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Van de voorzitter
Afgelopen februari wenste ik u allen een goed kweekseizoen toe en een
goede gezondheid. Ik hoop dat beide onderdelen gelukt zijn.
In extra uitgebrachte convo die ik maart werd gestuurd, sprak ik van een
bizarre tijd. Dat is het nog steeds. Als je mij had gezegd in februari dat
heel 2020 er geen activiteiten meer zouden kunnen worden
georganiseerd had ik waarschijnlijk gelachen. Nu ziet de situatie er heel
anders uit. Overal om ons heen worden alle tentoonstellingen in binnen
en buitenland afgelast. Ook onze eigen show in week 47 gaat niet door.
Als bestuur zijn we eind augustus bij elkaar gekomen, op 1,5 meter
afstand van elkaar weliswaar, en hebben we ruim twee uren over de
tentoonstelling vergaderd. Meerdere scenario’s zijn besproken ; van een
eendaagse show, tot een normale show maar zonder bezoekers. Alle
voor-en nadelen zijn afgewogen en bediscussieerd. Uiteindelijk werd er
gestemd en waren er 7 bestuursleden tegen en slechts 1 voor. Dan is
het duidelijk, dan is er onvoldoende draagvlak om een show te
organiseren. Uiteindelijk waren er twee doorslaggevende factoren ;
- De regels van het RIVM voor het organiseren van een evenement zijn
er streng. Bij het wel doorgaan, moest we dit melden bij de gemeente.
Controle op de maatregelen is dan haast onvermijdelijk. Bij het niet
voldoende houden aan de regels van bezoekers, loopt de vereniging een
risico om een boete van 4000 euro te krijgen.
- Als er ook maar één iemand Corona heeft en andere leden besmet,
waardoor mogelijk iemand zou kunnen sterven, waar praten we dan nog
over?
We hebben het lot van andere verengingen die ons gebouw gebruiken
aan die van ons gehouden. Gaat onze show niet door, dan geen enkele.
Ook wordt het gebouw niet verhuurd, hetgeen we gaan merken in onze
financiën. De vaste lasten gaan immers wel door. Naast onze eigen show
gaan vele anderen ook niet door, zo is de districtstentoonstelling afgelast
maar ook Vogel 2021 in Zwolle en de wereldkampioenschappen in
Spanje.
Het enige dat voorlopig nog wel doorgaat bij ons is de kerstbingo. Ook al
loopt op dit moment het aantallen besmettingen in Nederland weer op,

we proberen uit te gaan van het positieve. Een kerstbingo is ook
makkelijker te organiseren binnen de regels van het RIVM en biedt ook
weer een kans even met elkaar bij te praten over de vogels. Het is wel
enorm van belang voor de organisatie dat u zich van te voren opgeeft.
Hierdoor kunnen wij de aantallen in de gaten houden en de indeling
hierop af stemmen. Opgeven doet u bij onze secretaris Harry Dolstra,
zijn gegevens staan in de omslag van het clubblad en kan per mail of
telefonisch. Geef aan met hoeveel personen u komt en of deze tot
hetzelfde huishouden behoren. Laat ook uw telefoonnummer achter.
Mocht de bingo dan onverhoopt niet doorgaan op het laatste moment,
kunnen wij u snel bereiken. Als u een zwakke gezondheid heeft, is het
misschien het overwegen waard de bingo van 2020 voor alle zekerheid
over te slaan.
Wat een verhaal voor een kerstbingo, het is eigenlijk niet best. Toch
willen we ook proberen te denken in oplossingen in plaats van alleen
problemen. Dat hebben we de laatste weken ook gedaan op ons
Facebook kanaal. We hadden een fotowedstrijd, iedereen kon een foto
achterlaten van zijn of haar mooist gekweekte vogel. Onder de inzenders
zijn vier waardebonnen van 15 euro verloot van de Vogelloods. De
foto’s kunt u verderop in het clubblad terug vinden.
De komende maanden doen we nog meer van deze acties. Om te
beginnen die van voor het eerstvolgende clubblad. Stuur een foto naar
erwink6@hotmail.com van uw best gekweekte vogel en benoem in de
beschrijving waarom dit zo is. Stuur deze in voor 10 november en maak
kans op meerdere waardebonnen, onder andere van Pets en Co, De
Vogelloods en een slager. De foto’s zullen dan geplaatst worden in het
clubblad dat in december uitkomt. Zodoende kunnen we tóch elkaars
mooiste vogels bewonderen!
We hebben er ook weer een aantal nieuwe leden bij, allen van harte
welkom! We hebben dit keer voor een extra dikke editie van het
clubblad, om de periode zonder activiteiten door te komen. Veel
leesplezier!
En, blijf gezond!
Erwin Kampen
Voorzitter Drachtster Vogelvrienden

Agenda 2020/2021
Zaterdag 19 december
Kerstbingo!
Aanvang : 20:00 (inloop tussen 19:15 en 20:00 om het naar binnen
lopen te spreiden)
Belangrijk : geef u uiterlijk maar het liefst zo snel mogelijk op
voor 1 december door Harry Dolstra te mailen of te bellen. Geef hierbij
het aantal gezinsleden door die meekomen en uw telefoonnummer.
Leden die zicht niet aanmelden kunnen helaas niet toegelaten worden in
verband met de ingevulde beschikbare ruimte.
De rest van de agenda van 2020/2021 is vooralsnog leeg, we wachten
de komende maanden even af en hopen in het clubblad van december
hier meer over te kunnen zeggen.

Bestuursmededelingen
Contributie
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. Daarom vragen we een ieder die
bezwaar heeft tegen de verhoging dit per mail te melden aan de
voorzitter, via erwink6@hotmail.com. We nemen het bezwaar dan mee
in de eerstvolgende bestuursvergadering.
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.

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

Agapornissen
Dit artikel is overgenomen van de website :
https://www.jeroenhubert.nl/agapornis/

De agapornis is een populaire vogel om als huisdier te houden. Het zijn
actieve vogels die erg aanhankelijk kunnen zijn, zowel naar een partner
als verzorger, in het Engels worden ze daarom zelfs lovebirds
genoemd. Agapornis is eigenlijk een geslacht met wel 9 soorten. De
soorten die het meest als huisdier gehouden worden zijn:

Fischers agapornis
(Agapornis fischeri)

Zwartmaskeragapornis
(Agapornis personatus)

Perzikkopagapornis
(Agapornis roseicollis)

De overige soorten zijn:
Grijskopagapornis

(Agapornis canus)

Nyasa-agapornis

(Agapornis lilianae)

