nachtegaal' genoemd, ze zingen echter lang niet zo mooi als de 

Europese nachtegaal. 

Zijn sterk en gemakkelijk te verzorgen. 

Buiten de broedtijd zeer verdraagzaam. 

Als ze willen gaan broeden, een paar apart onderbrengen, anders ontstaan er al 

gauw twistpartijen, die soms dodelijke verwondingen tot gevolg kunnen hebben. 

Vogels die alleen in een kamer worden gehouden, worden gauw tam. Ze werden 

reeds I6 jaar oud. Ze baden graag. 

Gewenning: Niet moeilijk, het beste in een kleine volière, waarin het voedsel 

goed zichtbaar wordt geplaatst.  

Huisvesting : Voor een kooi alleen geschikt als ze enige uren per dag vrij 

kunnen rondvliegen, anders snel vervetting. De kooi moet zo groot mogelijk 

zijn. Deze levendige vogels zijn het beste op hun plaats in een volière. In de 

volière struiken en naaldhout plaatsen. Als er een goed nachthok is, kunnen ze 's 

winters in de buiten volière blijven, ze moeten dan wel bij vorst 's avonds het 

nachthok worden ingejaagd. 

Voeding: Gierst, kanariezaad, haver, raapzaad, kleine zonnepitten, verse miere-

eitjes, vliegen, rupsen, sprinkhanen, mei- en mestkevers, pissebedden, goed 

eivoer (beschuit vermengen met hardgekookt ei en kwark), wat meelwormen, 

stukjes zachte appel en peer, aardbeien, bramen, vlierbessen en lijsterbessen 

(ook gedroogde), kersen, druiven, sinaasappels, bananen, verse bladknoppen, 

halfrijpe korenaren, onrijpe mais, gekiemde zaden, groenvoer. 

Kweek: Reeds vaker gelukt, het meest succesvol in een goed beplante buiten 

volière (met een heg van naaldstruiken, ook dennentakken aanbrengen). Een 

paartje afzonderlijk houden (zie Algemeen). Begin van broedtijd begin mei, 2-3 

broedsels per jaar. Balts: luid zingend springt het mannetje met hangende 

vleugels rond het popje. 

Nestgelegenheden: bundels takken op verschillende plaatsen in struiken en 

kleine bomen plaatsen. Alleen het popje bouwt van droge grashalmen, kleine 

takjes, mos, schors en vezels een komvormig nest. Ze wordt bij de vluchten 



 
 

begeleid door het mannetje, die haar ook voert. Legsel: 2-3 blauw-groene eieren 

met bruine spikkels, de pop  broedt zeer vast. 

Broedtijd 14-15 dagen. De jongen zijn bedekt met blauw-zwart dons. 

Opfokvoer: veel levend voedsel, vooral miereneieren en sprinkhanen (een groot 

vlindernet enige keren door het hoge gras van een weide halen). Veel eivoer 

geven, waaraan 1-2 vitaminedruppels per dag worden toegevoegd. Bovendien 

grote hoeveelheden fruit, groenvoer, gras- en onkruidzaden. Voor het 

kweekresultaat is de hoeveelheid levend voedsel beslissend. Het mannetje voert 

een deel van het opgenomen voedsel aan het popje in het nest, die dan samen 

met de man de jongen voert. 

Ze vliegen na 10-12 dagen uit, ook reeds na 8-9 dagen, maar dan slecht 

bevederd. 

Op een leeftijd van 3-4 weken hebben ze al een korte kuif. Ze worden ongeveer 

28 dagen gevoerd en moeten dan uit de voliere worden verwijderd, anders 

verstoren ze een volgend broedsel. 

Medisch: Geen meelwormen geven tijdens de opfokperiode, anders begint het 

mannetje te baltsen en probeert te paren, de jongen gaan dan verloren. Eventueel 

de man verwijderen (buiten gezicht en gehoor), de pop voert dan alleen verder. 
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Kweken met Zebravinken 

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

De zebravink is een van de makkelijkste vogels om mee te kweken. Zebravinken 

kweken eigenlijk vrijwel vanzelf wanneer je ze een nestkastje geeft en ze in 

goede conditie zijn. Je kan natuurlijk een keer voor plezier een rondje kweken, 

ook als je niet serieus met de hobby bezig bent. Het blijft tenslotte erg leuk om 

het hele proces een keer mee te maken, vooral wanneer er jongen zijn. Houdt 

er natuurlijk wel rekening mee, dat je de jonge zebravinken daarna ook wel 

weer bij iemand moet huisvesten zodra ze zelfstandig zijn, tenzij je zelf genoeg 

ruimte hebt. 

