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Van de voorzitter 

 

Wat moet je in een voorwoord schrijven als je al twaalf maanden als 

vereniging geen activiteit hebt kunnen houden? Dat we vooral uitkijken 

naar het moment dat het wel kan. Laten we hopen dat we na de 

zomervakantie weer mogelijkheden hebben tot het organiseren van 

clubavonden, lezingen, bingo’s en natuurlijk onze eigen onderlinge 

tentoonstelling.  

 

Het is in deze tijd niet altijd even makkelijk positief te blijven, maar bij 

de gedachten aan een mooie onderlinge tentoonstelling gaat mijn hart in 

ieder geval alweer sneller kloppen. 

 

Als vereniging hebben we dan niets kunnen organiseren, dat betekent 

niet dat onze vrijwilligers stil hebben gezeten. Jeen Bekkema, Ben 

Riedstra en Meint de Haan hebben uitgebreid onderhoud uitgevoerd aan 

ons mooie gebouw. Plinten en duren zijn weer strak in de verf gezet, ook 

enkele muren zijn van geheel nieuwe kleuren voorzien. Het ziet er weer 

keurig uit, aan ons gebouw en haar vrijwilligers ligt het niet. 

 

Als vereniging staat we er ook nog goed op, ons ledenaantal is stabiel en 

we krijgen er ook geregeld weer nieuwe leden bij. Dat doet ons goed, in 

tijden waarin de hobby ook wel onder druk staat. Financieel krijgen we 

wel rake klappen. Het gebouw staat immers al een jaar leeg maar vele 

vaste lasten lopen door. Doordat we geen zaalhuur kunnen innen en 

geen consumpties kunnen verkopen moeten we onze reserves 

aanspreken. Gelukkig hebben we een reserve, maar dit onderdeel vraagt 

momenteel wel alle aandacht van het bestuur. 

 

Wij wensen u allen alvast een hele fijn zomer en hopen u vooral na de 

zomervakantie weer eens terug te zien in ons gebouw. Bakje koffie, 

biertje en lekker over vogels praten. Daar zijn we allemaal wel aan toe. 

 

Namens het bestuur, 

Erwin Kampen 

Voorzitter Drachtster Vogelvrienden 

 



 
 

Agenda 2021 

 

Op dit moment durven we nog geen activiteiten in te plannen. Zodra het 

weer kan en mag, gaan we dat beslist doen. 

 

In verband met organisatorische omstandigheden kunnen we u vast wel 

mededelen dat onze onderlinge tentoonstelling in 2021 eenmalig in week 

46 zal zijn in plaats van week 47, zoals u van ons gewend bent. Een 

weekje korter wachten klinkt iedereen vast goed in de oren . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bestuursmededelingen 

 

Ringenbestellingen 

Met ingang van dit jaar hanteert de NBvV hogere prijzen voor het 

bestellen van de ringen voor 2022. Voor nieuwe spoedbestellingen die 

nog voor 2021 worden gedaan, gelden deze prijzen ook al. Op het 

bestelformulier die via www.nbvv.nl kan worden gedownload, staan 

helaas nog niet de goede bedragen. Mocht u voor 2021 nog een 

spoedbestelling willen doen, zou u dan rekening willen houden met de 

aangepaste bedragen? Dit scheelt onze ringencommissaris Ben Riedstra 

een boel werk 

Clubblad digitaal? 

In deze digitale tijd zijn er misschien ook leden die het clubblad voortaan 

wel digitaal zouden willen ontvangen. Mocht u tot die categorie behoren, 

zou u dit dan willen mailen of kunnen doorgeven aan onze secretaris 

Harry Dolstra? Met het name het verzenden van de clubbladen naar 

gebieden buiten Drachten kost de vereniging een aardig bedrag, dat geld 

zouden we graag willen proberen te besparen in deze gekke tijden. 

