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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. 
 

Ereleden 
K. Meijer 
J. Bekkema 
B. Riedstra 
H.J. Dolstra 

Lid van verdienste 
S. Swart 

Bestuur 

Voorzitter 
Erwin Kampen 
Torenstraat 36 
9201 JW 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. 0512-523674 
mde_haan@online.nl 
 

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

PR & Reclame 
Bertha Hut 
Handwerkerszijde 145 
9201 CM Drachten 
Tel. 0512-523674 

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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mailto:ben.riedstra@chello.nl


 
 

Van de voorzitter 

 

Ook al is het alweer februari, de meeste van u heb ik nog niet gezien. Bij 

deze alsnog : de beste wensen voor 2020! Goede gezondheid, veel geluk 

en succes met de vogels toegewenst. 

 

De eerste clubactiviteiten van het nieuwe jaar zijn alweer geweest. Er 

was een redelijke opkomt bij de Nieuwjaarsborrel. Ook op de lezing over 

tropische vogels van Johan Zwart viel over bezoekersaantallen niet te 

klagen. Tussendoor was er ook nog de Nationale show in Zwolle. Er was 

dit jaar veel te doen over de organisatie, soms terecht in het geval van 

de stickers, soms onterecht. Feit blijft wel dat ook die show niet mogelijk 

was geweest zonder vrijwilligers, net zoals die van ons dat ook niet is. 

Mensen doen het voor hun plezier en daar moet je ook respect voor 

hebben. 

Bij onze club waarderen we onze vrijwilligers ten zeerste. Dat bleek ook 

wel tijdens de kerstbingo afgelopen december. Het bestuur had bij de 

Bond onze eigen Jeen Bekkema genomineerd voor “De speld van 

bijzondere waardering”. Niemand minder dan landelijke voorzitter Klaas 

Snijder kwam deze uitreiken. Er waren ook jubilarissen : Bill Hoekstra 

was 25 jaar lid en Eddy Lourens maar liefst 50, zij kregen het speldje 

van districtsvoorzitter Sicco Veenstra. 

De komende maanden staan er nog een paar clubactiviteiten op het 

programma. Zaterdag 14 maart staat de jaarlijkse ledenvergadering 

op de agenda met aanvullend de paasbingo. Deze stond oorspronkelijk 

op 21 maart maar is door omstandigheden een week naar voren 

gehaald. We hopen op een grote opkomst! 

 

Vrijdag 17 april is er nog een filmavond, dat is dan ook gelijk de laatste 

bijeenkomst van het seizoen 2019/2020. 

 

Vanaf deze plaats wens ik nu alvast een goed kweekseizoen en een fijne 

zomer. 

 

Erwin Kampen 

Voorzitter Drachtster Vogelvrienden 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Agenda 2019/2020 

 

Zaterdag 14 maart (let op : datum aangepast) 

Ledenvergadering om 20:00 

Paasbingo         20:30 

 

Vrijdag 17 april 

Film over vogels in het tropisch regenwoud 

Aanvang : 20:00 

 

 

Bestuursmededelingen 

 

Contributie 

De penningmeester wil iedereen verzoeken die een acceptgiro heeft 

ontvangen deze zo spoedig mogelijk te betalen. Alvast bedankt! 

 

Andere shows. 

De afgelopen maanden hebben onze leden aan diverse andere 

tentoonstellingen meegedaan. Karst van der Vaart, Sietse van der Heide 

en Owen Poutsma vielen in de prijzen met onder andere gouden en 

zilveren medailles op het district.  

Meint de Haan, Chris Brugmans, Harry Dolstra, Anneke Nutterts en Erwin 

Kampen waren goed voor meerdere Gouden, Zilveren en Bronzen 

medailles op de Nationale show in Zwolle. 

 

Allen van harte gefeliciteerd! Ook een prijs buiten onze club gewonnen, 

zoals bijvoorbeeld een speciaalclub? Geef het even door aan de redactie, 

alvast bedankt! 

 



 
 

Agenda ledenvergadering 14 maart 2020 

 

1) Opening 

2) Mededelingen 

3) Ingekomen stukken 

4) Verslag vorige jaarvergadering 2019 

5) Jaarverslag secretaris 

6) Jaarverslag penningmeester 

7) Verslag kascommissie 

8) Contributieverhoging 2021 

9) Bestuursverkiezing  

Aftredend : Voorzitter E. Kampen (herkiesbaar) 

Algemeen bestuurslid M. De Haan (herkiesbaar 

10)Verslag stichting “Eigen gebouw” 

     Verslag penningmeester stichting 

     Verslag kascommissie 

11) Rondvraag 

12) Sluiting 

 

Rooster verkiezingsschema bestuur. (Tegenkandidaten kunnen zich 

melden tot 15 minuten voor aanvang van de ledenvergadering). 