Zebravink Man of Pop? 

Hoe zie je nou het verschil tussen een zebravink man of pop? De zebravink man 

is over het algemeen vrij makkelijk te herkennen. Een wildkleur (grijs) 

mannetjes zebravink heeft namelijk bruine wangen, bruine flanken met witte 

stippen en een zwarte borstband met zebratekening op de borst. De wildkleur 

zebravink pop heeft deze man kenmerken over het algemeen niet. De 

zebravink pop heeft enkel een zwarte oogstreep en zwart wit gestreepte staart. 

Hieronder volgen 2 voorbeelden, een man en een pop, dit zijn geen wildkleur 

maar bleekrug grijze zebravinken. De wildkleur grijze zebravink is in zijn geheel 

donkerder van kleur, maar de tekening van de man en pop is op dezelfde 

manier aanwezig. 

  

https://www.zebravinkenmutaties.nl/zebravinken-kweken/
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Zebravink Man of pop, uitzonderingen: 

Maar let wel op, er zijn namelijk meerdere uitzonderingen op bovenstaande 

regels. Er zijn namelijk heel veel verschillende kleuren bij de zebravinken, zelfs 

meer dan 200 verschillende combinaties van kleuren. Er zijn dus ook zebravink 

mannen die er uit zien als pop, of andersom, poppen die er uit zien als man. 

Vooral zebravink poppen kunnen er nog wel eens als een man uit zien. 

Zebravink mannen die er als pop uit kunnen zien: 

Witte zebravink 

Bonte zebravink 

Wangloze zebravink 

Pastel zebravink 

Masker zebravink 

Bij bovenstaande kleuren wordt soms een zebravink man aangezien voor een 

pop. Bij de witte zebravink is het verschil tussen man en pop alleen nog maar te 

zien aan de kleur van de snavel. De man heeft een knalrode snavel, koraalrood. 

De snavel van de pop is meer oranje of oranjerood. Een jonge witte zebravink 

heeft de eerste maanden een oranje snavel, deze wordt later pas dieprood van 

kleur. Tevens kan een witte zebravink die niet in goede conditie is, ook een 

oranjekleurige snavel vertonen en dus als een pop eruit zien. 

De bonte zebravink kan soms bijna alle duidelijke man kenmerken verborgen 

houden doordat precies deze onderdelen wit van kleur zijn. Maar meestal is er 

wel een stukje zichtbaar welke aantoont dat het toch een zebravink man is en 

geen pop, is dat er niet dan kan je nog naar de kleur van de snavel kijken, net 

zoals bij een witte zebravink man. 

Wangloze zebravinken zijn er ook, maar deze zijn vrij zeldzaam en worden niet 

veel gekweekt, de kans dat je deze tegenkomt is dan ook erg klein. Zoals de 

naam al zegt, heeft de man geen wangvlek meer, maar nog wel de andere 

mannen kenmerken. (zoals flank en borst tekening) 

Pastel zebravink mannen zijn soms zó erg licht van kleur, dat je soms echt even 

goed moet kijken of er lichte man kenmerken aanwezig zijn. Over het algemeen 

zijn deze altijd wel te zien, maar deze kunnen tot wel 90% opgebleekt zijn en 

dus slecht zichtbaar aanwezig zijn! 



 
 

Er zijn masker zebravink mannen die echt heel erg weinig kleur vertonen, dit 

komt zelden voor maar het kan wel. De kleur is soms zo licht dat de wangvlek 

en flank bijna crème wit van kleur zijn, tevens is het zwart dan zeer lichtgrijs 

van kleur. Echter als je goed kijkt, zie je de zeer licht gekleurde man kenmerken 

wel gewoon aanwezig in de vogel. 

