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Van de voorzitter 

 

Hoe u het beleeft heeft weet ik niet, maar ik vond het wat een 

onwennige week 47 dit jaar. Geen tentoonstellingsvergadering, geen 

inbrengavond, geen keuring dag en geen slotavond. Net zoals veel 

evenementen ging onze show niet door. Nou is dat niet voor het eerst, 

zo stonden in 2014 de vogels al op de stellingen toen de melding kwam 

dat door de vogelgriep alles weer gauw opgeruimd moest worden. Maar, 

toen waren er nog wel andere bijeenkomsten. Nu hebben we elkaar in 

clubverband al 9 maanden niet gezien. In het vorige clubblad van 

oktober stond dat we nog vol gingen voor het organiseren van een 

kerstbingo, een paar dagen later was dat plan alweer achterhaald. Nee, 

deze gaat ook niet door. Wanneer we elkaar wel weer zien aan de 

Noorderdwarsvaart 84 is dan ook nog maar de vraag.  

 

Vanuit het bestuur proberen we u er wel bij te houden. De laatste 

maanden waren er via Facebook diverse “wedstrijdjes” waar men aan 

mee kon doen. Die zullen de komende maanden blijven, ook voor de 

kerstbingo hebben we een soort thuisversie bedacht. Daarover verderop 

in dit clubblad meer. Per 1 januari 2021 houd de vogelvereniging in 

Oosterwolde op te bestaan, dat is natuurlijk erg vervelend. Voor ons 

betekent dat, dat er een paar leden overstappen. Bij deze, net als 

meerdere andere nieuwe leden, van harte welkom!  

 

Een van de overstappers is voorzitter Erik Hulsman, hij heeft de laatste 

weken voor ons geheel kosteloos gewerkt aan het maken van een 

nieuwe website. Dit was altijd wat een wens van het bestuur, waar 

niemand echter mee uit de voeten kon. We zijn dan ook blij dat Erik zich 

bij onze vereniging wil voegen en hopen dat jullie als leden veel aan 

deze site hebben en hem vaak zullen bezoeken. Er worden 

nieuwsberichten geplaatst, online formulieren maar ook foto’s uit het 

verleden. Soms leuk om even “rond te sneupen”. We proberen ook de 

“bij de leden” thuis opnames te plaatsen, al zal dit wellicht wat meer tijd 

kosten.  

 

In week 47 was het ook alweer vijf jaar geleden dat mijn voorganger 

Joop van der Heide overleed. Joop was meer dan 32 jaar voorzitter en 

heeft ontzettend veel betekend voor onze mooie vereniging, zeker ook in 



 
 

de ontwikkeling rondom ons nieuwe mooie gebouw. Op de keuringsdag 

in 2015 bleven er aan het begin van de avond nog een paar mensen 

over. Jeen drukte wat catalogussen samen met Ben, Joop en ik keken 

naar de waardebonnen die de prijswinnaars zouden ontvangen. Toen 

Joop het genoeg vond, verliet hij misschien 10 minuten voor ons het 

gebouw met een “Oant moarn”. Een half uur later werden we gebeld, 

Joop was onderweg overleden. Ook nu, vijf jaar later, blijft het nog 

steeds niet te geloven. 

Joop had het in zijn voorwoord in de clubbladen vaak altijd over 

“Propaganda”. Het uitdragen naar buiten hoe leuk onze vereniging is en 

mensen aanmoedigen lid te worden. Dit gaat de laatste tijd goed, we 

hebben er veel nieuwe leden bij gekregen. De rol van onze sponsor De 

Vogelloods mogen we daar ook niet bij onderschatten overigens. 

 

Als bestuur hopen we dat u ook weer van dit clubblad kunt genieten en 

wensen we u ondanks alles een hele fijne feestdagen en alvast een 

gezond en gelukkig 2021. Laten we toch hopen dat 2021 weer een 

mooier jaar wordt en dat we gauw weer eens met elkaar om tafel 

kunnen als echte Vogelvrienden. 

 

In 2020 is lid W. Tuinstra uit Drachten ons ontvallen, we wensen de 

nabestaanden veel sterkte. 

 

Erwin Kampen 

 

 



 
 

 

Agenda 2020/2021 

 

Zaterdag 19 december 2020 

Kerstbingo! 

Aanvang : Afgelast! 

We hebben echter een alternatief. Van diverse sponsoren hebben we 

allerlei waardebonnen gekregen. We gaan deze onder onze leden 

verloten, het enige dat u hoeft te doen is zich telefonisch op te geven bij 

Harry Dolstra of per mail bij Erwin (erwink6@hotmail.com) Per lid 

(subleden en donateurs mogen ook mee doen) wordt dan één lootje 

uitgedeeld, die getrokken zullen worden vlak voor de kerstdagen. Met de 

prijswinnaars wordt persoonlijk contact opgenomen en de uitslagen 

zullen ook worden gecommuniceerd via onze Facebookpagina. 