 

Voorzitter Erwin Kampen 2020 

Penningmeester Marcel Moleman 2022 

Secretaris Harry Dolstra 2021 

2e penningmeester Bram Lamsma 2021 

2e secretaris Ben Riedstra 2022 

PR en communicatie Bertha Hut 2022 

Algemeen bestuurslid M. de Haan 2020 

 

 

 

 

 



 
 

Notulen ledenvergadering 2019 

 

Opening 

Erwin opent de vergadering om 20:07 

Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen  

Ingekomen stukken 

Geen bijzonderheden. Er moet op een tweetal voorstellen van het 

districtsbestuur worden gestemd. 

Verslag vorige jaarvergadering 2018 

Is gelezen en is goedgekeurd 

Jaarverslag secretaris 

Viel in clubblad door te lezen, niemand heeft een opmerking 

 

Jaarverslag penningmeester 

Marcel geeft toelichting bij financieel jaarverslag, we zijn financieel erg 

gezond als vereniging. 

Verslag kascommissie 

Commissie deelt complimenten uit en heeft de boeken goedgekeurd. 

Bestuursverkiezing  

Aftredend : Penningmeester Marcel Moleman, herkiesbaar en herkozen 

                 2e secretaris Ben Riedstra, herkiesbaar en herkozen 

Verslag stichting “Eigen gebouw” 

Bram geeft toelichting over financieel jaarverslag. De stichting heeft 

goede zaken gedaan. Wel een hele grote investering in de afzuiging in 

de keuken, wordt later in 2019 geïnstalleerd.  

Rondvraag 

Er is een vraag over het lettertype in het nieuwe clubblad. Of het iets 

grote kan, wordt aan gewerkt. Het was de eerste keer dus moesten het 

even uitproberen. 

 

Sluiting 

Erwin sluit de vergadering om 20:33. Tijd voor bingo! 



 
 

Jaaroverzicht 2019 

 
In het jaar 2019 zijn diverse activiteiten georganiseerd en is het bestuur 

meerdere keren bijeen geweest. Dit laatste in samenwerking met het bestuur 

van de” Stichting eigen gebouw” 

Hierbij een jaaroverzicht 2019.  

  5 januari    Nieuwjaarsborrel 

25 januari   Lezing van A Van Kooten 

22 februari   Lezing kanaries R Kristel 

2  maart   Vogel café 

13 maart   rayonvergadering 

30 maart   Jaarvergadering plus paasbingo 

  5 april   Districtsvergadering 

 6 april   Vogel café 

17 mei    Avond vrijwilligers 

 9 september  Bestuursvergadering 

17 september  Rayonvergadering 

 4 oktober   Districtsvergadering 

 1 november  TT vergadering 

13 november  Bestuursvergadering 

21 t/m 23 november         Vogeltentoonstelling   

23 november  Slotavond TT plus prijsuitreiking 

21 december  Kerstbingo  

We hebben dit jaar ook enkele leden moeten royeren wegens het niet voldoen 

van de contributie. Dat is jammer dus denk om de contributie. We hebben op 

dit moment 144 leden waarvan 3 jeugdleden en 12  subleden. 

Hierbij heb ik getracht een overzicht te geven van onze activiteiten. 

Secretaris Harry Dolstra 



 
 

Twee nieuwe Ereleden 

Zaterdag 21 december zijn Ben Riedstra en Harry Dolstra verrast door hun 

medebestuursleden. Beiden hebben de hoogste onderscheiding in clubverband 

gekregen : het Erelidmaatschap. 

 

Harry Dolstra zit al veel meer dan 25 jaar in het bestuur, vanuit meerdere 

functies. De laatste jaren is hij vooral de secretaris geweest. Alle post komt bij 

hem binnen, hij regelt bijna alles in de voorbereiding op de shows maar draait 

ook geregeld in zijn vrije tijd bardiensten. Wat een topper, dik verdiend! 

 

Ook Ben zit al meer dan 25 jaar in het bestuur. Binnen de vereniging is hij 

ringencommissaris maar ook voor de stichting doet hij heel erg veel. Zo gaat 

het verhuur van het gebouw via hem en bemoeit hij zich ook met de inkoop. 

Buiten dat alles, draait Ben ook ontzettend veel bardiensten zodat de 

vereniging financieel gezond is en blijft. Hij komt er zelfs geregeld speciaal van 

de camping van terug. 