Zebravink poppen die er als man uit kunnen zien: 

Witte zebravink 

Zwartwang zebravink 

Wang zebravink 

Oranjeborst zebravink 

De witte zebravink pop kan soms een vrij donkere oranje snavelkleur hebben, 

bijna richting rood van kleur. Hierdoor is het soms wat lastig te zien of het een 

man of pop is, want het kan namelijk ook andersom. Maar meestal als de vogel 

oud genoeg is en in conditie is, is het over het algemeen vrij duidelijk te zien. 

(man koraalrood, pop oranjerood) 

De zwartwang zebravink pop heeft net zoals de man een zwarte wangvlek! Dus 

hier kan niet uit geconcludeerd worden dat het een man is, want het kan ook 

een pop zijn. Er dient dus gekeken te worden naar de borst en flank tekening. 

Let er ook op dat er poppen zijn met veel zwarte aanslag op de borst en flank, 

waardoor deze op een man lijken. Echter de borst en flanken van een man zijn 

echt een stuk dieper van kleur. Tevens zitten er natuurlijk witte stippen op de 

flank van een zwartwang zebravink man. 

 

De wangen van de pop kunnen volledig zwart van kleur zijn (rode cirkel), de 

borst (groen) en flank (geel) kunnen zwarte aanslag hebben. 

https://www.zebravinkenmutaties.nl/wp-content/uploads/2019/02/2-zebravink-poppen.jpg


 
 

De wang mutatie bij de zebravink geeft zowel de man als de pop een wangvlek. 

Ook hier geld dus net zoals bij de zwartwang mutatie dat er naar de borst en 

flanktekening gekeken dient te worden of het een zebravink man of pop is. 

De oranjeborst mutatie bij de zebravink wordt sinds enkele jaren ook duidelijk 

zichtbaar bij de poppen gekweekt. De poppen vertonen dan een oranjebruine 

wangvlek en tevens oranjebruine flanken mét lichte crème stippen erin! Deze 

moeten uiteraard niet verward worden met een man. De pop heeft echter 

geen borst tekening zoals de man wel heeft (mooi oranje met zebra tekening). 

Echter de kans dat u als beginner zo’n pop tegen komt, is extreem klein, over 

het algemeen doen de meeste kwekers deze vogels niet weg. 

Mannetjes zebravink kan Zingen 

Behalve naar het kijken voor een zebravink man of pop, kan je natuurlijk ook 

nog luisteren. Een mannetjes zebravink zingt, een vrouwtjes zebravink (popje) 

maakt alleen wat eentonige piep geluidjes. Het mannetje kan dit ook, maar 

heeft ook een echt melodietje, duidelijk herkenbaar. 

 

Zebravinken Koppelen 

Dit artikel is gericht op beginners met zebravinken. Om zebravinken te kweken 

heb je uiteraard een koppel nodig. Zebravinken koppelen is helemaal niet 

moeilijk, het gaat in de meeste gevallen gewoon goed als je er 2 bij elkaar 

plaatst. Je kan uiteraard een koppel kopen, of zelf een man en een pop bij 

elkaar zetten. Ruzie krijg je zelden tussen een zebravinken koppel, het begin 

kan natuurlijk wel even aftasten zijn voor beide vogels. 

Zelf zebravinken koppelen, of ze laten kiezen? 

Heb je meerdere zebravinken, in bijvoorbeeld een volière dan zullen ze zelf 

koppels gaan vormen. Hier hoef je niks aan te doen, tenzij je doelgericht 

bepaalde kleuren bij elkaar wilt hebben om te kweken. Wil je doelgericht 

kweken? Dan zul je zelf een koppel zebravinken moeten samenstellen en apart 

van de rest huisvesten. (in een broedkooi) 

Wil je toch nog enige invloed hebben op de koppels die automatisch in de 

volière gevormd worden? Zet dan de vogels tijdelijk apart in de koppels zoals jij 

ze wilt en laat ze na enige tijd los in de volière. De meeste zullen bij elkaar 

blijven, maar sommige gaan toch weer zelf koppels vormen. 



 
 

Echter koppels die elkaar zelf uitgekozen hebben, zorgen over het algemeen 

wel voor iets meer nageslacht dan koppels die zijn samengesteld door de mens. 