 

Vogelbenodigdheden bestellen 

Ons nieuwe lid Erik Hulsman blijkt een aanwinst. Waar hij eerder al de 

nieuwe website voor ons heeft opgezet, blijkt hij ook nog bepaalde 

benodigdheden voor ons gezamenlijk te willen inkopen. Het gaat om een 

paar producten die met name voor kanaries worden gebruikt. 

Entstof 

Al jaren enten de meeste kanarieliefhebbers hun vogels iedere zomer 

tegen de beruchte kanariepokken. Sinds enkele jaren is er een nieuw 

middel op de markt, waarbij niet langer elke vogel hoeft worden 

uitgevangen en worden geprikt. Maar waarbij het middel door het 

drinkwater kan worden gemengd. Met 1,4 ml op één liter water kan je zo 

100 vogels bedienen. Het midden komt in een flesje, één flesje is 

voldoende voor 6 liter water en kost 45 euro. Het is enkele jaren te 

bewaren in de koelkast. 

 

Exzolt 

Ook voor de luisbestrijding is er inmiddels weer een nieuw goed middel 

bij, genaamd Exzolt. Velen hebben hier uitstekende ervaringen mee en 

http://www.nbvv.nl/


 
 

willen niet weer anders. Het zijn flesjes van 50 ml., die 85 euro per stuk 

kosten. De dosering is 0,5 ml per liter drinkwater en na zeven dagen 

moet men de behandeling herhalen. De verzendkosten zijn normaliter 10 

euro per flesje, als we het als vereniging samen inkopen kunnen we die 

prijs drukken. 

 

 

FS10sc 

Tot slot is er ook een nieuw biologisch bacterie dodend middel die helpt 

tegen megabacterie, de colibacterie en de bacterie die zwarte stip 

veroorzaakt. Dit is te verkrijgen voor 20 euro exclusief verzendkosten. 

Ook dit valt eventueel samen in te kopen. 

 

Voor meer informatie kunt u Erik Hulsman mailen via : 

erik.hulsman@ziggo.nl 

 

De deadline voor de eerste bestelronde is dinsdag 20 april om 20:00 

 

 

 

 

 

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

 

Nu de datum nadert van de voorjaarsvergadering een bericht van ons. 

Uiteraard gaat genoemde vergadering niet door. Ook de Algemene 

vergadering gaat niet door. Dat kan gewoon nog niet. Ik denk dat 

iedereen die deze brief leest zo langzamerhand wel iemand kent die door 

het covid-virus is getroffen. Heel veel mensen zijn hierdoor ziek 

geworden of erger, overleden. Ook binnen de afdelingen. Ondertussen 

vraag je je af wanneer het weer “ normaal “ wordt. Wanneer kunnen we 

elkaar weer ontmoeten? Als de meeste mensen om ons heen in ons land 

zijn ingeënt dan zal weer kunnen verwacht ik. Ik schat in dat dit na de 

zomer zal zijn. Ik hoop dat we dan weer na kunnen denken over het 

organiseren van de lokale tentoonstellingen en natuurlijke de Friese 

Kampioenschappen. Voor de afdelingen heeft Auke alle aanvragen 

doorgestuurd naar de bond. Ook hebben we regelmatig contact met de 

voorzitter van Surhuisterveen over de organisatie van de Friese 

Kampioenschappen. Samen zien er naar uit. Een leuk filmpje van een 

paar leden waren te zien in HEA en staan op hun site.  

 

Het zalencentrum De Lantearne is schitterend verbouwd. Ik hoop echt 

van harte dat we hier een mooie vogelshow kunnen gaan organiseren. 

              

    Ik heb alle voorzitters in januari persoonlijk benaderd met de vraag 

hoe de afdelingen door deze tijd komen. Een belangrijke vraag voor mij 

is hoe de besturen de leden bereiken. Een aantal afdelingen nemen deze 

nieuwsbrief één op één over. De nieuwsbrieven zijn voor alle leden! Bij 

een aantal afdelingen loopt de website niet meer naar behoren, weer 

anderen plaatsen het hier wel op. Het blijft voor onze afdelingen lastig 

om de leden te bereiken. Persoonlijk contact ontbreekt of is moeilijk. 