Op geven dient te gebeuren voor zaterdag 19 december 18:00 

Prijzen 

1x Waardebon Vishandel Stevens ter waarde van 25 euro 

 

1x Waardebon Wok Enzo ter waarde van 20 euro 

 

1x Waardebon Slagerij Stornebrink ter waarde van 25 euro 

 

1x Waardebon Pets en Co ter waarde van 25 euro 

 

2x Waardebon De Vogelloods ter waarde van 20 euro 
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Bestuursmededelingen 

 

Contributie (herinneringsbericht) 

Eind 2019 heeft de NBvV de contributie met 2 euro verhoogd, het is ons 

als bestuur destijds niet gelukt nog een formelere ledenvergadering in te 

lasten om de verhoging te kunnen verwerken in de contributie betaling 

van 2020. We hebben de verhoging dus eerst een jaar op ons genomen. 

Het stond zodoende op de ledenvergadering van maart 2020, die 

wegens de Corona maatregelen moest worden afgelast. We hebben de 

toestemming van de leden nodig om de NBvV verhoging toe te passen 

op onze eigen contributie. Helaas is het de rest van 2020 onmogelijk om 

een ledenvergadering in te plannen.  

 

De contributie voor leden met ingang van 1 januari 2021 wordt verhoogd 

van 30,50 naar 32,50 

Voor jeugdleden wordt de contributie verhoogd van 14,50 naar 15 euro 

Voor subleden en donateurs wordt de contributie verhoogd van 13,00 

naar 15,00 euro. Deze bedragen gelden allen zonder een eventuele 

acceptgiro. 

Ideeën 

Via ons Facebook kanaal proberen we met allerlei acties de leden nog 

wat betrokken te houden bij de vereniging. Heeft u een idee met 

betrekking tot wat we kunnen doen? Laat het ons weten via 

erwink6@hotmail.com 

Ringen 2021 

Op de website van de NBvV kunt het ringenformulier downloaden en 

invullen. Graag samen met het contante bedrag inleveren bij 

ringencommissaris Ben Riedstra. Controleer het formulier goed en lever 

het op tijd in. Hulp nodig? Laat het ons weten. 
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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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Nieuwe website ! 

 
Even voorstellen, 
  
Als nieuwbakken  lid van volièrevereniging “Drachtster Vogelvrienden’, is 
mij gevraagd om een klein stukje te schrijven. Bij deze dus. Ik ben Erik 
Hulsman, 59 jaar en woonachtig in Oosterwolde. Ik fok met 
kleurkanaries en wel met de kleuren zwartrood, grijsvleugels en 
zwartkobalt rood mozaïek (nieuwe soort). 
  
Reden dat ik lid ben geworden van jullie vereniging (en inmiddels dus 
ook de mijne) is dat VV Ooststellingwerf, door diverse redenen, 
opgeheven gaat worden m.i.v. 31-12-2020. Als het goed is zijn we met 6 
leden “overgestapt”. 
  
Een van mijn andere hobby’s zijn het maken en onderhouden van 
websites voor verenigingen. 
Het bestuur heeft mij dan ook gevraagd om voor de “Drachtster 
Vogelvrienden” een site maken. Daar ben ik dus nu druk mee doende. 
De site is bijna klaar en gaat op 01-01-2021 operationeel. 
  
Nou dat was het dan even vanaf mij kant. 
  
  
Hopelijk dat we elkaar in het nieuwe jaar, zonder coronamaatregelen, in 
levende lijve de hand kunnen schudden. 
 
Met fladderende groet; 
  
Erik Hulsman 
  
Oh ja……………….. de site is straks te bekijken 
op www.volierevereniging.nl 
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Putters kweken 
Dit artikel is overgenomen van de website van Hugo Jolling :  
Putters kweken - Europese cultuurvogels kweken door Hugo Jolling (jimdofree.com) 

 

 

Geslachtsonderscheid 

Bij de wildkleurige putter is het onderscheid tussen man en pop zelfs 

voor ervaren kwekers niet altijd even eenvoudig. Bij de kleurmutanten is 

dit onderscheid zelfs nog moeilijker, vooral  bij mutanten die witkop of 

zelfs nog maar split voor witkop zijn.   

Zelfs de zang geeft niet altijd uitsluitsel omdat ook poppen soms zingen, 

zij het meer ingetogen dan de man. 

Hier volgen enkele kenmerken die je kunnen helpen om een 

kweekkoppel samen te stellen. 

Een eerste kenmerk zijn de kleine veertjes rond de snavelbasis. Bij de 

wildkleurige man zijn ze  zwart, terwijl ze bij een pop meestal variëren 

tussen zwartbruin tot lichtgrijs.   

https://europesevogels.jimdofree.com/putters-kweken/


 
 

Het onderscheid tussen zwart en zwartbruin is niet altijd goed te 

onderscheiden, vandaar dat we in geval van twijfel nog even verder 

kijken. 

Een tweede kenmerk zijn de kleine dekveertjes op de vleugel.  Bij de 

man zijn die meestal gitzwart en bij sommige exemplaren groen-

zwart.  Bij de popjes zijn ze meer grijsachtig en soms  zijn ze aan de 

randen nog wat bleker, zodat er een soort schelppatroon ontstaat. Toch 

kan er ook bij sommige popjes een groene schijn voorkomen. 