We hopen dat deze twee mannen nog jaren en jaren voor onze mooie 

vereniging actief zullen zijn . Bedankt voor alles mannen! 

  
 

 

 

 

 

 



 
 

Het inrichten van een volière 
Dit artikel is gebruikt van de website : 

https://devolierevogel.nl/Aanschaf/inrichting%20voli%C3%A8re.html 

Hoe gaan we de volière inrichten? Voor het inrichten van de volière kun je voor 

verschillende mogelijkheden kiezen. Het heeft ook met de soort van je gekozen vogels te 

maken. Vindt je het mooi om een aangeplante volière te hebben dan moet je van te voren 

weten welke vogels de planten met rust laten. Zou je in dit geval kiezen voor kanaries of 

putters, dan hebben zij in een paar dagen al je nieuw aangeplante planten kaal gevreten. 

Voor deze soorten kun je wanneer je toch voor groen in de volière gaat, beter kiezen voor 

kunstplanten. Tegenwoordig heb je hier een grote diversiteit in.  

Voor welke bodembedekking kies we? Ook in bodembedekking zijn er tegenwoordig veel 

keuzes. Vroeger dacht men nog dat de beste bodembedekking schelpenzand was maar niets 

is minder waar! Schelpenzand neemt geen vocht op waardoor er snel ziektes kunnen 

ontstaan doordat vogels graag ook van de grond pikken en hierdoor eventuele ziektes over 

krijgen en hierdoor ook weer andere vogels kunnen besmetten. 

Tegenwoordig kun je beter kiezen voor materiaal wat snel het vocht uit de ontlasting trekt. 

Denk bijvoorbeeld aan kattengrit, beukensnippers, zeoliet, etc. Houdt hier wel rekening mee 

dat er bij deze genoemde bodemsoorten geen slagregen in kan komen, anders ontstaan er 

door de enorme hoeveelheid vocht schimmels die slecht zijn voor onze vogels. 

 

Wanneer je een volière hebt met echte planten of deze toch zo staat dat er slagregen in kan 

komen, dan kun je ook kiezen voor zwarte grond. Zorg er dan wel voor dat je deze een paar 

keer per week harkt, zodat je de ontlasting goed door de grond harkt en eigenlijk hiermee de 

bodem ververst. Door na het harken de bodem goed nat te sproeien zakt alles nog wat 

dieper en zal de ontlasting door micro-organismes verorberd worden. Zo blijft de grond 

gezond. Dit wordt bevestigd wanneer uit de grond pierwormen ziet kruipen. 

Zitschappen, stokken of takken? Ook hier kijk je weer naar welke vogelsoort je gaat kiezen. 

Kies je voor inheemsesoorten, dan is het beter om het zo natuurlijk mogelijk te houden en 

kies je voor takken. Kies je voor kleine tropen vogels, kies dan voor zitstokken maar let 

hierbij wel op de diktes van de stokken. Dit i.v.m. de grote van de 

poten. Zitschappen worden veelal gebruikt in de kanariewereld. Deze hebben een stok 

doorsnee van 12/14mm. Maar je kunt ook gaan voor de stokken. 

Zorg ervoor dat je verschillende diktes aan stokken in je volière plaatst, dit omdat het beter 

is voor de poten van de vogels zodat ze soepel blijven. Dit geldt voor alle 3 de opties. 

Drinkfles, voerbak en badschaal. Het plaatsen van een drinkfles,voerbak of badschaal is 

zeker van belang waar deze komen. Voor de drinkflessen zorg je ervoor dat deze nooit in de 

volle zon hangen. hierdoor ontstaat er snel algengroei in de fles en het water warmt ook veel 

te snel op. Hang deze dus altijd op een schaduwrijke plek. Het type drinkfles kan ook helpen. 

stel dat de fles niet de heledag in de schaduw kan hangen, ga dan voor een drinkfles met 

een blauwe fles. Deze voorkomt algengroei. Tip geef je vogels iedere dag vers drinkwater. 

https://devolierevogel.nl/Aanschaf/inrichting%20voli%C3%A8re.html
https://www.webshop-devolierevogel.nl/a-48731951/bodembedekking/q-schelpenzand-wit-met-anijs-ca-2-5-kg/
https://www.webshop-devolierevogel.nl/a-48731951/bodembedekking/q-schelpenzand-wit-met-anijs-ca-2-5-kg/
https://www.webshop-devolierevogel.nl/a-51234856/bodembedekking/beukensnippers-6-mm-ca-60ltr/#description
https://www.webshop-devolierevogel.nl/a-46604376/zitstok-zitkap-en-houder/zitkap-plastic-beige/#description
https://www.webshop-devolierevogel.nl/c-3743406/drinkfonteinen/
https://www.webshop-devolierevogel.nl/c-3745008/voerbakjes/
https://www.webshop-devolierevogel.nl/c-3745344/badhuizen/
https://www.webshop-devolierevogel.nl/a-46532295/drinkfonteinen/fontein-weekend-400-cc-blauw/#description