Zwartwangagapornis (Agapornis nigrigenis)
Roodmaskeragapornis (Agapornis pullarius)
Zwartkraagagapornis (Agapornis swindernianus)
Zwartvleugelagapornis (Agapornis taranta)
Grootte
Afhankelijk van de soort 14 - 17 centimeter
Geslachtsonderscheid
De
drie
populairste
agaporniden
hebben
geen
uiterlijke
geslachtskenmerken. Sommige ervaren kwekers kunnen het geslacht
bepalen aan de hand van de afstand tussen de bekkenbeentjes, deze
afstand is groter bij de popjes. Verder zijn de popjes van de fischers
agapornis en zwartmaskeragapornis vaak wat groter dan de mannetjes.
Uitsluitsel kan verkregen worden dankzij DNA onderzoek op basis van
enkele borstveertjes.
Sociale eigenschappen
Agaporniden leven van nature in kleine groepen, het zijn dus sociale
vogels en ze kunnen binnenshuis uitstekend met z'n tweeën gehouden
worden. Schaf ze wel tegelijkertijd aan zodat een nieuwe vogel niet als
indringer wordt gezien, als het niet anders kan moeten de vogels langzaam
aan elkaar gewend worden, bijvoorbeeld door kooien langzaam dichter bij
elkaar te plaatsen. Kies er alleen voor om een eenling te houden als u
voldoende tijd aan de agapornis kunt besteden. In volières kunnen
agaporniden
ook
in
kleine
groepjes
gehouden
worden.
Huisvesting
Agaporniden kunnen zowel in kooi als volière worden gehouden. Het zijn
echte knagers, dus kies voor stevig materiaal. Ook planten zullen weinig
kans krijgen. Daarnaast klimmen ze ook veel, dus het is niet erg als de
kooi hoger dan breed is. Geef ze voldoende takken of speeltjes waarin ze
kunnen klimmen en zorg ervoor dat de traliafstand niet te nauw voor hun
snavel
is.

Naast klimmers zijn het ook echte vliegers, dus laat ze regelmatig door de
kamer vliegen. In volières kunt u zelfs een kleine kolonie houden, ze
hebben in de winter geen verwarming nodig, maar zorg wel voor een
tochtvrij nachthok.
Tevens
nemen
ze
graag
een
badje.
Voeding
De basisvoeding is een zaadmengsel voor agaporniden, daarnaast mag
ook eivoer (vooral in de kweekperiode), regelmatig groenvoer (groente en
fruit), grit en maagkiezel niet ontbreken. U kunt uw agaporniden ook
pellets geven, dit is een soort brokje waar alle voedingsstoffen in de juiste
verhouding in zitten, dit kunt u eventueel aanvullen met groente en fruit
en wat zaden en noten.
Kweken
Agaporniden maken gebruik van een nestkast met een bodemoppervlakte
van 15 * 15 tot 20 * 20 cm, een hoogte van 25 cm en een invlieggat van
5 cm. Agaporniden zijn een van de weinige papegaaiachtige die een nestje
maken, hiervoor gebruiken ze wat grover nestmateriaal zoals de bast van
wilgentakken, twijgjes en grassen. De pop legt om de dag een eitje tot
een legsel van 3 tot 5 eitjes, die zij in 22 - 23 dagen uitbroed. De jongen
zullen na zo'n 6 weken uitvliegen die daarna nog enkele weken gevoerd
worden. Laat agaporniden maximaal twee nesten per jaar grootbrengen.
Sinds juli 2014 mogen jonge agaporniden wettelijk gezien pas na 54 tot
56 dagen (afhankelijk van de soort) van hun ouders worden gescheiden.
Handopfok is nu dus verboden, behalve als dit noodzakelijk is,
bijvoorbeeld als de ouders niet voeren of dood gaan. Overigens is het
beter om nog wat langer te wachten dan 54 tot 56 dagen, ook hierna
kunnen agaporniden nog erg tam worden.
Bijzonderheden
Agaporniden worden sinds de 18e eeuw in Europa in gevangenschap
gehouden, ze worden vanwege de populariteit veel in gevangenschap
gekweekt en zodoende zijn er ook veel kleurmutaties ontstaan.
Agaporniden kunnen zo'n 15 tot 20 jaar oud worden, er zijn zelf
uitzonderlijke gevallen van 30 jaar bekend. Dit is beduidend ouder dan in
het wild, waar de levensverwachting 5 tot 7 jaar is.
Agaporniden kunnen een breed scala aan geluiden ten gehore brengen.
Helaas kunnen ze ook luid en schel schreeuwen, hoe vaak ze dit doen
verschilt per individu, mogelijk doen ze dit minder als ze met zijn tweeën
worden gehuisvest.

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

Coccidiose bij vogels ; voorkomen en genezen
Dit artikel is overgenomen van de website :
https://voliere-info.nl/coccidiose-bij-vogels-voorkomen-en-genezen/

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

Coccidiose is een eencellig diertje, een protozoa die alleen onder de
micorscoop te bekijken is. Er zijn verschillende ondersoorten bij de
protozoa coccidiose die vaak per dier specifiek zijn. De coccidiose die een
vogel infecteert kan dus weinig effect hebben bij bijvoorbeeld een konijn
of de mens.
Coccidiose is een zogenaamde parasiet. De protozoa op zich kan niet
overleven, maar heeft een gastheer nodig om zich in te nestelen, en te
vermenigvuldigen. De coccidiose komt vaak voor op de minder
hygiënische plekken zoals bijvoorbeeld een vies badje, voerbakjes met
ontlasting etc.

Wanneer een vogel dan zaden gaat eten of gaat drinken kunnen deze
eitjes opgenomen worden. De eitjes worden door de maag “verteerd”
waarbij de wand kapot zal springen. De kiemen komen hierdoor vrij, en
de sporozoieten zullen zich gaan vasthechten aan de darmwand van de
vogel. Hier vernielen zij de darmvlokken waardoor ze in de bloedbaan
terecht kunnen komen, en meegevoerd kunnen worden naar de lever.
De coccidiose parasieten kunnen zich ongeslachtelijk voortplanten, er is
dus geen man/vrouw verhouding nodig voor voortplanting. In een later
stadium vind er wel geslachtelijke voortplanting plaats. Als de
sporozoieten hun voortplanting voltooid hebben vormen zich de nieuwe
parasieten die met de mest uitgescheiden worden. Deze kunnen zo een
volgend slachtoffer maken.
De sporozoieten kunnen afhankelijk van de weersomstandigheden in een
dag of 2-4 weer ontwikkelen tot volledige parasieten.
De symptomen van coccidiose bij vogels
Vaak word het pas laat duidelijk dat de betreffende vogel aan coccidiose
lijd. De eerste symptonen zijn vaak “bol” zitten van de vogel (om zichzelf
warm te houden) en weinig activiteit (stil in een hoekje zitten). De
vogels kunnen echter ook een verminderde eetlust vertonen wat goed
zichtbaar is wanneer zij apart of in koppels gehouden worden.
Wanneer de vogel geïnfecteerd raakt met coccidiose word als eerste het
darmkanaal aangetast. Dit heeft als resultaat dat de vogel dunne
ontlasting gaat produceren (diarree). Dit is echter een redelijk algemeen
ziekteverschijnsel wat bij andere ziektes ook veel voorkomt. Ook teveel
bladgroenten kan een verdunning van de ontlasting betekenen. Wanneer
er echter stukjes onverteerd voedsel of bloed in de ontlasting gevonden
word dient u direct een (vogel)dierenarts in te schakelen. Wanneer de
vogel langer geïnfecteerd is word ook een duidelijke vermagering
zichtbaar.
Als de infectie zich verder gaat ontwikkelen zal de ontlasting langzaam
steeds slijmeriger en bloederig worden. De darmwand is immers
aangetast door de parasieten. Wanneer de parasiet via de bloedbaan de
lever bereikt is er snel een ontsteking zichtbaar.