(tevens bewezen door onderzoek, maar het klinkt ook gewoon logischer 

natuurlijk) 

Leeftijd waarbij je zebravinken kan koppelen 

In principe kan je zebravinken op elke leeftijd bij elkaar zetten, zelfs al zit er 

meer dan 3 jaar verschil in leeftijd tussen de man en pop. Dit maakt voor het 

vormen van een koppel niet echt zo veel uit. Echter dien je er wel op te letten 

dat beide vogels oud genoeg zijn om ermee te kweken. Bij voorkeur dienen 

zowel de man als pop ongeveer 1 jaar oud te zijn om voor nageslacht te zorgen. 

Zebravinken kunnen al geslachtsrijp zijn vanaf 3 maanden, maar kweken op 

deze leeftijd is niet goed voor de ontwikkeling van de zebravinken. Tevens is de 

kans heel erg groot dat zulke jonge ouders hun eigen jongen nog niet groot 

krijgen. Erg zonde van alle energie en conditie van de vogels, niet doen dus! 

Koppels samenstellen kan altijd, maar wacht dus wel met broeden tot beide 

ongeveer 1 jaar of ouder zijn. 

Nooit 2 koppels zebravinken bij elkaar plaatsen! 

Zorg dat je nooit 2 koppels zebravinken bij elkaar zet, dan krijg je sowieso ruzie 

onderling. Ten alle tijde één koppel apart, of minimaal 3 of meer koppels bij 

elkaar plaatsen in een groter verblijf. Het 3e koppel zebravinken zorgt ervoor 

dat de rust hersteld. 

Het wil niet klikken tussen twee zebravinken 

Het kan gebeuren, maar het komt eigenlijk zelden voor dat het niet klikt tussen 

een man en een pop. Zijn ze na enkele dagen nog ruzie aan het maken, dan 

wordt het niks, maar die kans is echt héél erg klein. Meestal merk je dit pas in 

de kweek, wanneer je weinig tot geen jongen krijgt kan het soms aan het 

koppel liggen. Het koppel kan niet goed klikken met elkaar, maar het kan ook 

andere oorzaken hebben. (conditie, omstandigheden, etc.) 

 

 



 
 

  
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 
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Kanaries tentoonstellen 

Dit artikel is overgenomen van de website : https://www.woutvangils.be/tentoonstellen/345-
hoe-kanaries-selecteren-voor-de-tt 

 

Tentoonstelling spelen met vogels vraagt ook kennis ,het is niet zo dat men een 

vogels uitvangt in een TT zet en er resultaat mee behaalt ,helaas maar zo werkt 

het niet Een goede electie begint bij mij al van in het nest. Vogels die uitblinken 

qua grootte ,vorm en kleur en tekening worden na het ringen onmiddellijk met 

een opmerking genoteerd in mijn kweekboek. Vogels met een bonte pennen of 

hoornbont ,te klein slecht in de bevedering enz gaan eenmaal ze zelfstandig zijn 

onmiddellijk naar de handel. Zo spaar je ruimte voor de goede vogels ,en het 

scheelt ook een pak aan zaad en eivoer. Daarna blijf ik de vogels goed 

observeren ,en je zult zien dat bepaalde vogels opvallen aan de zaadbak 

,drinkflesje ,aan het badwater enz kortom ze vallen op .Door hun doen en laten 

,en door vorm en kleur. Meestal zijn het die vogels die men moet hebben voor 

de wedstrijden. Maar alvorens we zo ver zijn moet er nog wat gebeuren met de 

vogels . 

Zes weken voor de eerste TT. 

Dan ga ik op zicht tussen de uitgeruide vogels 

diegene uitzoeken die m.i. en volgens de standaard eisen van de vogel ,en of 

vogels goed zijn ,of deze kort benaderen .Maak daarbij gebruik van de 

standaard van de betreffende kanarie kleurslag. Dit is echt nodig. Heb je 

hiervoor nog niet genoeg kennis doe dan een beroep op iemand van je club die 

hiervan iets afweet. Selecteer streng en bespaar jezelf veel werk met het 

verzorgen en africhten van vogels die niet TT geschikt zijn, dat is jammer van je 

tijd. 