 
 

Gelukkig melden zich wel nieuwe leden aan! Ik heb ook gemerkt dat er 

op een aantal plekken onderling matig door de besturen 

gecommuniceerd wordt. Hoe willen we dan de leden bereiken? Ook blijkt 

dat de belangstelling voor Districts- en Bondsbesturen niet groot is. 

Gelukkig hebben we wel iemand bereid gevonden om in het 

Districtsbestuur zitting te nemen. Later meer daar over.  

Sicco Veenstra 

 



 
 

 

 

 
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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Japanse Meeuwen 

Dit artikel is overgenomen van de website : 
http://vogels.schulte.st/soort/japansmeeuw.html 

 

 

Geen tweede vogelsoort leent zich zo goed voor een verblijf in kooi of 

vitrine als de Japanse Meeuw. En dit is ook zo goed te begrijpen, omdat 

we hier te maken hebben met een door langdurige kruisingen verkregen 

vogelsoort, die in de natuur niet voorkomt. 

De Japanners schijnen deze vogels gekweekt te hebben uit kruisingen 

van het gestreepte Bronzemannetje met het spitsstaart Bronzemannetje, 

terwijl ook nog een kruising met het Zilverbekje waarschijnlijk is. In 

ieder geval is men er niet in geslaagd de gang van zaken precies op te 

sporen en door terugkruisingen de stamvaders te ontdekken. 

 
 

De naam "Uro1oncha" wijst terug naar de Bronzemannetjes en de 

toevoeging "domestica" geeft aan dat het een kweeksoort van de 

domesticatie is. 

 



 
 

 

Hier komen een viertal soorten voor, n.l. de donker bruinbonte, de beige 

bonte, de witte en zeldzamer de bruin en beigebonte. De laatste heeft 

dus zowel bruine, beige alsook witte tekening. Hoewel de tekening en 

het overheersen van het wit over het algemeen willekeurig zijn, geven 

gelijk getekende vogels uitsluitend precies zo getekende terug. 

Kruising van de verschillende kleuren onderling geeft de verschillende 

gebruikte kleuren terug, geen combinatie van deze kleuren, zoals men 

wellicht verwachten zou. In alle kleurvariëteiten is een enkele of dubbele 

kuif mogelijk. Deze kuif maakt het rode kopje wat plat en kan niet steeds 

als sieraad beschouwd worden. 

Indien de vogels naar hun tekening, die constant is, onderscheiden 

zouden worden, zouden er wel 20 verschillende soorten zijn. Voorlopig 

letten slechts enkelen op deze tekening en er wordt dan ook weinig aan 

gedaan om tot een speciaal getekende soort door te kweken. Dat dit 

mogelijk is bewijzen de talrijke berichten uit Japan, waar men zuivere 

witte meeuwtjes gekweekt heeft met zwarte staart of met donkerbruine 

rug en zuiver witte buik. 

 

Zo komen witte meeuwtjes met zwarte of donkerbruine kop voor en 

deze soort zou zich wel weer bijzonder lenen voor het inkweken van een 

kuif. 

 



 
 

 

 

Zoals uit bovenstaande blijkt kan het voorkomen dat een paartje 

verschillend gekleurde vogels jongen groot brengt, die beigebont, 

bruinbont en wit zijn. 

Om met een stam speciaal getekende aan te vangen moet men dus 

eerst beginnen met een constant verervend paar te kweken, gelijk van 

tekening en kleur. Een enkele maal wordt een zwartbonte Japanse 

Meeuw gesignaleerd, maar vermoedelijk hebben we dan te doen met 

"me1anisme"' (zwart worden) of met een of andere kruising. 