 
 

Het plaatsen van voederbakken komt erg nauw. Voer trekt dieren aan dus niet alleen vogels 

maar denk eens aan muizen of andere knaagdieren. Wanneer voederbakken op de grond 

geplaatst worden kunnen kleine knaagdieren er ook makkelijk bij en wat je dan vaak ziet is 

dat ze er overheen plassen of poepen. deze beesten dragen vaak ziektes met zich mee, 

waardoor onze vogels deze ook binnen krijgen wanneer ze gaan eten uit de bakken. Dit kan 

tot grote gevolgen leiden! Zorg er daarom voor dat de voederbakken van de grond af zijn. 

Hang ze bijvoorbeeld op door gebruik te maken van een mijnlamp. Hang deze op aan een 

ijzerdraad. Dit is glad en moeilijker te bereiken door knaagdieren en je voorkomt een hoop 

ellende bij je vogels. 

Alle vogels houden van water en zeker van badderen. zorg er daarom voor dat er ten aller 

tijden een waterschaal of vogelbad/ badhuis aanwezig is. Hang de badjes ook hoog weg en 

zet deze om dezelfde reden als hier boven vernoemd niet op de grond. Zorg er voor wanneer 

je kiest voor een open schaal dat de schaal niet onder een tak, stok of iets dergelijks 

geplaatst word. Dit omdat vogels dan te gemakkelijk in het badwater kunnen poepen en het 

water niet meer rein is en weer voor ziektes kan zorgen of verspreiden. 

 
 

 

 

https://www.webshop-devolierevogel.nl/a-51413189/mijnlampen/mijnlamp-fauna-groen-1-liter/#description
https://www.webshop-devolierevogel.nl/c-3745344/badhuizen/


 
 

 

 



 
 

 

 
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 

 
 

 

 

 

http://www.dijk.keurslager.nl/
mailto:info@dijk.keurslager.nl
http://www.dijk.keurslager.nl/


 
 

Jubilarissen 

Tijdens de kerstbingo zijn Eddy Lourens en Bill Hoekstra gehuldigd voor 

hun langdurige lidmaatschappen. Eddy is al 50 jaar lid en Bill 25 jaar. 

Nogmaals, van harte gefeliciteerd! 

  
De familie Lourens met 
districtsvoorzitter Sicco Veenstra 
en Erwin Kampen. Eddy had 
dezelfde dag zijn snackbar na 40 
jaar verkocht, we hopen dat hij 
tijdens zijn pensioen nog meer 
van zijn mooie vogels kan 
genieten. 

Familie Hoekstra met 
districtsvoorzitter Sicco Veenstra 
en Erwin Kampen. Bill had 
laatstgenoemde goed te pakken. 
Hij vertelde te bedanken als lid na 
25 jaar en dit werd nog geloofd 
ook. Gelukkig bleek het om een 
grapje te gaan en gaat Bill op naar 
de 40. 

 

Te kleine kweekruimte? 
Dit artikel is gebruikt van de website van Wout van Gils, via 

https://www.woutvangils.be/de-kweek/316-kweekruimte-meestal-te-klein-genomen 

. 

De volume, de ligging, de verlichting en de hoeveelheid licht zullen een leidraad 

zijn bij het bepalen van uw toekomstige fok. De hierboven vermelde criteria 

zullen niet alleen de keuze van het soort bepalen maar ook het aantal fokvogels 

die u perfect kunt huisvesten rekening houdend met het aantal jongen die u 

kunt verwachten na het kweekseizoen. Het aantal kweekkoppels verdubbelen 

betekent niet meteen dat men dubbel zoveel jongen zal hebben. Er bestaat in 

het houden van vogels zoiets als een optimaal aantal kweek koppels  Beperk 

ofwel uw beschikbare ruimte ofwel het aantal vogels”. Dat hangt vaan vele 

factoren af. Het is de taak van de liefhebber van zijn optimum te ontdekken en 

zich daar aan te houden. Zo zal men in de toekomst veel problemen vermijden. 

https://www.woutvangils.be/de-kweek/316-kweekruimte-meestal-te-klein-genomen


 
 

Een eerste factor die een rol speelt voor het bepalen van dit optimum is de 

volière of de kweekruimte waarover men beschikt. Prop uw ruimte niet vol met 

kweekkoppels. Vergeet niet dat u voor de jongen minstens evenveel ruimte ter 

beschikking moet hebben dan de ruimte, die u gebruikt voor uw kweekkoppels. 