Daarna neem ik alle TT geschikte vogels in de hand en controleer ze op 

gebroken pennen in vleugel en staart, zijn er slechte bij verwijder deze dan 

https://www.woutvangils.be/tentoonstellen/345-hoe-kanaries-selecteren-voor-de-tt
https://www.woutvangils.be/tentoonstellen/345-hoe-kanaries-selecteren-voor-de-tt


 
 

voorzichtig. LET OP als men pennen links verwijdert, doe dit ook met dezelfde 

pen rechts, anders krijgt men ongelijke pennen en dit wordt ook bestraft Beter 

is de pen (n) niet te trekken maar ongeveer 5 M/m voor het leven af te knippen 

,deze sterft dan af .Na een dag of 5 trek je de pen er uit zonder moeite ,en je 

zult nooit geen bloedpen hebben . Roodfactorige vogels zullen weer moeten 

worden opgevoerd, anders komt natuurlijk de pen kleurloos terug. Let dan nog 

eens goed op bontheid (broek), nagels en hoorndelen en op eventuele 

schimmelsporen bij de intensieve vogels, en bij de schimmelvogels op de 

verdeling ervan. De lengte van de bevedering speelt ook hier een grote rol ,te 

lang ,is foutief . Als je dit hebt gedaan plaats dan de vogels per 3 à 4 stuks in de 

kweekkooi, en laat daar de vogels een week of 3 bekomen. Geef een goede 

zaadmengeling, regelmatig eivoer, wat gepelde haver en/of negerzaad en af en 

toe wat blauw maanzaad, zorg ook voor regelmatig badwater. Vraag in deze 

periode ook nog eens een bevriend kanarie kweker of iemand uit de vereniging 

om eens je vogels te beoordelen, misschien ziet hij nog iets dat je ondanks je 

goede zorgen toch nog over het hoofd hebt gezien. Na deze 3 weken gaan de 

vogels de TT kooi in. 

Kleur en tekening 

Hoewel in deze rubrieken de meeste punten te verdienen en/of te verliezen 

zijn, ga ik hier niet verder op in. Er zijn hiervoor standaarden opgesteld en deze 

zijn zodanig opgesteld dat iedere liefhebber deze kan lezen en daarvan leren de 

vogels te beoordelen. Maar toch nog dit.., wordt er wel voldoende gekeken 

naar de vogels? Als men ziet dat men nog regelmatig vogels tegenkomt op onze 

TT met bontheid en of onherstelbare kleurfouten en/of missen van teennagels 

dan vraag ik me soms af: hoe is het mogelijk..? Hebben deze liefhebbers wel 

genoeg tijd en zorg besteed aan hun vogels voor deze naar de TT te brengen, of 

weten ze het wel en doen ze het bewust. Maar als je dan maar 75 punten krijgt 

lijkt me dit niet erg leuk te zijn. Al die duidelijke zichtbare fouten kan iedere 

liefhebber zelf zien en men moet niet doen "alsof", maar men houdt zulke 

vogels mijn inziens beter thuis. En weet bontheid komt overal voor op alle 

plaatsen van de vogel en zijn bevedering . 

De houding 

Het aantal fouten dat in deze rubriek kan voorkomen, is voor een groot deel 

onder dezelfde noemer te brengen. Er zijn blijkbaar veel liefhebbers die geen 

belang schijnen  



 
 

te hechten aan het africhten van 

TT vogels, en er zelfs prat op gaan dat zij een goed resultaat hebben gehaald 

met een vogel die recht uit de volière is gevangen. Natuurlijk bevestigen de 

uitzonderingen de regel, maar neem van me aan, dit is eigenlijk niet normaal. 

Natuurlijk komt het voor, ook een vogel kan een rustige aard hebben die niet 

strookt met zijn normale gedragswijze, maar over het algemeen zal dit weinig 

voorkomen. Eveneens zal al eens blijken dat die kalmte wel degelijk erfelijk is, 

en dit moet men dan ook zeker in het nageslacht proberen vast te leggen. Maar 

meestal hapert er dan nog iets aan een andere factor zodat men toch de vogel 

moet gaan africhten. Ook zijn er liefhebbers die zoveel werk maken van het 

africhten dat de vogels kalm zijn als hij er zelf voorstaat maar als er een 

vreemde komt is het een schuwe vogel. Hoe kan je dat dan wel doen? Om te 

beginnen plaats uw vogels in een ruimte waar veel beweging is, waar ze 

geregeld vreemde personen en handelingen zien, plaats ook een radio in deze. 