Een derde onderscheid kan je vinden door de borstveertjes op te blazen. 

Bij een man kan je hier en daar een geel veertje ontdekken. Bij een 

wildkleur pop zal je dit zelden aantreffen. 

Verder kan  je ook letten op de zwarte kopstreep.  Bij een man is die 

blinkend zwart en soms onderbroken door witte veertjes, bij een pop is 

ze meer onderbroken door grijze of lichtbruine veertjes.  De kopstreep 

van de pop geeft een meer doffe indruk. 

Een ervaren liefhebber van putters kan zelfs aan de vorm van de snavel 

een onderscheid zien tussen mannen en poppen.  Bij een man is de 

snavel wat steviger dan bij een pop. Vooral bij jonge vogels uit hetzelfde 

kweekkoppel kan je dit kenmerk gebruiken.  Zekerheid zal dit kenmerk je 

niet geven omdat er veel verschillen in de grootte van de snavel kunnen 

zijn tussen de verschillende individuen, zeker als ze niet uit dezelfde 

ouders afstammen. 

Ondanks al deze kleine geslachtskenmerken zijn er toch exemplaren 

waarvan  het geslacht pas zeker is na een DNA-test of als het koppel 

bevruchte eieren aflevert. 

De kweek 

Om de kweek tot een goed einde te brengen moeten de vogels al van in 

de winter stilaan gewoon gemaakt worden aan het eivoer dat ze later 

aan hun jongen zullen moeten voeren. Met alleen wat zaad en water 

krijg je de vogels niet in goede conditie voor de kweek.  

Ik geef altijd zelf gemaakt eivoer van gekookt ei (1 ei + 3 beschuiten) 

waaraan ook een derde deel commercieel eivoer van Orlux is 

toegevoegd. Verder voeg ik er nog een maatje (5 gr) Breedmax en een 

kwart maatje Calcilux aan toe, samen met wat kiemzaad. 



 
 

Vanaf de rui en gedurende de winter zitten de meeste mannen en 

poppen gescheiden. Alleen goed kwekende oude koppels blijven samen. 

Het koppelen van de overige vogels doe ik vanaf het lengen van de 

dagen eind januari, begin februari.  Als je daar te laat mee begint loop je 

kans dat twee mannen of twee poppen met elkaar koppelen en eens 

zover krijg je ze moeilijk of helemaal niet meer gepaard aan een vogel 

van het andere geslacht. 

Het koppelen van putters moet zorgvuldig gebeuren. Niet alle vogels 

aanvaarden de partner die wij voor ze uitgekozen hebben. Als je merkt 

dat man en pop voortdurend vechten of juist geen interesse voor elkaar 

betonen, dan is het zaak om eens een andere partner te geven. 

 

Bij broedrijpe wildkleurige putters is het zwarte puntje van de snavel 

helemaal wit geworden. Bij sommige mutaties is dit niet te zien omdat 

de snavel altijd bleek gekleurd is. Geen nood, er zijn nog genoeg 

andere tekenen te bespeuren. De man en de pop "dansen" veelvuldig 

naast elkaar op de zitstok. Met wiegende bewegingen waarbij de staart 

krachtig van links naar rechts bewogen wordt benaderen ze elkaar. 

Ondertussen laten beiden een luid "Prrr wiet" horen. Als het koppel 

eenmaal gevormd is zul je man en pop regelmatig zien "bekken" met 

elkaar, terwijl ze zachte lokgeluidjes laten horen. De man zal ook 

veelvuldig vanop de zitstok naar de pop toe lopen en regelmatig over 

haar rug springen, om haar dan weer van de andere kant te benaderen.  

Als de pop broedrijp is zal ze zich op een bepaald moment "zetten" met 

gekromde rug en de staart opgeheven, terwijl ze de man met zachte 

geluidjes lokt. Dit is het moment dat de paring plaatsvindt.   



 
 

Half april hang ik de nestkastje op en geef ik nestmateriaal. De 

nestkastjes zijn houten harzernestkastjes van 10 cm breed en diep en 14 

cm hoog met tralies aan drie zijden en een open voorzijde. De open 

voorzijde hang ik tegen een geopend deurtje van een voorfront, dat 

ingebouwd is in de deur van de kweekbox. Aan de buitenkant van het 

nestkastje bevestig een stukje groene doek uit kunststof, dat o.m. 

gebruikt wordt om planten van de wind af te schermen. Dat doek 

schermt de broedende pop mooi af en daardoor blijft ze gemakkelijker 

zitten bij het betreden van de volière. 

 

Als nestmateriaal geef ik witte kanarienesteling (scharpie), vermengd 

met veel watten.  De putters zijn er werkelijk verzot op en ze maken er 

prachtig afgewerkte nestjes mee. 

Omdat veel mannetjes van de putter nogal eens de slechte gewoonte 

hebben de pas gelegde eitjes kapot te pikken, zet ik ze steeds apart in 

een kooi, die ik dan in de kweekbox zet. Hij blijft daar tot de jongen 

enkele dagen oud zijn. De meeste mannen voederen uitstekend mee, 

eens de jongen enkele dagen oud zijn. Toch moet je voor alle zekerheid 

even opletten dat de man de jongen met rust laat als je hem terug 

loslaat. 