De  kweekbakken zouden nooit meer dan de helft van de beschikbare ruimte 

mogen in beslag nemen. Een aantal vogels per vierkante meter aangeven is 

onmogelijk. Dat hangt immers van af de vogelsoort(ten) waarmee men kweekt 

en ook van de wijze waarop men zijn vogels houdt; zitten die in bakken of in 

volières. De tweede belangrijke factor is de tijd en ruimte die men ter 

beschikking heeft om zijn vogels te verzorgen. In feite is dit waarschijnlijk de 

factor waartegen de meeste liefhebbers zondigen. Ik ga ervan uit dat u voor het 

verzorgen van tien tot  20 koppels ‘s morgens één uur tot anderhalf uur werk 

heeft en ‘s avonds nog eens een tweetal uren. Heeft niet meer tijd ter 

beschikking dan moet u zeker niet boven dit aantal gaan. Denk nu niet dat ik 

overdrijf met te stellen dat 20 koppels u dagelijks drie uur en haf tijd kosten. Ik 

gaat er van uit dat u uw vogels perfect wil verzorgen en die verzorging hebben 

ze nodig om goed te kweken. Perfect verzorgen betekent dat u elke dag zorgt 

voor het reinigen van de opfok eetbakjes. Dat u nagaat of er geen uitwerpselen 

aan de zitstokken kleven en dat u zorgvuldig in het oog houdt hoe ze het nest 

maken en het broeden verloopt. Reken daarbij nog eens dat u moet zuiver 

water geven en ander zaad, eivoer minstens twee maal per dag en af en toe 

een streepje groen of wat snoepzaad.  

Bovendien moet u tijd hebben om uw vogels te observeren en om één en 

ander van de koppels te noteren U moet jonge vogels ringen en u moet andere 

van de ouders weg zetten. Op dat ogenblik moet de kweekkooi wat opgeruimd 

worden, vuile nesten worden verwijderd. U moet ook dagelijks de gezondheid 

van uw vogels kunnen nagaan en kijken of de jongen die apart zitten het wel  

goed doen.  



 
 

 

U kijkt toch ook wel eens even of poppen met jongen goed voederen (of hebt u 

daar geen tijd voor?), bij de kanaries neemt u de gelegde eieren weg. Kortom 

noteer eens alles wat u dagelijks bij uw vogels moet doen en zet daar eens een 

tijd op dan zult u zien dat iemand die gaat werken moeilijk meer dan een 

vijftien a twintigtal koppels vogels kan houden. Gaat u nu dertig koppels 

houden of misschien wel vijftig dan zit u in het vaarwater van de jongen met 

zijn twee of vier hengels. Op de duur kweekt u geen of minder vogels. Alleen 

beperkt het zich dan tot een haastig heen en weer rennen. De vogels echt 

waarnemen gebeurt niet meer en wanneer er al eens een jong uit het nest valt, 

vindt men dat een paar dagen later dood terug tussen al de vuiligheid op de 

bodem van de kweekkooi. Denk nu niet dat u met vijftig koppels vier maal 

meer jongen op stok zult hebben. Ik kent meerdere kweekers die door het 

houden van te veel vogels veel minder jongen hebben dan andere fokkers. en 

helaas is het meestal zo ,door een gebrek aan tijd om zoveel 

vogels  naar  behoren te  verzorgen . 

Ga het voor u zelf eens na. Bent u ook niet één van die kwekers die aan het 

houden van vogels niet veel plezier meer heeft gewoon omdat u geen tijd meer 

over hebt om er van te genieten ? Wees eens eerlijk, als het zo is, heeft u dan 

niet veel  koppels? Het is maar een idee. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Speld bijzondere waardering 

 
Tijdens de kerstbingo werd Jeen Bekkema verrast door een bezoek van 
Nationale Bond voorzitter Klaas Snijder. Jeen was genomineerd door 
ons bestuur voor de “Speld van Bijzondere waardering”. Dit is een 
speld die niet vaak uitgereikt wordt en alleen aan mensen die een 
bijzondere prestatie leveren in het belang van de vogelsport. Jeen 
heeft meer dan 25 jaar in het bestuur gezeten, maar heeft sinds zijn 
afscheid 3 jaar geleden nog geen vergadering gemist. Verder 
onderhoud hij ons gebouw met de grond eromheen. Hij doet 
hoofdzakelijk nog alle inkopen en maakt iedere maandag schoon. Waar 
zouden de Drachtster Vogelvrienden toch zonder hem zijn? 
 