De ontsteking op de lever door coccidiose laat zich uiten in een
zogenaamde levervlek links net onder het middenrif.
Vooral jonge vogels die net uit het nest komen, of vogels die net de rui
achter de rug hebben zijn het meest vatbaar voor coccidiose. Ze
verblijven vaak op de grond omdat ze niet volledig op conditie zijn. Door
de zware periode die zij achter de rug hebben is de weerstand ook
verlaagt.
Het behandelen van coccidiose bij vogels
Wanneer coccidiose is vastgesteld bij één of meerdere vogels is het
belangrijk deze vogels direct apart te houden. Immers dragen zij de
parasiet met zich mee, en kunnen zo ander vogels via de ontlasting ook
besmetten. Nadat de vogels apart gezet zijn is het belangrijk de
volledige populatie (zeker in de volière) goed te controleren op dunne
ontlasting, en eventueel bloedvlekjes aan de cloaca. Na de grondige
inspectie van de vogels is het belangrijk het volledige vogelverblijf
inclusief voer en waterbakjes grondig te ontsmetten. Dit kan
bijvoorbeeld met halamid. Het is een ontsmettingsmiddel en geen
reiniging middel. De volière of kooi dient dus eerst goed gereinigd te
worden (met name ontlasting verwijderen). Na deze reiniging kan met
een verdunde halamid oplossing de kooi of volière ontsmet worden.
Halamid heeft echter geen diepgaande werking, het beste is om het
meerdere keren per jaar te ontsmetten. Indien coccidiose is uitgebroken
is het belangrijk de vogels met name in de periode na het ontsmetten
goed in de gaten te houden. Wanneer de tekenen zich voordoen van een
nieuwe infectie dient u zo snel mogelijk actie te ondernemen om erger
leed te voorkomen.
De vogels met coccidiose kunnen goed behandeld worden door een
vogeldierenarts. Deze schrijft bijvoorbeeld sulfaat preparaten voor wat
de vitamineopname door de parasiet belemmerd, de parasiet zal
afsterven en geen verdere infectie kunnen veroorzaken. Een andere
oplossing is bijvoorbeeld het geneesmiddel COXI Plus. Dit word opgelost
in het drinkwater waarna het opgenomen word door de vogels. Vooral
bij duiven is dit een populair middel wat goede werking heeft (onder
andere te koop bij Medpets.nl.)

Voorkomen van coccidiose
Voorkomen is beter dan genezen, zo luid een bekend spreekwoord. Maar
hoer voorkom je coccidiose bij vogels? Zoals al een paar keer besproken
is hygiëne de belangrijkste factor bij het voorkomen van een coccidiose
besmetting. Door de kooi of volière goed schoon te houden, en
eventueel 1-2 keer per jaar volledig te ontsmetten beperkt u de kans op
een besmetting met coccidiose. Daarnaast zijn er ook enkele facilitaire
zaken die aan te passen zijn om een besmetting te voorkomen:














Gebruik droog zand als bodembedekker; coccidiose heeft vocht
nodig om te overleven buiten de gastheer. Houtsnippers bieden
genoeg plekken waar vocht achterblijft, droog zand niet
Een goede hygiëne, reinig de voer en waterbakjes dagelijks,
ontlasting is de belangrijkste infectiebron
Zorg ervoor dat voer en waterbakjes niet onder een zitstok staan.
Wanneer de vogels niet boven de voer of waterbakjes kunnen zitten
op stok zullen zij ook veel minder snel hun ontlasting hier
achterlaten. Volledig voorkomen zal nooit lukken (Vogels zijn
immers niet zindelijk te krijgen), maar de kans op ontlasting in voer
of water is wel te beperken.
Houd de kooi of het nachthok in de volière schoon en droog. Zoals
gemeld heeft coccidiose vocht nodig om buiten de gastheer te
overleven, door de kooi of het nachthok droog te houden voorkomt
u parasieten die andere vogels kunnen besmetten
Houtsnippers regelmatig vervangen, coccidiose kan in de kerven
gaan zitten waar vocht achterblijft, zo overleeft de parasiet
Een goede voeding, voeding is de basis van een gezonde vogel.
Wanneer de vogel gezond is, zal zijn weerstand ook beter zijn tegen
coccidiose.
Zieke, of vogels die symptonen van ziekte vertonen direct
verwijderen uit de populatie. Zo voorkomt u dat zij de ziekte
verspreiden
Eventueel voor begin van de kweek mestonderzoek laten doen van
alle broedparen. Een dierenarts kan de mest opkweken om zo aan
te tonen of er infectieziekten aanwezig zijn bij de vogel

Al met al is coccidiose dus goed te voorkomen, maar mocht er
onverhoopt toch een besmetting plaatsvinden; geen paniek. Volg de
stappen zoals hierboven vermeld en het komt goed. Bij twijfel altijd een
dierenarts inschakelen.

Fotowedstrijd september 2020

Frans Jelsma

Anton van der Heide

Erwin Kampen

Auke van der Veen

Aad Twigt

Bill Hoekstra

Kleurkanaries : Agaat rood mozaiek
Dit artikel is overgenomen van de website :
http://www.speciaalclubkleur.nl/archief/agaat-rood-mozaiek

Als we het over een mozaïek hebben dan mogen we gerust stellen dat
de agaat rood mozaïek meer dan zijn reputatie verworven heeft. Bij vele
mozaïekkwekers zeker één van de kleurslagen die ze ooit op hok
hadden. De klassieke agaat rood mozaïek oogt niet enkel mooi maar het
is ook de kleur waarmee de vele mutaties het eveneens zeer goed doen.
Het grote contrast bij de agaat rood mozaïek geeft ons een
aantrekkelijke kleurkanarie. Tevens zorgen de gereduceerde fond in
combinatie met een diep rood mozaïek patroon voor een aantrekkelijke
kleurencombinatie. Het mozaïekpatroon is best tot in de perfectie te
brengen bij zowel de mannen als poppentypes zodat er echte topvogels
kunnen worden gebracht.
De andere kant van de medaille is dat de minste fout als een teveel
ongewenst rood of het minste phaeo bruin als echt storend overkomt.
Om deze reden zijn we dan ook verplicht de vogel in de perfectie te
brengen wat betekend dat een agaat mozaïek, welke aan de standaard
beantwoord, dan ook als een echte topvogel mag aangezien worden
binnen ons kleurkanarie bestand.