Daar de vogel van de volière en kweekkooi nu in de TT kooi terecht komt is ook 

een overgang. Normaal vliegt de vogel van stok naar stok, maar nu moet hij 

springen en dat lijdt wel eens tot neiging tot vlinderen. Begrijp me niet 

verkeerd dat ik nu stel dat de reden is van vlinderen, zeker niet, maar in het 

beginstadium van opkooien heeft het er wel iets mee te maken. Men kan dit 

voorkomen door de stokjes in de kweekkooi ongeveer op dezelfde afstand te 

zetten als in de TT kooi, en dit voor altijd, dus ook tijdens de kweek. Zorg verder 

ook voor de juiste dikte van zitstokken, 15 mm en maak dit ruw door bv. er met 

een zaagblad over heen te gaan, te dunne en ook te dikke stokken zullen ook 

weer houdingfouten te weeg brengen. Om de vogel de juiste houding aan te 

leren kan men het volgende doen. Plaats de kooien de eerste dagen met de 

fronten tegen elkaar en iedere dag breng je ze iets verder van elkaar weg tot de 

kooien naast elkaar staan. Als de vogels tegen de tralies blijven komen maak 

dan aan de binnenzijde van de tralies een doorschijnend plastiek voorfrontje. 



 
 

De vogel zal daar tegenaan willen vliegen maar uiteraard lukt dit niet, dit gaat 

zo enkele dagen door en de vogel geeft het op en blijft voortaan op de stok 

zitten. Hetzelfde kan men doen als de vogel steeds of te veel op de bodem gaat 

zitten, men plaatst van voren naar achter een plexi glasplaatje schuin er in en 

de vogel kan niet meer normaal zitten op de bodem, want zij schuiven steeds 

weg en leert erg snel dat het op de stok makkelijker zitten is. Als de vogel een 

gedrukte houding aanneemt kan men enkele dagen een spiegeltje leggen op de 

TT kooi, de vogel ziet zijn eigen en zal zich steeds rekken en omhoog komen en 

zal zeker zijn normale houding weer gaan aannemen. Let wel, laat dit spiegeltje 

niet te lang liggen want dan gaat de vogel een verkeerde houding aanleren, en 

dat wordt ook weer bestraft. In keurdersterm zegt men dan, de vogel spiegelt 

zich, dus nooit langer dan 2 à 3 dagen, je kunt dit zelf vaststellen. 
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Tegenwoordig heeft men ook spiegeltjes die men aan de binnen zijde van de 

kooi kan plakken ,dit voorkomt het spiegelen van de vogel. Plaats je drinkflesje 

en het bekende snoepbakje ook zo hoog mogelijk, zodat de vogel zich moet 

rekken om er bij te kunnen, het komt de houding ten goede. De vogel zal een 

opgerichte houding aannemen. Met het snoepbakje zijn ook wonderen te 

verrichten maar ik denk dat je wel weet dat ook onze vogels snel iets lekker en 



 
 

wat extra’s kennen. Wat ook erg goed werkt bij het rustig worden is de 

bloemenspuit. Benevel regelmatig de vogels met deze spuit, en gebruik 

hiervoor warm water. Boots in je ruimte ook even een TT na verplaats 

regelmatig je kooien van boven naar onder van links naar rechts, ga er met 

verschillende kleuren kleding naar binnen, met een pet en zonder, kortom 

zoveel mogelijk verschillende kleren en handelingen doen met de kooien en 

vogels komt zeer goed de africhting en houding ten goede. Je ziet dat met een 

minimum aan inspanning onze vogels zich zo gedragen dat opmerkingen als, 

onrustig, tralies, bodem, houdingfouten enz. zo goed als tot het verleden 

behoren, wat de kansen op een EP flink vergroot. Je zult nu ook wel gemerkt 

hebben dat er een goede voorselectie nodig is, anders is al dit werk tevergeefs 

geweest als later blijkt de vogel bv. een bonte teennagel heeft. 