De Speld is dan ook meer dan terecht, zo vond ook de NBvV.  
 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
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 
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Tijgervinken 
Dit artikel is overgenomen van de website :  
http://www.dekanarievogel.nl/tijgerv.html 

 
De Tijgervink behoort tot de groep Afrikaanse prachtvinken. Alleen leeft hij niet 
in Afrika. Het spreidingsgebied van de Tijgervink ligt meer in Azië en dan wel in 
zuid, west en noord India, zuidoostelijk Pakistan tot zuidelijk Nepal. Hier komt 
de gewone Tijgervink voor. 
De Chinese Tijgervink komt voor op zuid Chinese eiland Hainan, verder in zuid 
Vietnam, Cambodja en oost Thailand. De Geelbuik Tijgervink komt voor op 
Birma tot zuidwestelijk China en op de kleine Sunda eilanden Timor, Flores, 
Sumba en Lombok. 
De Tijgervink heeft nauwe verwanten met het Goudbuikje en de Groene 
tijgervink. Ook heeft de Tijgervink nog twee ondersoorten dat zijn de Chinese 
Tijgervink en de Geelbuik Tijgervink. 

 
 
Bevedering 
De Tijgervink is de enigste Afrikaanse prachtvinken soort waarbij de man een 
broedkleed heeft. Dit betekent dat als hij gaat ruien dat hij een andere 
buikkleur krijgt. De buik van de Tijgervink man is in de winter beige en in de 
zomer is de buik van de Tijgervink donkerrood. De Tijgervink doet dit, omdat hij 
in de zomermaanden als het broedtijd is het popje moet versieren en in de 
wintermaanden niet te veel moet opvallen, omdat hij dan snel gepakt kan 
worden door een roofdier. Is de man niet broedrijp dan lijkt hij heel veel op het 
popje. Alleen vlak boven de staart is de man feller rood en heeft er meer witte 
stippen zitten dan de pop. Het popje heeft een donker beige buikkleur en is op 
het rugdek meer bruin/grijs en heeft een paar witte stippen op de vleugels. 
Beide hebben een rode snavel met een zwart puntje. 
 

http://www.dekanarievogel.nl/tijgerv.html


 
 

Voeding 
De Tijgervink eet het zelfde voedsel als de meeste kleine Afrikaanse 
Prachtvinken. In het wild eten ze vaak graszaden, gierst en rijst. Bij de Kweker 
eten ze vaak wat tropenvoer met verschillende zaden, onkruidzaad en wat ze 
ook erg lekker vinden is een trosgierstje. Dit is wat de Tijgervinken vaak in de 
tijden buiten de broedperiode eten. 
In de broedperiode moeten ze ook levend voer hebben zoals Buffalo wormen, 
pinky's, miereneieren, weide plankton en gekookte meelwormen.  
Het is wel belangrijk dat u de meelwormen kookt, omdat de meelwormen 
anders te taai zijn voor de vogel en als ze nog leven kunnen de meelwormen 
zichzelf door de krop van de vogel heen bijten en dat lijd vaak tot de dood van 
de vogel en daar zit niemand op te wachten. Het levend voer is erg belangrijk 
als de Tijgervinken jongen hebben, want de jonge Tijgervinken kunnen niet 
zonder levend voer. 
 
De kweek. 
De Tijgervinken broeden het hele jaar rond maar in de maanden Januari tot 
Juni zijn ze het meest broedrijp. De Tijgervink bouwt het liefst een nest dat laag 
bij de grond zit. Het Mannetje zoekt vaak naar nestmateriaal terwijl het popje 
het nestje helemaal in orde maakt. Het Nestmateriaal dat de Tijgervinken het 
liefst gebruiken zijn grassen, haren, pluisjes, veertjes, bruine en witte 
kokosvezel en natuurlijk sisalvezel. 