Op een ouderdom van minimum zeven dagen worden de jongen 

geringd. Sommige kwekers gebruiken een stukje ventielslang om de ring 

te camoufleren of maken hem zwart met een kaars. Ikzelf doe het nooit, 



 
 

maar ik voorkom het uitwerpen van de jongen door ze zo laat mogelijk 

te ringen. Om het ringen te vergemakkelijken smeer ik wat vaseline aan 

de binnenkant van de ring. 

Na 17-18 dagen vliegen de jongen uit. Ze worden nog meerdere dagen 

lang gevoederd door de ouders. Dus opletten dat je de jongen niet te 

vroeg speent. Het gebeurt regelmatig dat één jong van het nest na het 

spenen onophoudelijk blijft piepen voor voedsel. Zet zo'n jong 

onmiddellijk terug bij de ouders voor een paar dagen tot het volledig 

zelfstandig is. 

 

 

 

 
 
Aannemersbedrijf De Wal 
Noorderdwarsvaart 109 
9201 KH Drachten 
Tel. 0512-513944 
Mob. 0653692571 
Fax. 0512-540660 
 
Email : 
info@aannemersbedrijfdewal.nl 
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Fotowedstrijd november 2020 

  

Heerke Hoeksma Aad Twigt 

  

Meint de Haan Harry Dolstra 

  

Renske Cruiming-de Haan Renske Cruiming-De Haan 

 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

Kweken met (Kleur) Kanaries 
Dit artikel is geschreven door Alex Bos en overgenomen van de website :  
http://www.speciaalclubkleur.nl/archief/agaat-rood-mozaiek 

    
In Broedstemming brengen van kanaries. 

Om succesvol kanaries te kunnen kweken hebben we een kweekkoppel 

nodig dat gelijktijdig in broedstemming is. Dan ook zullen wij de minste 

problemen ondervonden in de kweek. Vaak horen wij dat men in de 

eerste kweekronde veel onbevruchte eieren bij de kanaries heeft, dit 

heeft vaak alles te maken met het niet in de juiste conditie of broedrijp 

zijn van de vogels. Bij veel vroegkwekers die met behulp van kunstlicht 

kanaries kweken komt dit probleem vaak voor. 

Om een kanarieman in goede broedconditie te krijgen moet in eerste 

instantie de man minimaal 9 maand maar liefst nog ouder 

zijn.Vervolgens heeft een man ca 5 tot 6 weken nodig voordat de 

zaadproductie bij de mankanaries zover is dat de man kan bevruchten. 

Bij oudere mannen zal dit in het algemeen wat sneller gaan dan bij de 

jongere exemplaren. 

De poppen zijn in ca 2 tot 3 weken zover dat zij in staat zijn om eieren 

te gaan leggen en bevrucht kunnen worden door een mankanarie. Ook 

hierbij geld een leeftijd voor de poppen om mee te kweken minimaal 9 

maand maar ouder is beter. 

Wanneer men nu vroeg wil beginnen met kweken van de kanaries, 

begint men in stappen of in eens de licht uren op te bouwen tot ca 15 

tot 16 uur licht per dag. Men moet hierbij wel rekening houden dat 

mannen dus later broedrijp zijn dan de popjes. 

Wanneer men de vogels nu gelijktijdig in de broedkooi zou plaatsen 

bijvoorbeeld na ca 3 week omdat de poppen eieren willen gaan leggen 

zal menig ei dat vervolgens wordt gelegd niet bevrucht zijn omdat de 

mannen nog niet broedrijp zijn. 
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Om dit te voorkomen breng ik op de volgende manier mijn vogels in 

broedstemming, hierbij had ik vorig jaar van de 48 kweekkoppels maar 1 

koppel met een volledig onbevrucht nest met eieren. Dit was dan ook 

nog een koppel waarvan ik de man had aangekocht en vervolgens in de 

rui had gezeten. De man was op dat moment nog niet zover hersteld van 

de rui dat hij in staat was om te bevruchten. Wel waren er enkele 

koppels waar niet alle eieren waren bevrucht. 

Eerst zet ik mijn kweekmannen in een gescheiden ruimte van de popen, 

in mijn geval allen apart in de broedkooi in mijn afgescheiden 

kweekruimte. De mannen zet ik nu ineens volledig op licht uren en dit 

drie week lang. Na deze drie weken gaan de mannen weer in de volière. 

Nu gaan de poppen in de broedkooi ook zij krijgen nu volledig de licht 

uren. Hierbij niet vergeten dat de mannen in de volière nu ook de 

volledige licht uren houden. 

  

 Na ca twee weken plaats ik de mannen bij de poppen en de broedkooi. 