Grootte en vorm. 

Met deze twee rubrieken is het ongeveer hetzelfde als met de vorige rubriek, 

de vogel wordt hier beoordeeld op grootte en vorm tot in alle details toe. Krijgt 

u bijvoorbeeld op uw keurbriefje de opmerking bordertype, wil dat nog niet 

zeggen dat uw vogel op een border lijkt, het kan evengoed zijn dat een van zijn 

lichaamsdelen op die van een border lijken en/of geërfd zijn. Dat is dus foutief. 

Gebruik geen postuurvogels om de grootte te veranderen, hou altijd soort bij 

soort, en koppel altijd zodanig dat, wat de een te veel heeft de ander minder 

moet hebben en dit voor alle rubrieken. Dit is een belangrijke regel in de 

kanarie- en vogelkweek. De grootte van de kanarie is 14.5 cm. De grootte van 

de vogel moet men altijd zien in verhouding van de rest van de vogel, dit moet 

een harmonisch beeld geven en als dat zo is, is de vogel ook niet snel te groot. 

Een aantal bekende vormfouten zijn te smal en/of te dikke kop, erg 

doorgezakte en te zware borst, platte kop, misvormde bek, holle en bolle rug, 

te kort en/of te lange poten, koplichaam verhouding niet goed, te kleine of te 

grote ogen, scherpe en te smalle borst. Ook mag ik zeker niet vergeten het 

bekende muizenkopje ,deze ook direct uitschakelen Ik moet wel zeggen dat een 

vogel zeker nog wel voor een prijs in aanmerking kan komen, als al de rest, bv. 

kleur en tekening, erg goed is kan deze vogel met een kleine vormfout zeker 

nog wel eens in de prijzen vallen. U als kweker/tentoonsteller moet zelf kunnen 

oordelen of de vogel fouten vertoont die al of niet door de beugel kunnen. 

Geeft u een dergelijk vogel toch mee naar de TT, denk dan niet direct dat als u 

in de prijzen valt..: de keurder heeft het niet gezien, maar u zult op bv. kleur en 

tekening meer punten gehaald hebben, en dat is zeker te zien op het 

keurbriefje. Verder is er aan grootte en vorm erg weinig te doen, wat betreft de 



 
 

grootte kun je iets doen door de twee buitenste staartpennen in het begin 

voorzichtig te verwijderen, de nieuwe pennen komt namelijk ongeveer 5 mm 

langer terug en dat is soms meegenomen. Wat betreft de vorm, als de vogel 

mager is, dan zal dit zeker zichtbaar worden op en aan de borst. Hier kan men 

wel wat aan doen door de vogel van extra zaad te voorzien in het bekende 

snoepbakje, geef deze vogels regelmatig gepelde haver en negerzaad met wat 

blauw maanzaad, met andere woorden, hou de vogel goed in het vlees want te 

mager geeft veel fouten en uiteraard ook te vet. Dus let hier ook goed op. 

 

 

 

Bevedering 

Ik ga nu niet al de bevederingfouten opnoemen, iedereen moet deze kennen, 

Een aantal fouten komen door dat de vogel niet of onvoldoende is uitgeruid, 

een aantal andere komen naar voren als de vogel nauwelijks of geen badwater 

krijgt. Weer een aantal anderen komen naar voren als de vogel mager is of een 

misvormd borstbeen heeft, denk maar aan de bekende borst- en/of nekkrul. 

Wat denk je van te fel intensieve vogels met een te korte bevedering rond de 

ogen en/of flanken, of bij onze schimmel vogels een te lange ruwe bevedering. 