De standaardnormen:
Bij de agaat rood mozaïek, streven we de algemeen geldende eisen van
de agaatkanarie na. Rekening houdend met mannen en poppen types
uiteraard.
De bestreping:
Zal uiteraard uniform over het geheel zijn. De rugbestreping, in
harmonie met de flanken, loopt naar de borst toe. M.a.w. we gaan naar
een minder zwaar bestedingspatroon vergeleken met de kanaries uit de
zwartreeks. De bestreping moet duidelijk onderbroken zijn juist doordat
de bruine phaeomelanine, welke grenst aan de eumelanine, bij de agaat
afwezig is. Hierdoor krijgen we dus een onderbreking van het
bestrepingspatroon en ook een duidelijke kleurloze omzoming van de
pennen in vleugels en staart. Ook de vleugel dekveren moeten een
kleurloze omzoming bezitten. Volledig gemelaniseerde pennen (zonder
kleurloze “agaat”omzoming) zijn foutief! Verder eisen we een zo donker
mogelijke eumelanine; maximaal zwart wat meestal bij de poppen iets
minder briljant overkomt tegenover bij de mannen.
Op de kop vragen we eveneens een duidelijke bestreping die
naar de snavel toeloopt. De bestreping op de kop moet scherp en net
aanwezig zijn; de overgang naar de rug moet zonder onderbreking in de
nek. Deze kopmelanine zal bij poppen meestal dichter tot de snavel
komen maar zich iets minder contrastrijk uiten.

Elke vorm van phaeomelanine is ongewenst. Dus een heldere
agaat grijs witte fond.

Het mozaïekpatroon moet vanzelfsprekend compleet en krachtig
gekleurd zijn. De minste fouten als een te zwak of een te zwaar
aanwezig patroon zal onmiddellijk zorgen voor een sterk storend effect
en leiden tot puntenaftrek. Correcte scherpe aflijningen zijn gewenst.
Op de schouder vragen we een duidelijke krachtige rode
lipochroomkleur; bij poppen iets minder groot vergeleken met de
mannentypes. De rode kleur uit zich tot op de toppen van de veertjes!
Geen enkele vorm van onregelmatige kleur is toegestaan. Dit wordt
bestraft in de lipochroomkleur op de keurfiche. Zowel de oogstreep als
het masker moeten volledig en krachtig diep rood gekleurd zijn. Bij de
poppen een duidelijke oogstreep zonder meer.
Bij de mannen een volledig masker, boven en onder de snavel. Alle
veertjes binnen het masker moeten gekleurd zijn. De kleur van het
masker moet zo egaal mogelijk zijn over het gehele masker; boven de
snavel kan dit soms iets donkerder overkomen maar dit moet niet als
foutief aanzien worden omdat dit de wijten is door de mix van de
lipochroomkleur met de daar aanwezige melanine. Op de borst hebben
we de borstvlek. Afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige
lipochroomkleur kan deze meer of minder aanwezig zijn. Vandaar dat ze
bij de poppen steeds kleiner is in vergelijk met het mannentype. Het
dieptepunt van de borstvlek bevindt zich in het midden uiteraard zonder
al teveel uitloop naar de flanken en/of het masker. Masker en borstvlek
moeten onderbroken zijn als we over de betere mozaïek spreken. Verder
is er ook de vlek op de stuit. Deze geeft meestal weinig problemen
behalve dat ze soms tweekleurig kan zijn war uiteraard foutief is. Geen
lipochroomkleur in vleugel en staartpennen. Indien er toch rood
gekleurde vleugel- of staartpennen zijn gaan we, naar mate van de
hoeveelheid, één of meerdere punten in mindering brengen in de rubriek
categorie. In dergelijk geval geven we geen 5 punten op algemene
indruk.
Kweekadvies:
Bij de kweek van agaat rood mozaïek zullen we uiterst selectief te werk
moeten gaan. Inbreng van andere kleurslagen zie ik niet onmiddellijk als
de boodschap. Ook het redelijk ruime aanbod van agaat rood mozaïek
laat ons toe om via selectie te werken. We vragen een goed contrast.
Over de eumelanine is er weinig discussie; we werken met vogels met
een uitgesproken zwart eumelanine bezit waar de omzomingen goed
zichtbaar zijn. Nauwlettend de kop bestreping in de gaten houden; deze
moet scherp aanwezig zijn. Vele agaten zijn verervend voor tal van

mutaties waardoor het fenotype (uiterlijk) van de agaat rood mozaïek er
anders kan gaan uitzien. Om deze reden wens ik minder diep in te gaan
of de fond nu witter of grijzer enz.… er moet uitzien.

Een heldere, zuivere grijs-witte fond is correct. Geen zichtbare
phaeomélanine en een gitzwart onderbroken harmonieus
bestrepingspatroon. Dat zijn onze selectiefactoren.

Voor de rest gaan we onze koppels zo samenstellen dat ze elkaar
aanvullen om ons een zo compleet, en correct mogelijk, mozaïekpatroon
gaan opleveren.
Niet teveel vogels gebruiken met kenmerken als poppen voor
mannentypes en mannen voor poppentypes want hier riskeren we soms
mozaïeken in te schakelen welke uit de kweek van intensief x mozaïek
ontstaan zijn; en dat is de verkeerde richting voor topmozaïek kweek.
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De Gouldamadine
Dit artikel is overgenomen van de website :
https://voliere-info.nl/gouldamadine/

De Gouldamadine is bij velen wel bekend vanwege de mooie kleuren. In
totaal worden er door de NBVV maar liefst 307 mutaties beschreven! Het
zijn levendige vogels die helaas vanwege de verzorging niet voor de
beginner zijn weggelegd.
De gouldamadine moet namelijk verwarmd gehouden worden. Al zijn er
al kwekers die ze succesvol in de buitenvolière kweken is het verstandig
ze binnen te houden waar er altijd een minimale temperatuur van circa
15 °C heerst
De gouldamadine in het wild
In het wild komt de gouldamadine alleen voor in Australië, ze zijn
ontdekt door de ornitholoog John Gould. De naam van de gouldamadine
is dus niet opzienbarend. Rond 1838 ging John Gould samen met zijn
vrouw naar Australië om onderzoek te doen naar vogels. Op hun tocht
door Australië ontdekten zij de vogels die later bekend zouden worden
als Chloebia gouldiae; de gouldamadine.
Door John Gould werden veel boeken over deze vogel geschreven, ook
maakte zijn vrouw erg mooie tekening. De boeken en tekeningen zijn
nog steeds terug te vinden in de Artis bibliotheek in Amsterdam. Het
duurde niet lang voordat de gouldamadine werd ingevoerd in Europa.
Engeland had de primeur met de eerste Europese Gouldamadine in
1887.
De Gouldamadine komt voor in het savanneachtige, lichtbeboste en
heuvelachtige gebied in het noordelijke deel van Australië, van het
Kimberley-district in het westen tot Noord-Queensland in het oosten. De
grootste broedpopulaties komen voor in de Yinberrie Hills ten noorden
van Katherine in het Noordelijk territorium.
Ondanks het in 1960 door de Australische regering afgekondigde vangen uitvoerverbod is de leefsituatie voor de Gouldamadine in het land van
herkomst nog steeds uitermate bedreigend. Momenteel zouden er nog
slechts zo’n 2500 volwassen Gouldamadines over zijn.