De Kweek 

Ervaringen hebben geleerd, dat het broeden met deze vogels beter 

verloopt in een kooi, het z.g. kistmodel, of in een vitrine dan in een 

volière met verschillende andere vogels. Dit komt omdat ze zeer 

vreedzaam zijn en ze zich door vrijwel alle andere vogels van hun nest 

laten verjagen. Toch kan men wel een enkel paartje met wat kleine 

vinkensoorten gaan houden, mits er voldoende slaapgelegenheden en 

nestkastjes voorradig zijn. 

De vogels zijn niet aan een speciaal broedseizoen gebonden en zelfs 's 

winters, in een matig verwarmd vertrek, gaan ze tot broeden over. 

 

Heeft men ze echter in de zomermaanden reeds 3 nesten laten groot 

brengen, dan doet men natuurlijk verkeerd ook in de wintermaanden 

hiermee door te gaan. De vogels raken dan uitgeput. Beter doet men in 

zo'n geval ze te scheiden en zo enkele maanden op krachten te laten 

komen. 

Bovendien heeft het popje in de winter, tenminste als ze buiten 

overwintert, last van "legnood" met alle gevolgen van dien. 

 

Het is niet gemakkelijk een paartje samen te stellen aangezien er 

absoluut geen uiterlijke kenmerken zijn die de pop of de man 

bestemmen. Alleen de gedragingen van de man, die regelmatig naast 

het popje gaat zingen en dan heen en weer wiegt en zijn veren uitzet, 

maken het mogelijk het geslacht feilloos te bepalen. Heeft men twee 

mannen dan blijft het zingen vaak achterwege en als men dan ziet dat 

ze een nest klaar maken, waarin ze tegen elkaar aan slapen dan zou 

men allicht kunnen denken een paartje of twee poppen te bezitten. 



 
 

Twee poppen gaan echter ook rustig in een nest eieren leggen en het 

aantal bijv. 8 of 10 wijst er dan ook op dat geen paar het nest bewoont. 

Bij het aanschaffen speelt het dus een grote rol of men vogels koopt, die 

reeds jongen hebben gehad, hiervoor kan men rustig wat meer betalen. 

 

 

Zet men een gekocht paartje apart en gebeurt er na een dag of tien 

niets wat er op wijst dat er een man bij is, dan moet men het met een 

andere vogel eens proberen. 

 

Stellen deze vogels dus lage eisen wat de huisvesting betreft, een ruime 

kooi of vitrine, men doet goed een enkel paartje, desnoods met enige 

andere vogels, hierin te plaatsen, omdat een aantal Japanse Meeuwtjes 

bijeen vaak gezellig in een nestkastje kruipt, zodat er van broeden dan 

niets terechtkan komen. 

Ook de voeding stelt geen hoge eisen. Witte millet prefereren ze boven 

gele en bruine, natuurlijk is een mengsel tropisch-zaad nog beter, wat 

veelzijdiger. Witzaad eten ze bijna nooit. Ook met een meelworm doen 

we ze meestal geen plezier, daarentegen wordt eivoer of een speciaal 



 
 

samengesteld opfokvoer in de broedtijd graag genomen. Ze brengen 

hiermee hun jongen goed groot. Wat oud geweekt brood met melk kan 

ook wel gegeven worden, mits men dit dagelijks ververst. Kan men deze 

zorg er niet aan besteden dan doet men goed te volstaan met de bij de 

handelaar verkrijgbare verpakkingen, waarin tevens andere onmisbare 

stoffen zijn verwerkt. 

Natuurlijk mag men hun groenvoer, zoals andijvie en muur, niet 

onthouden. Zowel voor hun eigen conditie alsook voor hun jongen is dit 

uitstekend. Ook gekiemd zaad is voor de opfoktijd aan te bevelen of 

diverse rijpe graszaden, die men makkelijk langs velden en wegen kan 

verzamelen. In de kooi moet altijd bodemzand aanwezig zijn met wat fijn 

grit vermengd, eveneens met de benodigde mineralen, in de handel 

verkrijgbaar. Een stuk sepia mag ook niet ontbreken. 