Geef TT vogels regelmatig badwater en benevel ze ook regelmatig met de 

bloemenspuit. Een erg goed product om in het badwater of bloemenspuit te 

doen is al een oud product en nog steeds verkrijgbaar, namelijk: BIRDYL, dit 

maakt de bevedering zachter en glanzend. Benevel de vogels op de ochtend 

van inkorven nog eens met water met Birdyl. Maak ook de staart en 

vleugeltoppen nog even zuiver met wat warm water door de staart er even in 

te dompelen en daarna glad en droog te strijken op een vlakke ondergrond, 

hou wel de staart goed vast tussen duim en wijsvinger om geen stukken te 

maken. Zorg dat de flank bevedering zo goed als droog blijft. Maak de vogel op 

de dag van inkorven dus nooit meer door en door nat, de vogel heeft dan niet 

meer de tijd om zijn bevedering op te schonen via het vet van de stuitklier om 

zo een strakke en glanzende bevedering te krijgen. Wat ook belangrijk is, is je 

vogels niet te warm te zetten. Als je dit doet en de vogel komt in de TT zaal 

waar meestal de temperatuur lager is dan thuis dan gaan de vogels over het 

algemeen ook losser zitten en dat zou je ook wel eens een strafpunt kunnen 

opleveren. Zorg dus dat de temperatuur laag blijft thuis, altijd lager dan in de 



 
 

TT zaal, ruim lager. Dit komt, in tegenstelling wat de meeste denken, de vogel 

ten goede. Ik denk het meeste over de bevedering van de vogels wel verteld te 

hebben. Nu wil ik het hebben over de conditie van de vogel. 

Conditie. 

Dit is het laatste wat ik over onze TT vogels ga schrijven, maar zeker een van de 

belangrijkste en in het beslissende stadium dikwijls van doorslaggevende aard. 

Een gekwetste, zieke of gebrekkige vogel, of een vogel die een of ander 

lichaamsdeel mist of beschadigingen daaraan laat zien die afbreuk doen aan 

zijn conditie, heeft daar zelden of nooit schuld aan. Bijna altijd rust de oorzaak 

hiervan bij de kweker van de vogel. Hij moet immers zorgen dat zijn vogels 

altijd verkeren in omstandigheden en een verblijf die optimaal beantwoorden 

aan de vereisten voor een goede conditie. Het vogelverblijf, TT kooi, 

opkooikooi, het vervoer, kortom de verzorging in zijn totaliteit moeten altijd 

van dien aard zijn dat de vogels geen kans krijgen zich te beschadigen, 

vervuilen en/of gekwetst raken of nog erger, ziek worden en zo op de TT 

verschijnen. 

Als u op al deze zaken let, en ook de kooien goed in orde brengt, dan zal dit de 

vogel zeker ten goede komen. Met andere woorden zorg voor het goed in orde 

brengen van je TT kooien en of volières. Geef de TT vogels regelmatig badwater 

met Birdyl, hou je TT kooi zeer zuiver en in orde. Als u de vogels weg brengt 

naar de TT, was dan nog even de staart en vleugeltopjes zuiver met wat warm 

water, zorg wel dat de rest van de bevedering niet nat wordt, en maak ook de 

pootjes nog even zuiver. Zorg voor goed zuiver wit of bruin zand in de kooi, en 

breng de vogels weg met over de kooi een hoesje getrokken zodat de vogels 

niet aan tocht en andere worden blootgesteld. Met dit artikel zult u zeker van 

een slechte vogel geen kampioen maken, dit is niet mogelijk maar een goede 

vogel kan door op te letten en een goede verzorging waar ik u met dit artikel 

mee heb willen helpen net dat puntje verdienen wat hij anders te kort zou 

hebben gehad en dat is de verzorging meer dan waard. Want ik weet zeker dat 

een topvogel bij sommige liefhebbers teruggebracht wordt naar 88 of 89 

punten alleen al door een mindere verzorging. Hopelijk draagt dit artikel bij om 

een vogel die regelmatig 90 punten haalt, met een iets betere verzorging op te 

waarderen naar misschien wel 91 of 92. En dit is dan zeer zeker lonend, 

trouwens onze vogels dienen eigenlijk altijd een goede verzorging te hebben, ik 

hoop met dit artikel hier toe bij te dragen 



 
 

 

Voor al uw salades, hapjes en natuurlijk 

 gebakken vis, verse vis en Hollanse Nieuwe 
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KERSTBINGO !!!!! 

Zaterdag 21 december 

 

Aanvang : 20:00 

 

U komt toch ook? 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 