In het wild komen niet zoveel mutaties voor, alleen de oranjekop, de
roodkop en de zwartkop gouldamadine. In het beginsel werden ze als 3
aparte (onder)soorten beschouwd, later werd echter bekend dat het 3
kleurvormen van de gouldamadine zijn die tot 1 soort behoren. Ze
komen door elkaar over het gehele verspreidingsgebied voor, en
vertonen naast hun kleur geen uiterlijke verschillen.
Gouldamadine in gevangenschap

De gouldamadine wordt dus al sinds 1887 in gevangenschap gehouden.
Gouldamadines kunnen in de buitenvolière gehouden worden doch zijn
ze niet zo goed gedomesticeerd zijn als bijvoorbeeld kanaries en
zebravinken. Ze worden veel gekweekt bij temperaturen van 15 tot 25
°C waardoor de jonge vogels ook niet gewend raken aan lagere
temperaturen. Er zijn al kwekers bezig langzaam de temperaturen te
verlagen zodat elke opvolgende generatie gouldamadines beter tegen
het Nederlandse klimaat kan. Maar dit proces duurt jaren. In de zomer
periode kunnen zij naar behoefte dan vrij naar buiten vliegen als de
temperatuur acceptabel is, in de winter kan er dan eventueel in een
nachthok wat ~5°C is overnacht worden. Er zijn ook al kwekers die de
gould’s succesvol buiten kweken zonder het nachthok op een constante
temperatuur te houden, zelf ben ik hier ook mee bezig (geïsoleerd
nachthok).

Voeding voor de gouldamadine

De gouldamadines krijgen een goede mengeling voor tropische vogels
gemengd met onkruidzaad. Een goede verhouding voor dit mengsel is
1:1. Zorg er altijd voor dat u vers zaad heeft gezien de gouldamadines
een mindere weerstand hebben dan de meer gedomesticeerde soorten.
De tropische zaden mengeling bestaan hoofdzakelijk uit milet soorten.
Door hier een zelfde verhouding onkruid zaad aan toe te voegen zorgt u
voor variatie in de voeding. Ook bevatten onkruidzaden veel vitaminen.
Zoals bij alle vogels mag vogelgrit gemengd met maagkiezel en een
sepiaschild nooit ontbreken. De vogels hebben dit nodig voor hun
spijsvertering en het bijhouden van de snavel.
In de broedperiode is het belangrijk de vogels te voorzien van eivoer, in
het eivoer kunt u ook wat levend voer zoals buffalowormpjes of pinkys
aanbieden. Een snoepbakje per koppel per dag is voldoende.
Om de vogels te belonen, en wat activiteiten te geven kunt u een stukje
trosgierst in de (kweek)kooi ophangen. De gouldamadines zijn gek op
trosgierst omdat het een makkelijk te pellen zaad is (het groeit zonder
schil). Dit zorgt ervoor dat de vogels niet verveeld raken, en elkaar dus
lastig vallen. Daarnaast zorgt het er ook voor dat de vogels goed in
conditie blijven. Geef echter niet teveel trosgierst, het is een vet zaad.

En indien u te vaak trosgierst geeft is er een kans dat ze geen andere
zaden meer willen eten.
Geslachtsonderscheid bij gouldamadines

Gouldamadine geslachtonderscheid, links pop, rechts man
Bij de gouldamadines is het geslachtsonderscheid alleen mogelijk
wanneer de jeugdrui (zie kweek) voltooid is. De vogels hebben dan hun
volwassen kleuren. De mannelijke gouldamadine heeft wanneer deze
volwassen is vele malen fellere kleuren (met name de borst) dan het
vrouwtje (zie foto). Ook word verondersteld dat de binnenste blauwe
staartveren bij de man circa 2.5 tot 4cm zijn in tegenstelling tot de 11.5cm bij het popje. Dit heb ik zelf nooit bekeken, geslachtsonderscheid
op de kleur (en bouw) is voldoende geweest bij de gouldamadines.

Kweken met gouldamadines
Gezien de gouldamadines vaak in kweekkooien gehouden worden
vanwege hun verwarming eisen ga ik direct over op dit onderwerp. De
gould amadines kunnen ook gewoon goed in een kooi in huis gehouden
worden zolang de temperatuur maar stabiel rond de 15-25°C is.

Wanneer u de gouldamadines in kweekkooien gaat houden is het
belangrijk dat alle naden goed afgekit worden. Zo voorkomt u bloedluis
wat ernstige gevolgen kan hebben als de vogels tot broeden komen. Om
de vogels wat vliegruimte te geven is de minimaal aangeraden maat
80x50x50cm voor een kweekkooi.
De gouldamadines broeden in speciale nestkastjes. In de handel zijn
deze verkrijgbaar waarbij vrijwel altijd de gouldamadine al in de naam
verwerkt word. Echter kun u ook heel goed zelf de nestkastjes voor
gouldamadines maken. Bij voorkeur worden ze gemaakt van 10mm
multiplex.
Ook hier worden alle naden goed afgekit om bloedluis zoveel mogelijk uit
te bannen. Het interieur van de broedkooien schildert u wit zodat er
geen schaduwplekken ontstaan. Ook verlichting in de kweekkooien kan
de kweek positief beïnvloeden.

Gouldamadines zijn in het wild echte koloniebroeders, soms broeden er
zelfs meerdere poppen in dezelfde boomholte. Daarom kunnen zij indien
gewenst ook met meerdere koppels gehouden worden in (ruime)
broedkooien. Maar wilt u selectief kweken dan dient u ze per koppel te
houden.
Als de paring goed is verlopen zal de pop na enkele dagen beginnen met
het leggen van de eitjes. Dit zullen uiteindelijk 5 tot 6 witte eitjes zijn.
Omdat de vogels in een beschutte plek hun nest maken hebben de eitjes
geen schutkleur. Meestal begint de pop bij het leggen van het 3e of 4e
eitje al met het broeden. Na circa 14 dagen komen de eitjes uit. Let erop
de gouldamadines niet altijd nestcontrole toestaan. Hou de vogels
gewoon even in de gaten, en wanneer beide vogels even van het nest
zijn kunt u snel controleren of de jongen eventueel uitgekomen zijn.