 
 



 
 

De Tijgervink staat erom bekent dat het een erg lastig te kweken vogel is. Maar 
de Tijgervinken die gekweekt zijn , zijn zowel in een volière als in een broedkooi 
gekweekt. 
Als het popje het nest klaar heeft legt ze daar 4 tot 7 witte eitjes in. De man en 
de pop broeden beiden eitjes uit alleen de pop zit net iets vaker op het nest 
dan de man. Als de pop dan op het nest zit bewaakt de man het nest goed dat 
er geen indringers bij komen. Na ongeveer 11 tot 13 dagen komen de eieren 
uit. Nu komt vaak het probleem bij de broed van de Tijgervink, want het 
uitbroeden van de eieren doen de Tijgervinken vaak wel maar het voeren van 
de jongen doen ze dan vaak weer niet en dan heb je al na een paar dagen dooie 
jongen in het nest. Als de jongen wel blijven leven kunt u ze na ongeveer 10 tot 
14 dagen ringen. Doe dit wel voorzichtig anders jaagt u de ouders van het nest 
af en kunnen ze de jongen nog steeds in de steek laten. Als u ze ringt is het 
verstandig om een ventielslangetje (is wel te koop bij de fietsenmaker) om het 
ringetje te doen of om het ringetje zwart te maken met een zwarte stift dat u 
ook weer van de ring af kan halen. 
De Tijgervinken ruiken ook de menselijke geur en dat is ook verkeerd, omdat ze 
dan weer de jongen in de steek kunnen laten. Dit kunt u voorkomen door, 
voordat u het nestje pakt, uw handen met gewone tuinaarde in te smeren dan 
ruiken de Tijgervinken de menselijke geur niet meer. Als dit allemaal gelukt is, 
komen de vogels, na ongeveer 20 tot 22 dagen na het uitkomen, uit het nest. 
Dit is altijd een kritiek moment voor de ouders, want de jongen proberen 
overal naar toe te vliegen en dat lukt ze niet altijd. Als dit allemaal goed is 
gegaan, is het goed mogelijk dat u jonge Tijgervinken op stok heeft. 
 

 



 
 

Tijgervinken thuis. 
Veel mensen willen wel een koppel Tijgervinken hebben in de buitenvolière 
omdat het levendige vogels en mooi kunnen zingen. Alleen lukt dat nu niet 
meer. Dit komt omdat er een import verbod is op de vogels. Hierdoor worden 
er geen Tijgervinken meer uit het buitenland geïmporteerd. Door het 
importverbod zie je bijna tot geen Tijgervinken meer op de beurzen en 
vogelshow ‘s. Ook de prijzen zijn hierdoor erg snel gestegen. Toch blijft de 
Tijgervink een leuk vogeltje om in de buitenvolière te houden. 
 
Eigen kweekervaring eerste jaar. 
Twee jaar geleden hebben wij een mooi koppeltje Tijgervinken kunnen kopen 
op een vogelbeurs in Noordwijkerhout. En hoewel wij het toen vrij duur 
vonden, 60 euro, bleek dit achteraf best mee te vallen. Zeker omdat dit koppel 
achteraf een erg goed koppel bleek te zijn. Meteen het eerste jaar was het 
raak. 
 
We hadden in de herfstvakantie onze volière uitgebreid en een mooi nachthok 
erbij gemaakt. Daarvoor hadden we Australische prachtvinken in de volière. 
Maar nu werd het een volière met meer Afrikaanse prachtvinken. Daar mocht 
natuurlijk de Tijgervink niet bij ontbreken. We deden alle vogels in mei, toen 
het mooi weer begon te worden, in de volière. In Juli was het al raak. Daar was 
het eerste ei. Daarna volgden nog twee eieren. 
Alle eieren bleken bezet te zijn. Twee weken later kwamen de eerste jongen. In 
totaal waren het er drie. Binnen 2 weken hebben we de drie jongen geringd 
zoals hierbij beschreven staat en nog een week later vlogen de jongen het nest 
uit. Zo hadden wij de eerste jonge Tijgervinken op stok. 
Later toen ze door de eerste rui heen waren bleken deze drie vogels een man 
en twee poppen te zijn. 
 
Eigen kweekervaring tweede jaar. 
Tijdens de herfst hebben we de vogels naar binnen gehaald, omdat ons 
nachthok te vochtig bleek te zijn. en boven zitten de vogels veel droger. 
Op de vogels had dit verder geen invloed. En met de Tijgervinken ging het 
gewoon verder. Alleen hadden we een ander probleem met de oude Tijgervink 
pop. In het begin van het jaar, in februari wilden de Tijgervinken alweer gaan 
broeden. Alleen het eerste ei was nog niet eens gelegd of ze begon dik te 
zitten. Snel hebben we de oude Tijgervink pop in een TT kooitje gedaan en daar 
een lamp voorgezet, zodat ze het wat warmer had. En ja hoor ze legde een 
windei. We hebben toen naast grit en maagkiezel ook eierdoppen gegeven. 
Maar ondanks gebeurde het nog wel een stuk of drie keer.  