 

Voor de nestgelegenheid nemen ze genoegen met een kistkastje of 

Harzerkooitje, waarin men wat fijn hooi heeft gelegd. Wanneer men ze 

dan wat fijne vezels en veertjes ter beschikking stelt maken ze spoedig 

een keurig nest. 

In het algemeen worden 5 tot 7 eitjes gelegd. De pop en man broeden 

afwisselend, soms ook samen. Het valt niet precies vast te stellen 

wanneer ze met broeden zijn begonnen, vandaar dat de opgaven over 

de broedduur verschillen van 12, 16 tot 20 dagen. Tussen -beide 

uitersten zal het wel liggen. De jongen blijven na het uitkomen lang in 

het nest en voor de 3 weken om zijn vliegen ze niet uit. Dan worden ze 

nog geruime tijd gevoed en met veel zorg lokken de ouders hun 

kinderen 's avonds weer naar hun nest. Als ze geheel zelfstandig zijn 

geworden, kan men de vogels beter enige tijd in een ruime volière 

plaatsen, omdat ze naar het nest blijven terugkeren en het opnieuw 

nestelen zo verhinderen. 

Wil men de jonge vogels ringen, dan moet men hier mee wachten totdat 

ze minstens tien dagen oud zijn. De soepele pootjes verdragen trouwens 

ook met het uitvliegen voorzichtig ringen, indien men wat talk of vaseline 

aan de pootjes smeert. Men doet goed ook de gekleurde klemringen aan 

het andere pootje te bevestigen om aan te geven wat de mannen en 

poppen zijn. Als we de vogels, zodra ze 4 maanden oud zijn, een tijdje 

afzonderlijk in kooitjes plaatsen is het sexen gauw gedaan. Laat men ze 

allen bij elkaar rondvliegen dan is het natuurlijk erg moeilijk paartjes 

samen te stellen. 



 
 

 

Hoewel de jonge vogels al na 4 maanden volwassen zijn en willen gaan 

nestelen, doet men verstandig ze hiervoor niet in de gelegenheid te 

stellen voor ze minstens 7 maanden oud zijn. Dan is het natuurlijk ook 

het beste voor bloedverversing te zorgen en niet de jongen onderling te 

paren. 

Wil men gekuifden blijven kweken, dan moet altijd slechts een der 

vogels gekuifd zijn. De witte meeuwtjes zijn doorgaans zwakker en de 

combinatie wit x wit moet stellig niet generaties lang worden toegepast. 

De witten hebben nog al eens last van "staar", hetzij aan een oog hetzij 

aan beide. De staar verschijnt pas als de vogels twee jaar oud zijn en is 

een erfelijke ziekte, waaraan niets te doen is. Bloedverversing is in zo'n 

stam dringend noodzakelijk. 

Pleegouders 

Een van de aantrekkelijkste eigenschappen van deze vogels is het 

vervullen van de taak van pleegmoeder. Indien men de eitjes van de 

meeuwtjes vervangt door die van de meer kostbare soorten amadinen, 

zoals de Ceresastrild, de Bichenowastrild, de Gouldamadine, de 

Pijlstaartamadine en nog verschillende anderen, dan broeden de vogels 

die eitjes uit en brengen in de meeste gevallen de jongen uitstekend 

groot. Voor dit doel worden deze vogels bij veel geroutineerde kwekers 

dan ook gehouden. De poppen en mannen worden pas samengebracht, 

zodra de andere kostbare soorten met broeden gaan beginnen. Zonder 

mankeren nemen de meeuwtjes de eitjes aan, zelfs ook de jongen, 

tenminste als ze zelf dan ook jongen hadden. 