Binnen niet al te lange tijd zullen de vogels tot nestelen overgaan en 

zullen de meeste eieren bevrucht zijn. In dit geval hebben de mannen 5 

weken en de poppen twee weken op volledige licht uren gezeten 

alvorens de kweek wordt gestart. Voordeel van deze methode is ook dat 

alle vogels die in de broedkooi worden geplaatst ook daadwerkelijk 

broedrijp zijn en er geen ruzies in de kooi ontstaan omdat een van de 

partners er niet aan toe is. En met het voordeel van bijna geen 

onbevruchte eieren. Wij moeten er wel vanuit gaan dat in eerste 

instantie de vogels gezond en in topconditie zijn alvorens men er aan 

gaat denken om met de vogels te gaan kweken. Want een vogel die niet 

gezond is kan men geen topprestatie van verwachten en dat is het toch 

wel van onze kanaries die de jongen voortbrengen. 



 
 

Mogelijke kweekproblemen bij Kanaries 

Alle kanarie kwekers hebben wel eens problemen gehad tijdens de 

kweek, zij die zeggen dat er nooit problemen voorkomen moeten nog 

geboren worden. Met dit artikel probeer ik mogelijke problemen te 

omschrijven en zo mogelijk een oplossing aan te dragen. Het is niet 

uitgesloten dat ik niet alles omschrijf of dat er nog ander oplossingen 

voor bepaalde problemen zijn. 

  

Vechten: 

Regelmatig komt het voor dat twee bij elkaar geplaatste vogels vechten 

en hierdoor de rust in het hok verstoren. Dit kan meerdere oorzaken 

hebben, zo kan het zijn dat er twee mannen bij elkaar  geplaatst zijn. 

Ook is het van belang dat de vogels oud genoeg en broedrijp zijn, 

plaatst men een pop die nog niet voldoend broedrijp is bij een broedrijpe 

man dan kan men trammelant in de kooi verwachten. 

  

Begint niet: 

Ook komt het voor dat een pop niet begint met de bouw van een nest. 

Dit kan komen doordat er nog onvoldoende lichturen zijn zodat deze pop 

nog niet in broedstemming komt. Ook is het mogelijk dat de pop nog te 

jong is, 9 maand oud is wel minimaal, maar liever nog iets ouder. Het wil 

ook wel eens helpen om een andere man bij de pop te plaatsen. 

  

Onbevruchte eieren: 

Dit is een probleem dat regelmatig voorkomt, een iedere kweker heeft 

wel eens een koppel met onbevruchte eitjes. Ook dit kan meerdere 

oorzaken hebben. De man kan nog niet voldoende broedrijp zijn, of de 

pop laat zich niet treden. Dit kan weer veroorzaakt worden door te lange 

nagels van de man. Wanneer de nagels te lang zijn zal dit voor de pop 

het gevoel geven dat zij geprikt wordt met een naald, en zij gooit 

vervolgens de man van haar rug. Ook komt het voor dat de man of de 

pop niet vruchtbaar is, ook in dit geval geen bevruchte eieren. Wanneer 

de zitstokken niet goed vastzitten kunnen deze gaan draaien, waardoor 

de vogels van de stok glijden. 



 
 

  

Eieren komen niet uit: 

Ook dit kan meerdere oorzaken hebben. Bij een te lage luchtvochtigheid 

zal de eischaal te hard worden en kan het jong de schaal niet breken. 

Ook kan door verschillende oorzaken het jong in de dop zijn afgestorven 

door beschadiging van de schaal of door erfelijke afwijkingen.  

 

 

Voert niet: 

Wanneer de pop en de geboren jongen goed gezond zijn, zal het voeren 

van de jongen geen enkel probleem geven. Wanneer dit niet zo is kan 

verschillende oorzaken hebben, ik zal enkele noemen. De pop is uit 

conditie, probeer de jongen over te leggen naar andere nesten. De 

jongen zijn verzwakt, probeer een druppel water met druivensuiker in de 

bekjes van de jongen te druppelen en verstrek een zure appel. Ook kan 

het zijn dat de jongen niet gezond zijn, ook dan lijkt het of er niet 

gevoerd wordt, de jongen zijn dan echter te zwak om te bedelen om 



 
 

voer. Vaak zal dan de ontlasting van de jongen niet goed zijn. Raadpleeg 

in dit geval een dierenarts die verstand heeft van vogels. 

  

Plukken: 

Wanneer de jongen goed in de veren beginnen te komen, kan het 

gebeuren dat de jongen worden geplukt. In ernstige gevallen zo erg dat 

deze helemaal kaal zijn en zullen sterven doordat ze de warmte niet 

kunnen vasthouden. Vaak is het de pop die weer wil beginnen met het 

bouwen van een nieuw nest, ook wil soms een vervelende man beginnen 

met het plukken van de veren. Wanneer men constateert dat er geplukt 

wordt kan men de jongen in een babykooi plaatsen, voor de tralies van 

de broedkooi. Zelf plaats ik de jongen met de kweekman in een andere 

kooi, en laat ik de man de jongen verder grootbrengen. Ook kan het 

helpen om voldoende nieuw nestmateriaal te verstrekken. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Willen niet op zaad. 