 
 

Gelukkig heeft ze het allemaal overleeft. In het voorjaar hebben wij de vogels 
weer naar de buiten gedaan. En in augustus had de Tijgervinken zelfs eieren 
met schaal en daar is toen ook nog één jong uit gekomen dat het weer mooi 
heeft overleeft. 
Een jonge Tijgervink man en een jonge Tijgervink pop van vorig jaar begonnen 
ook te nestelen. Er waren bij hun gelukkig geen windeieren maar gewone. Deze 
eieren waren wel bevrucht alleen alle jongen hebben het niet overleefd, ze 
gingen al dood in het nest. Dit komt waarschijnlijk ook doordat het broer en zus 
waren, dus waren de jongen iets minder sterk. 
De andere Tijgervink pop bleef ook niet alleen achter, want we hadden nog een 
Vuurvink man die alleen was in de volière zitten. Samen begonnen ze een nest 
te bouwen en op een gegeven moment lagen er eieren in het nest. Eerst 
dachten we dat de eieren, omdat het Tijgervink x Vuurvink was, niet bevrucht 
zouden zijn. Maar dit bleek niet waar te zijn, na twee weken lagen er twee 
jongen in het nest. Deze jongen hebben we precies zo geringd als bij de Vorige 
Tijgervinken. Een week later gingen we op vakantie en zeiden we tegen degene 
die voor de vogels ging zorgen dat er jonge Tijgervinken in een nest lagen en 
dat hij er voor moest oppassen dat ze uit het nest konden vliegen. Toen we 
thuiskwamen, hadden we van hem gehoord dat hij een paar dagen daarvoor 
erg schrok, omdat er ineens jonge Tijgervinken rondvlogen. Dit waren dus de 
jonge Tijgervinken die het weer hebben gered. Alleen nu was nog de vraag, zijn 
het echte Tijgervinken of zijn het bastaarden dus Tijgervink x Vuurvink. Op het 
eerste gezicht leken het Tijgervinken te zijn, maar wat deed die Vuurvink dan 
de hele tijd bij het nest? De twee jongen zijn toch Tijgervinken geworden dus 
de Vuurvink heeft alleen geholpen met voeren en uitbroeden van de jongen. 
De pop zelf is alleen maar vreemd gegaan met de oude man (de vader dus), of 
de jonge man (haar broer) Zeer waarschijnlijk met de oude man, omdat in die 
tijd de jongen man met het andere popje al jongen had, zoals hierboven is 
beschreven en de oude pop nog niet geheel hersteld was van de zoveelste 
windei, dus ook nog geen nest had gemaakt. 

 

 



 
 

 

  
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
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Nieuwe sponsor ! 

 
Jonkman Verhuur is een enthousiast bedrijf dat zich bezig houdt met 

het verhuren van opblaasbare attracties, straatversiering, 
partyproducten en nog heel veel meer. 

Wij zijn gevestigd in Drachten. 

Het gehele assortiment is te verkrijgen in Drachten. 
 

Marconilaan 3 
9207 JC Drachten 

0512-522037 
0621705426 

Jonkman Feestverhuur 
Voor al uw festiviteiten en evenementen. 

 

 
 



 
 

Californische Kuifkwartel 
http://www.speciaalclub.nl/html/CALIFORNISCHE%20KUIFKWARTEL.html 

Deze kwartels verlangen een ruime, droge en zonnige volière, waar ze naar 

hartelust zand- en zonnebaden kunnen nemen. U hebt de meeste kans op 

succesvolle teelt als elk paartje alleen wordt gehouden. 

 

In een hoekje, dat met een paar dennetakken of dwergdennen is afgeschermd, 

maakt het hennetje het nest op de grond. Ook gebruikt het wel een ondiep kistje 

van een laagje stro voorzien. Voor het echter zover is, heeft het soms al tientallen 

eitjes gelegd, zomaar in het wilde weg. Deze kunnen door een krielkipje worden 

uitgebroed. Het legsel bestaat uit 10-15 eitjes. De broedduur is 22 dagen. 

Een kwartelpaar met een toom kuikentjes die vlug en vief rondrennen, is een mooi 

gezicht. 

Lengte: 23 cm; Land van herkomst: U.S.A 
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Paasbingo 

Zaterdag 14 april is om 20:00 de jaarlijkse ledenvergadering, om 20:30 
is de Paasbingo! Deelname gratis, u komt toch ook? 

 
 

 

Voor al uw salades, hapjes en natuurlijk 

 gebakken vis, verse vis en Hollanse Nieuwe 

Noordkade 27   9203 CD Drachten   Tel.0512-526143 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