De jongen komen volledig kaal ter wereld, en hebben de ogen nog
gesloten. In het begin krijgen de jonge gouldamadines in het wild vaak
kleine vliegende insecten gevoerd. In gevangenschap is het daarom
belangrijk voldoende dierlijk voedsel aan te bieden in de vorm van
levend voer (pinkys, buffalo wormpjes) en universeelvoer of
insectenpaté. De ouders voeren dit dan aan de jongen. Na enkele dagen
zult u de bedelgeluiden al goed kunnen horen. De jongen zullen in circa
24 dagen volledig opgroeien waarna zij zullen uitvliegen
Als de jonge gouldamadines zijn uitgevlogen worden zij door beide
ouders nog ongeveer 2 weken gevoerd. Na enkele dagen uitgevlogen te
zijn zullen zij al zelfstandig beginnen te eten. Ook zullen zij in de eerste
nachten nog terugkeren naar hun nestje, maar na een week is dit over.
U kunt dan het nestje verwijderen om het schoon te maken.

Gouldamadine jeugdrui
De jonge gouldamadines hoeven niet van de ouders gescheiden te
worden om een nieuw legsel mogelijk te maken. Het zijn zeer vreedzame
vogels die hun eerste legsel niet zullen verjagen. Op een leeftijd van 8
tot 10 weken begint de jeugdrui waarbij de gould hun definitieve kleur
zullen krijgen. (zie foto, jonge (wtiborst) gouldamadine aan het begin
van de jeugdrui.
Op een leeftijd van 14 tot 18 weken is deze jeugdrui voltooid. Veel
kwekers laten de jongen tot aan het einde van de jeugdrui in hun
“geboorteverlbijf” omdat dit uit ervaring tot minder jeugdsterfte leid. De
jongen dient u ook niet zomaar in een andere omgeving te plaatsen.
Mutaties
Zoals reeds aangehaald komen in het wild alleen de roodkop, oranjekop
en zwartkop gouldamadine voor. Door de populariteit zijn er in
gevangenschap al vele kleurmutaties gekweekt. De Nederlandse bond
voor vogeliefhebbers erkent 307 kleurmutaties bij de
gouldamadines zoals de witborst, lilaborst en blauwe goulds. Al deze
variëteiten worden op hun beurt weer onderverdeeld in witborst
roodkop, lilaborst geelkop of lilaborst zwartkop etc. Het zijn teveel
mutaties om allemaal hier te beschrijven.

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@hiemstrabandencentrum.nl

Langewijk 14, 9202 CP Drachten
Opslag : De Hemmen 91A Drachten

Blauwfazantjes
Dit artikel is overgenomen van de website :
https://voliere-info.nl/blauwfazantje/

Het blauwfazantje is een opvallende vogel, door zijn lichtblauwe kleur
(waaraan hij zijn naam dankt). Hij komt hoofdzakelijk voor in Afrika,
waar er verschillende ondersoorten bekend zijn:






U. b. bengalus: van zuidelijk Mauritanië tot Guinee en oostelijk tot Ethiopië,

Oeganda en westelijk Kenia.
U. b. brunneigularis (“bruinkopblauwfazant”): van zuidelijk Somalië tot centraal
Kenia.
U. b. littoralis: zuidoostelijk Kenia en noordoostelijk Tanzania.
U. b. ugogensis: zuidelijk Kenia en noordelijk, westelijk en centraal Tanzania.
U. b. katangae: noordoostelijk Angola, zuidelijk Congo-Kinshasa en noordelijk
Zambia.

Het blauwfazantje in het wild
Het blauwfazantje komt hoofdzakelijk in West-Afrika voor. De
ondersoorten verschillen onderling vooral in vorm en soms in kleur.
Blauwfazantjes zijn ongeveer 12cm groot, en zijn geen dure vogels in de
aanschaf. Om deze reden zijn het ook geliefde vogels voor in de volière.
Geslachtsonderscheid bij het blauwfazantje
Het geslachtsonderscheid bij de blauwfazantjes is makkelijk, de
mannetjes hebben een rode wangvlek die de popjes niet hebben.
Daarnaast is de kleur van het mannetje vaak dieper en de tekening
scherper. Het popje is wat valer en minder intensief gekleurd.

Man

Pop

Voeding voor het blauwfazantje.

De voeding voor het blauwfazantje bestaat hoofdzakelijk uit een
zadenmengeling voor tropische vogels, of een volière mengeling. Dit
word aangevuld met eivoer, kiemzaad en wat groente of fruit. Ook een
stukje trosgierst op zijn tijd word gewaardeerd. Naast dit basis menu
dient er altijd grit, maagkiezel en vers badwater beschikbaar te zijn. Ook
een sepiaschild om de snavel te slijpen word gewaardeerd. Om de
behoefte naar dierlijke eiwitten te voldoen kunt u insectenpaté
toevoegen aan het eivoer. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld 50%
eivoer en 50% universeelvoer te mengen. Het universeelvoer bevat veel
dierlijk eiwit. Naast deze mengeling kunt u (geknipte) buffalowormpjes,
pinky’s, miereneitjes en muggenlarven aanbieden. Tijdens het broeden is
het belangrijk alleen zaden beschikbaar te stellen, en in kleine mate
eivoer. Een hoog gehalte aan dierlijk eiwit in het voedingspatroon kan
verhoogde paringsdrift veroorzaken, hierdoor zullen de vogels slecht
broeden of snel een nieuw nest beginnen terwijl het eerste nest nog niet
uitgebroed is. Om deze reden is het verstandig pas levend voer en
dierlijke eiwitten te verstrekken wanneer de jongen uitgekomen zijn.

Blauwfazantjes in de volière
In de volière zijn blauwfazantjes geen ruziezoekers. Het zijn rustige,
doch actieve vogels. Ze zijn verdraagzaam naar andere volière bewoners
en zullen geen ruzie zoeken met andere vogels. Wel zullen zij in de
broedperiode hun nestje verdedigen, dit doen bijna alle vogels. Tijdens
de broedperiode is het wel verstandig maximaal 1 koppel per volière te
houden. De mannetjes kunnen zeer agressief naar elkaar worden. In de
volière is het belangrijk dat de blauwfazantjes zich ’s nachts kunnen
terugtrekken in een vorst, tocht en vochtvrij nachthok. ‘S winters is het
verstandig de vogels binnen te houden bij een temperatuur van ten
minste 10°C. De blauwfazantjes worden langzaam steeds winterharder in
ons koude Nederlandse klimaat, maar het is aan te bevelen ze toch
binnen te houden in de winter.
Het kweken van blauwfazantjes
Het kweken van blauwfazantjes is niet moeilijk. Wanneer er rekening
gehouden word met de behoefte aan warmte, en wanneer zij een
geschikt nestkastje tot hun beschikking hebben zullen zij snel overgaan
tot het bouwen van een nestje, en het leggen van de eitjes. Door hun
behoefte naar warmte word het aangeraden de blauwfazantjes in
kweekkooien te houden. De kweekruimte kan dan optimaal op
temperatuur gebracht worden om de broeddrift te verhogen. Ook kan
hierdoor beter het aangeboden voedsel aangepast worden, in de volière
is het lastig dierlijk voedsel aan de vogels aan te bieden die het nodig
hebben. En een teveel aan dierlijk voedsel kan zoals reeds gemeld een
verhoogde paringsdrift opwekken.
Wanneer het nestje gebouwd is zal het popje 4 tot 6 eitjes leggen welke
in 13 tot 14 dagen uitgebroed worden. Wanneer de jongen uitkomen is
het belangrijk dat er dierlijk voedsel zoals eivoer, pinkys, miereneitjes,
buffalowormpjes etc ter beschikking gesteld word. Omdat de ouders dit
aan hun jongen voeren zal een goede opfok niet mogelijk zijn zonder dit
dierlijk voedsel.