Het kan gebeuren dat jongen die bij de ouders zijn weggehaald dik gaan 

zitten. Ook dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat de 

jongen nog niet geheel zelfstandig zijn, ze moeten ca 30 dagen zijn. Dit 

is afhankelijk van de ontwikkeling van de vogel, er zijn ook jongen die na 

25 dagen zelfstandig zijn maar ook die dit na pas 35 dagen zijn. Ook wil 

het nog wel eens een probleem zijn om de zaden goed te pellen, men 

kan de jongen dan zaad geven dat even gemalen is in een koffiemolen. 

Ongedierte: 

Een groot probleem tijdens de kweek kan bloedluis zijn, een klein mijt 

dat zich te goed doet aan het bloed van onze vogels. Vaak zijn deze met 

de voor ons legaal beschikbare insecticiden niet goed te bestrijden. 

Tegenwoordig zijn er roofmijten op de markt, deze schijnen bij goed 

gebruik vrij effectief te werken. Roofmijten zijn mijten die de bloedmijten 

als hun voedsel gebruiken, wanneer alle bloedmijten zijn opgegeten 

zullen de roofmijten ook uitsterven. Ter preventie doe ik lookolie over 

mijn zaad, hier schijnen bloedmijten niet van te houden, lookolie is een 

olie die gemaakt is van knoflook. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Fotowedstrijd november 2020 

 
 

Anton van der Heide Sjonnie Kampen 

 
 

Auke van der Veen Kees Luinstra 

  

Paul van der Swag Martinus Hiemstra 
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KC CATERING  
De Kolken 64 
9201 BV Drachten 

Telefoon: 0512-544450 
Mobiel: 06-15822628 
E-mail: info@kccatering.nl 

 
 
Losse Hapjes of Salades bestellen voor de feestdagen of 
verjaardagspartij?? Dit kan natuurlijk bij ons. Onze salades wordt 
gegarneerd met verschillende slasoorten, rauwkost… 



 
 

 
Snackbar de Markt 

De markt 1b 
Drachten 

0512 530 530 
 

 

 

 

 

 



 
 

Fotowedstrijd november 2020 

 

 

Henk Stuivenberg Miryam Jelsma 

 

 

Frans Jelsma  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
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


 
 

De Catharina parkiet 
Dit artikel is overgenomen van de website :  
De Catharina parkiet (grasparkieteninfo.nl) 

 

De Catharina parkiet, soms ook als Katharina parkiet geschreven, is een 

leuke vogel om in de buitenvolière te houden, maar ook in huis kan hij 

het goed vinden. Hier lees je meer over dit schattige vogeltje! 

Als je ooit een Catharina parkiet hebt gezien, zal je wellicht maar één 

ding echt onthouden hebben: hij is groen. Dat klopt helemaal! Toch is hij 

niet zo eentonig groen. De Catharina parkiet heeft vele kleuren groen 

verspreid over zijn lichaam. Waar zijn kopje een blauwige tint heeft, zijn 

buikje wat meer gelig is en zijn vleugeltjes een olijfkleur hebben, hebben 

de uiterste veren in de staart en vleugels een felle groene kleur met heel 

donkere eindpunten. Groen is de echte kleur van deze parkieten, maar in 

gevangenschap kan je tegenwoordig ook blauwe Catharina parkieten 

vinden. 

 

De Catharina parkiet is een tamelijk kleine parkiet, ongeveer 17 

centimeter groot en weegt maar 50 gram. Dit is ongeveer even groot 

als grasparkieten, een soort parkieten die we meestal als klein 

bestempelen. 

Mannetjes en vrouwtjes zijn lastig uit elkaar te houden. Je moet kijken 

naar de kleur om te achterhalen welk geslacht ze hebben, al is het niet 

gemakkelijk. De popjes hebben een iets lichtere kleur dan de haantjes 

maar het blijft heel erg lastig om ze uit elkaar te houden. 

 

https://www.grasparkieteninfo.nl/catharina-parkiet/
https://www.grasparkieteninfo.nl/
https://www.grasparkieteninfo.nl/parkieten/


 
 

De Catharina parkiet is een redelijk rustige vogel. Ze kwetteren tijdens 

het eten en tussendoor wel af en toe, maar ze maken heel wat minder 

kabaal dan de qua grootte vergelijkbare grasparkieten. 

Deze vogeltjes kunnen ook erg goed leren spreken, een leuk pluspunt als 

je altijd al een sprekende vogel wilde hebben! 

Waar leeft de Catharina parkiet? 

De Catharinaparkiet is nog verdeeld in twee soorten met elk een andere 

woonplaats. De ene soort leeft in Midden-Amerika, van het zuiden van 

Mexico tot in het westen van Panama. De andere soort bewoont het 

Andesgebergte in Peru, Ecuador, Venezuela en Colombia en leeft hier 

tamelijk hoog rond de 2000 meter boven de zeespiegel. 

In deze landen woont de Catharina parkiet in erg groene bossen met een 

gevarieerde vegetatie en de soort die rond de Andes leeft, houdt naast 

de groene bossen ook van bamboebossen. 

 

Wat eet een Catharina parkiet? 

De voeding van de Catharina parkiet bestaat in het wild voornamelijk uit 

knoppen en bloesems van de bomen in hun leefomgeving, maar ook de 

vruchten en zaden worden met veel plezier opgegeten. De ondersoort 

die in Zuid-Amerika leeft, eet ook af en toe bamboe. 

Catharina parkieten in een volière eten liefst een zaadmengeling voor 

grote parkieten. Toch is dit niet volledig. De parkieten hebben graag ook 

een grote variatie aan fruit of groenten, en wat eivoer kan ook geen 



 
 

kwaad. In tegenstelling tot enkele andere veel gehouden soorten vogels, 

is de zaadmengeling hier niet het belangrijkste in de voeding. Het is hier 

echt noodzakelijk om dagelijks meer dan zaad te geven. Bijvoorbeeld 

stukken fruit zoals banaan, papaya, appel, peer, abrikoos, sinaasappels, 

granaatappel, druiven en tomaten (enkel de tomaat zelf, geen groene 

stukjes blad!)… Ook groenten zoals wortelen, broccoli, sla en maïs eet 

de Catharina parkiet heel graag. 

Deze grote afwisseling in voeding is belangrijk om de Catharina parkiet 

een gevarieerd en gezond dieet te geven. Van enkel zaden worden ze 

soms ziek. Ook is er veel meer werk aan het eten van grote zaden en 

het oppeuzelen van fruit en groenten, wat er voor zorgt dat de parkieten 

zich minder snel gaan vervelen. 

Het spreekt voor zich dat je steeds moet zorgen dat er vers drinkwater 

te vinden is. Catharina parkieten laten al eens graag zaden weken in hun 

water zodat ze zachter worden, maar dit zorgt al snel voor vuil water. 

Dagelijks verversen is dus meestal echt nodig. 

Opgelet: voeding met een hoog zout, suiker of vetgehalte moeten 

vermeden worden. Nog gevaarlijker is het geven van de volgende 

voeding: avocado, caffeïne, pitten van fruit, uien, paddenstoelen, 

ongekookte bonen, steeltjes of takken van tomaten en aubergines. Deze 

dingen zijn echt schadelijk en moeten te allen tijde vermeden worden! 

Huisvesting van de Catharina parkiet 

Als je graag Catharina parkieten in huis neemt, vind je hier wat handige 

informatie. Om te beginnen moet je een voldoende grote kooi zoeken. 

Deze parkietensoort is echter niet erg groot, dus ideaal om in een 

kleinere vogelkooi te houden in je huis. Kooien van 60x40x40cm of 

50x50x50cm zijn vaak al groot genoeg om een koppeltje te houden. 

Uiteraard is het wel zo dat een grotere kooi nooit kwaad kan, de vogels 

zullen dit enkel leuker vinden om in rond te vliegen. 

Catharina parkieten zijn echte klimmers. Ze vinden niets leuker dan de 

hele dag op touwen bijten, doorheen de hele kooi klauteren en op alles 

knabbelen dat ze tegenkomen! Er is toch niets zo leuk als dingen in 

stukken knagen en trekken? Precies, zo denkt de Catharina parkiet! 

De ideale speeltjes voor deze parkietensoort zijn dan ook touwen en 

andere voorwerpen waar veilig aan geknaagd kan worden.  



 
 

Natuurlijk kunnen schommeltjes en laddertjes ook, daar kan ook op 

worden rondgekropen! 

 

Kweken met Catharina parkieten 

Al vanaf een leeftijd van rond de negen maanden zijn Catharina 

parkieten geslachtsrijp. Dit is erg vroeg ten opzichte van veel andere 

vogelsoorten en heel wat kwekers wachten dan ook liever een tijdje 

langer, bijvoorbeeld tot ze zeker een jaar oud zijn. 

Als je er voor gaat om zoveel mogelijk jongen te hebben, kan je best een 

haantje bij twee popjes zetten en dan kiest die zijn gewenste partner. 

Doorgaans krijg je zo betere broedresultaten doordat er meer eitjes 

bevrucht zullen zijn. 

De nestkastjes moeten ongeveer 30x15x15cm groot zijn met een gaatje 

van een vijftal centimeter, de bodembedenking kunnen gewone 

houtschilfers zijn of eventueel kokosvezel. Hierin zullen dan meestal twee 

tot vier eitjes gelegd worden waarop het popje zal broeden na het 

leggen van het tweede ei, om vervolgens na een twintigtal dagen uit te 

komen. De jongen zijn ontzettend klein bij het uitkomen en zullen pas 

echt snel beginnen groeien na een kleine week. Uitvliegen doen de 

jongen als ze vijf tot acht weken oud zijn. 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
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. 

 

 
 

  



 
 

 

Voor al uw salades, hapjes en natuurlijk 

 gebakken vis, verse vis en Hollanse Nieuwe 

Noordkade 27   9203 CD Drachten   Tel.0512-526143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bij de leden thuis 
In navolging van de filmavonden, proberen we iedere editie bij een lid op bezoek 
te gaan. Deze keer tropenkweker Marcel Moleman, die deze maand 25 jaar lid is. 