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.

Fotowedstrijd september 2020

Martinus Hiemstra

Kees Luinstra

Karin Hooghiemster

Anneke Nutterts

Heerke Hoeksma (winnaar)

Harry Dolstra

Kweken met kanaries
Dit artikel is overgenomen van de website :
http://www.eckev.nl/vogelinformatie/kanaries/page12.html

Je zou zeggen, daar weten we het fijne wel van. In de praktijk blijkt dat
hier en daar nog wel eens tegen te vallen. De meeste onder ons kweken
al jaren kleur- of postuurkanaries. Maar, gaat de kweek ook altijd precies
zoals we dat wensen? Zelf denk ik van niet en ieder jaar hoor je weer
berichten dat her en der de kweek weer te wensen heeft over gelaten.
Ook dit jaar weer. Volgens mij is dat niet nodig. Aan de hand van dit
artikeltje wil ik proberen uit te leggen waarom ik dat vind.
Als we aan de kweek denken hebben we al snel het beeld in ons hoofd
van de broedkooi met een nestje er in ( of aan) en gemakshalve maar
even twee vogels. Is dat eigenlijk wel zo, begint de kweek daarmee?
Naar mijn idee niet en ik ben niet de enige die er zo over denkt. Direct
na de ruitijd begin ik al te denken over de volgende kweek. Nog voordat
er een vogel naar welke tentoonstelling dan ook geweest is. Vrijwel altijd
houd ik voor de kweek alleen poppen aan uit de eerste ronde, domweg
omdat deze vogels bij aanvang van de kweek ouder zijn. Natuurlijk is er
wel eens een uitzondering op deze regel, niemand verklaart je voor gek
als je een heel mooie pop uit de tweede ronde aanhoudt. Maar als het
verschil niet echt groot is dan kies ik voor de pop uit de eerste ronde.
Voor mannen gaat dit nog meer op, liever een goede overjarige man dan
een uit de tweede ronde.
Dat sorteren doe ik zoals gezegd na de ruitijd, ongeveer eind augustus,
begin september. Mijn vogels zijn dan zover dat het wel te bekijken is.
Hier en daar zijn er nog vogels met wat koprui of vogels die anderszins
nog niet geheel klaar zijn, maar selecteren kan dan toch goed. Rond die
tijd heb ik de vogels toch in handen om de t.t. vogels uit te zoeken. Na
enkele weken bekijk ik de uitgezochte kweekvogels nog een keer en
diegene die voor wat betreft gezondheid door de mand vallen worden er
weer uitgehaald. Mocht er later nog een twijfelgeval voordoen dan gaat
ook deze op de transferlijst.
Rond de tweede helft van oktober haal ik de poppen uit de buitenvlucht.
Ze gaan apart in een vlucht in hetzelfde vertrek als de t.t. vogels. Vaak
haal ik de mannen een of twee weken later naar binnen omdat het weer

me dan niet meer aanstaat. Hoe zit het met het licht rond deze tijd zult u
misschien denken. Wel, in principe verleng ik de dag nu niet. De vogels
hebben licht van ong. 08.00 uur tot 17.00 uur uiterlijk 17.30 uur. Dit
geldt zowel voor de kweek- als de tentoonstellingsvogels. Zo heb je ook
vrijwel nooit een t.t. vogel die in de rui valt. Als u zich hieraan houdt en
als de t.t. commissies zorgen voor zo weinig mogelijk dagen met extra
licht weet ik zeker dat u geen vogels in de rui krijgt.
Een goed zaadmengsel, twee maal per week een bakje eivoer (voor de
roodkwekers natuurlijk zonder roodvoer), regelmatig een badje en af en
toe een heel klein beetje groenvoer is dan voldoende. Let scherp op de
gezondheid van de vogels en zeker ook op de mest. Is de mest te
waterig stop dan even met het groenvoer. Af en toe sluip ik ’s avonds
even naar boven om te horen of er misschien een zg. smakker tussen
zit. Deze vogels vliegen er ook uit, zelf verkoop ik deze vogels (en
andere twijfelgevallen) nooit. Ook op een vogelbeurs horen alleen
kerngezonde vogels thuis. De vogelbeurs is uiteindelijk de uitgelezen
mogelijkheid om nieuwe liefhebbers op het juiste pad te helpen. Dit
doen we niet door hen zieke of minder goede vogels te slijten! Sorry,
maar dat moest er even uit.
De tweede helft van december, ongeveer 6 weken voor ik wil gaan
kweken, begin ik met het opvoeren van het licht. We gaan direct naar
twaalf uur licht. Dit gaat in een sprong. De vogels weten nu dat er iets
staat te gebeuren. Er zijn mensen die dan een ietsje tarwekiemolie aan
het eivoer toevoegen. Zelf deed ik dat vroeger ook, tegenwoordig niet
meer. Bij aanvang van de kweek moet dit zon 15 uur zijn. Iedere week
dus een half uurtje erbij. Zelf doe ik twee maal per week een kwartiertje.
Dit hoeft echt niet precies op de vijf minuten, maar enige regelmaat kan
geen kwaad. U weet dan zelf ook nog waar u bent gebleven. Na een
week of vier geven we de roodfactorige kanaries weer wat rood door het
eivoer en we gaan de poppen even testen. We doen in hun vlucht wat
nestmateriaal en kijken wat ze er mee doen. De eerste keren zullen ze er
alleen maar een rommeltje van maken, maar na de vijfde week zie je de
poppen met grote "snorren" nestmateriaal druk door de vlucht gaan. De
mannen in een vlucht daarboven reageren dan al duidelijk op de poppen
en ook andersom. In deze periode is de temperatuur ongeveer 15
graden.

We gaan nu zorgen dat de broedkooien ( hotelkamers) geheel gereinigd
en ontsmet worden.
Tot nu smeerde ik de naadjes en nestbakjes altijd even in met U3, maar
dit spul is uit de handel genomen. Nu doe ik het nog met een voorraadje
U2 dat ik nog heb, maar daarna zal ik moeten omzien naar een ander
product. Ik heb begrepen dat Ocepou en Ardap, goede vervangers zijn.
Zelf doe ik aan wisselbroed, wat betekent dat een man meerdere poppen
krijgt. De poppen worden in de broedkooien gestopt nadat ik de
nageltjes heb geknipt. Eventuele overtollige bevedering rond de
aarsstreek wordt verwijderd, ook wordt zonodig de bovensnavel even
bijgeknipt. De vogels behandel ik ook nog met een weinig Birdspray
tegen vogelmijt. Alle mogelijke ongedierte waar we de vogels voor de
kweekperiode vanaf helpen, geven ze ook niet door aan de jongen. Als
we de vluchten (en stokken!) in de tussenliggende periode goed schoon
hebben gehouden en de vogels inderdaad regelmatig hebben laten
badderen hoeven we geen pootjes of bevedering schoon te maken. Een
gezonde vogel zal in een schoon hok altijd schoon zijn. Houdt de
vluchten alleen wel zo droog mogelijk.

De poppen die het meest broedrijp zijn krijgen nu een man en we kijken
op ons gemak hoe de vogels op elkaar reageren. Mocht het tot een
echtelijke twist komen dan niet meteen de man weghalen. Loopt het de
spuigaten uit dan zetten we de man bij een andere pop. Later proberen
we het nog een keer met de door ons gewenste combinatie. Het wil nog
wel eens helpen door de man ’s avonds bij schemering bij de onwillige
pop te plaatsen. Als de vogels ’s ochtends wakker worden bij elkaar zijn
de problemen al vaak een stuk minder. Of de vogels veel ruzie maken
kunt u controleren aan de hand van de bodembedekking, het ligt dan
aan de buitenkanten van de lade. Maken ze geen ruzie dan ligt het zand,
houtsnippers of houtmot netjes verspreid zoals u het er had ingedaan.
Als het met deze combinatie echt niet gaat moet u een andere oplossing
bedenken. Bijvoorbeeld een andere man of even afwachten, misschien is
de pop er nog niet aan toe. Misschien doet de pop het wel in een andere
kooi. Een overjarige pop zet ik bijvoorbeeld altijd in dezelfde kooi waarin
ze het jaar daarvoor goed heeft gedaan.

Man

Pop (broedrijp)
Langzamerhand zullen steeds meer poppen een nest gaan maken, de
man wisselt dan ook iedere dag 1 of 2 keer van kooi. Na een paar dagen
zal hij er al aan gewend zijn en rustig blijven zitten als we met de hand
kalm de kooi in gaan, terwijl we rustig tegen hem praten.

Tegen de tijd dat de nesten klaar zijn moet de temperatuur opgevoerd
zijn naar een graad of 19-20. De jonge poppen krijgen dan geen
legnood. Als de poppen eenmaal, twee of drie eitjes hebben gelegd
hoeft de man er niet meer bij.
De eitjes halen we iedere morgen netjes weg en leggen er een kunsteitje
voor in de plaats. Volgens mij maakt het niet veel uit of je de eitjes
bewaart op zand of zaad. Voor beide zijn evenveel voordelen als nadelen
op te noemen. Af en toe even omdraaien en altijd op de zijkanten
leggen! De dooier kan anders door het eiwit in de luchtkamer komen, en
het ei komt nooit meer uit. Als het 4e eitje gelegd is dan geven we ze
weer aan de aanstaande moeder terug. Doe dit zo mogelijk ’s ochtends
want dan komen de eieren overdag uit. De pop geven we tijdens het
broeden nog steeds af en toe een badje, zo zullen de eieren ook niet
snel uitdrogen. We zorgen natuurlijk wel dat de hygrometer tussen 55 en
65 staat. Eventueel kunnen we de eitjes vanaf de tiende dag ook wat nat
maken door met natte vingers een ietsje over de eitjes te spetteren.
Op de dag dat de eitjes uit moeten komen halen we het zaad bij de pop
weg en geven we haar een weinig eivoer. Kijk of de pop de jongen niet
meteen volpropt, de jongen maken dan de dooierrest in de buik niet op.
Als hiervan resten in de buik van het jong achterblijven kan het jong na
een dag of 5 sterven aan een infectie. Na het ringen gaan we weer een
beetje hard zaad geven, na de tiende dag weer wat meer. Dit houden
we zo tot de jongen uitvliegen, dan geven we 50% zaad en 50% eivoer.
Voor de jongen kunnen we het zaad eerst kneuzen of even in de
koffiemolen licht malen. Tot na de jeugdrui horen de vogels 50% eivoer
en 50% zaad te krijgen. Let aan het einde van een kweekronde wel
goed op of de pop de jongen niet gaat plukken, het is natuurlijk
verschrikkelijk zonde om vandaag prachtige jongen te hebben en
morgen alleen nog kale kippetjes. Zet de jongen eventueel in een
vluchtje bij een voerende man. Als een man eenmaal voert, geeft hij
ieder jong dat bedelt wel wat. Ze leren dan ook snel zelf hun kostje bij
elkaar te scharrelen. Aan het eivoer kun je nog wat geweekt raapzaad
toevoegen of van die speciale yoghurt (bio-garde) die ook goed is voor
de heel jonge vogels. De darmflora wordt er door gestimuleerd.

In de broedkooi voert u natuurlijk niet een beetje eivoer bij. Eerst de
bakjes leeggooien en dan weer nieuw er in doen. Bederf, schimmels en
andere viezigheden liggen zeker bij het eivoer op de loer. Zet ook nooit
bakjes met eten in de kooi, de vogels laten hun ontlasting er in vallen en
de jongen krijgen het weer naar binnen. Als baby mag je van je ouders
iets beter verwachten.
Des te warmer en vochtiger u het heeft in de vogelkamer, des te meer
kans op bloedluis. Controleer de nestjes regelmatig. Bloedluis is oorzaak
nummer EEN bij een slecht broedseizoen. Ik heb al zo vaak gehoord dat
men geen luisjes had terwijl het ongedierte welig tierde bij onderzoek. U
kunt hier niet scherp genoeg mee wezen.
De jonge vogels blijven, nadat ze zelfstandig zijn, apart van de oude
vogels. U zult dus de beschikking moeten hebben over twee volières. Dit
doen we, om de jongen te vrijwaren van mogelijke bacteriën, die de
oude vogels met zich meedragen.

Laat niet teveel zonlicht toe in het vogelhok, de vleugel- en staartpennen
blijven op die manier mooi doorgekleurd. Zorg voor voldoende ventilatie.
Laat de ventilator in de ruimte blazen, zodat een overdruk in het
vogelhok ontstaat. Op die manier hebben de vogels altijd voldoende
zuurstof.
U kunt uw vogels ook nog beschermen tegen Megabacterie, door
éénmaal per week, vijftien milliliter biologische appelazijn, aan één liter
drinkwater toe te voegen.

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

9203 CD Drachten

Tel.0512-526143

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