 

Marcel Moleman (57) zit al heel lang in de vogelhobby. Al in zijn jeugd 

toen hij nog thuis woonde had hij al vogels, eerst kanaries en later 

maakte hij de overstap naar de tropen. Na de verhuizing naar Drachten 

(zijn accent verraad een andere geboorteplaats in het oosten) pakte hij 

de hobby al vrij gauw weer op, het is altijd bij de tropen gebleven. 

 
In 2020 was Marcel (links) 25 jaar lid van de vereniging. Hij kreeg een 

envelop en bloemen uit handen van de voorzitter, Erwin (rechts) 

 

Een groot verschil met die periode is dat tropische vogels vroeger veel 

meer waren te krijgen en ook vooral veel goedkoper. Mozambiquesijsjes 

waren in die tijd te krijgen voor slechts 10 gulden per koppel.  

 

Het hele jaar door heeft Marcel de verlichting 15 uur per dag aan, net als 

in de echte Tropen. Deze tip kreeg hij eens van een bekende goede 

tropenkweker en heeft dat toen gelijk overgenomen.  



 
 

Normaal gesproken begint hij eigenlijk vrij snel na onze onderlinge 

tentoonstelling. Omdat deze dit jaar niet doorgaat is hij wat eerder 

begonnen, de eerste eieren liggen al.  

Al voer gebruikt hij Deli Nature, ook bekend als Beijers. Nummer 84, een 

speciale mix voor Gould Amadines. Ook geeft hij geregeld trosgierst en 

soms onkruidzaad. Het eivoer dat hij gebruikt is het huismerk van Vogro, 

hij mengt hier dan tijdens de kweek nog wel wat hard gekookte eieren 

doorheen. Hij kweekt dit jaar met 9 koppels Gould Amadines, 2 koppels 

Bichenows, 3 koppels Zebravinken, een kopper driekleurpapegaai 

amadines en een koppel spitstaartamadines. Voor de rest wat spontante 

nesten in de volière, dit jaar ging het erg goed met de 

Mozambiquesijsjes daar en had hij drie nesten. De Gould Amadines is 

met afstand zijn favoriete vogel. 

 
Jonge Mozambiquesijzen gekweekt in 2020 

Aan veel tentoonstellingen doet hij wegens tijdgebrek eigenlijk niet mee, 

vooral onze onderlinge tentoonstelling. Vaak doet hij het daar goed en 

valt hij in de prijzen. Een paar jaar terug stond op de tafel voor het 

Bondskruid, die ging net naar een andere liefhebber. 

 

Bij onze vereniging vervult hij de taak van penningmeester inmiddels al 

weer flink wat jaren.  Hij vind het een gezellige club met een goed 

bestuur, die vullen elkaar goed aan en uit alle leeftijden. Hij mist 

momenteel door de Corona vooral het nazitten, dat altijd zo gezellig kan 

zijn. Hij hoopt ieder jaar weer dat er meer leden aan de show meedoen 

en wat vaker op de verenging avonden komen.  

 

Een tip voor de andere leden heeft hij ook ; verander niet te gauw van 

voersamenstelling als het even tegenzit met de kweek. Mensen zijn 

geneigd het advies daarin van een ander over te nemen en blijven dan 



 
 

wisselen. Ook is Marcel niet van de supplementen en medicatie. 

 

Tenslotte wil hij iedereen een goede kweek wensen, laten we hopen op 

een beter 2021. 

 

De Gould Amadine is altijd zijn favoriet 

 



 
 

Inschrijfformulier lidmaatschap Drachtster Vogelvrienden                                      

 

Inleveren bij : 

Harry Dolstra 

Het Blauwgras 10 

9203 HM Drachten 

Tel. 0512-521044 

harry.dolstra@hetnet.nl                                                                                                                             
 

Redenen om lid te worden van de Drachtster Vogelvrienden: 

- Geregeld Vogelcafé waar u kunt bijpraten over de hobby en vragen kunt stellen. 

- NBvV ringen voor uw vogels bestellen. 

- Gratis toegang tot vele vogelavonden zoals lezingen en diverse gratis bingo’s 

- Iedere maand het blad “Onze Vogels” van de NBvV. 

- Ieder jaar drie tot vier keer het clubblad van de Drachtster Vogelvrienden. 

 

Contributie : 32,50 voor volwassenen 

                        15,00 voor jeugd 

Donateurs  :  15,00 euro per jaar 

 

Naam : ………………………………………………………….. 

 

Adres : ………………………………………………………….. 

 

Plaats en postcode : ……………………………………… 

 

Geboortedatum : ………………………………………….. 

 

Email : …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Doorlopende machtiging 

Ondergetekende verklaart de Drachtster Vogelvrienden tot wederopzegging mogen afschrijven, de 

jaarlijkse contributie van mijn rekening : 

Naam : ………………………………………………………….. 

Adres : ………………………………………………………….. 

Plaats en postcode : ……………………………………… 

 

IBAN nummer : …………………………………………….. 

T.N.V : ………………………………………………………….. 

 

Handtekening : …………………………………………….. 

 

Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek worden ingediend 

tot terugboeking bij de bank. Intrekking van een eventuele machtiging graag direct doorgeven aan 

penningmeester Marcel Moleman 



 
 

 

 