 
 

 

 

 

 

Bijzonderheden 

Kruisingen met de Japanse Meeuwtjes zijn heel goed mogelijk, bijv. met 

het Zilverbekje, de Muskaatvink en natuurlijk met de verschillende 

Bronzemannetjes. 

Voor ziekten zijn ze niet bijzonder gevoelig. Men moet alleen voorkomen 

dat ze te lange nagels krijgen, wat in een kooi meestal te wijten is aan 

dunne zitstokken. Lange nagels kunnen gevaarlijk zijn, omdat ze aan de 

hennepvezels blijven hangen bij het verlaten van het nest, en ze zich 

dan niet meer los kunnen maken. 

Zowel voor beginners als voor meer ervaren kwekers biedt het Japanse 

Meeuwtje tal van mogelijkheden. Met enige zorg en geduld zijn nieuwe 

kleurcombinaties en nieuwe tekeningen te bereiken. Het afzetgebied van 

jonge vogels en speciaal van gegarandeerde paartjes is constant. Als 

tentoonstellingsvogels voldoen ze zeer goed door hun rustige aard. Men 

moet dan alle aandacht schenken aan een volkomen gelijke kleur en 

tekening van het paar. 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Roodkop papegaai Amadine 
Dit artikel is geschreven door Alex Bos en overgenomen van de website :  
https://ton-albers.nl/roodkoppapegaaiamadine.htm 

    
De roodkop papegaai Amadine is 12 cm groot en bezit een donker 

grasgroen gevederte met een opvallend dieprood masker, dat loopt van 

achter het oog en de wangstreek naar de keel en het bovenste gedeelte 

van de kopstreek. 

 
 

Het rood van het masker is bij de mannetjes doorgaans uitgebreider en 

dieper rood dan bij de popjes, alhoewel sommige vrouwtjes hetzelfde 

masker hebben als de mannen.Bij de poppen is de teugel die van de 

snavel naar het oog loopt meestal onderbroken Poppen hebben nooit 

rode aarsveertjes . 

 
Mannen hebben rode veertjes aan de binnenste vleugelrand. 

De zang van de man klinkt langer dan die van het popje. 

De roodkop kweekt het beste in een volière maar in een ruime kooi wil 

het ook wel lukken. In een half open nestkastje bouwen ze hun nestje. 



 
 

 

Als nestmateriaal gebruiken ze lange grassprietjes, kokes en 

werken het af met veertjes .De pop legt 4 tot 5 eitjes die 

13 dagen worden bebroed door beide vogels. 

 

`s Nachts zit de pop op het nest terwijl de man in de buur op een tak 

slaapt Na 3 weken verlaten de jongen het nest en keren er niet meer in 

terug. Het verenkleed van de jongen vogels is groen de bovenstaart 

veren zijn mat rood. 

 

In iedere snavelhoek zijn twee helder blauwe papillen te zien .Na 2 

weken zijn de vogels zijn de vogels voeder vast. 

Bij kweek in de broedkooi kun je de jongen beter scheiden van de 

ouders ,want de man kan gaan jagen achter de jongen. 

 
Op een leeftijd van 4 a 5 maanden zijn de jongen roodkop amadine`s op 

kleur en kan je de mannen door hun lang aangehouden trillers van de 

poppen onderscheiden. 

Voeding: 

Een tropen mengeling aangevuld met graszaad,onkruidzaad en 5 % 

gebroken haver 

Belangrijk in de voeding van de papegaaiamadines is de gebroken haver 



 
 

omdat hiermee voorkomen wordt dat ze een (blauwe) onderbuik met 

opgezette darmen krijgen. 

 

Tijdens de kweek opfokvoer ,universeel ,eivoer met geraspte wortel en 

dierlijke eiwitten 

De ideale tentoonstellings roodkop moet van het geblokte type zijn, hel 

rood masker hebben egaal groen zijn 

en zich vooral rustig gedragen 
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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


 
 

 

 

Coccidiose bij vogels 

De symptomen van coccidiose bij vogels 

Vaak word het pas laat duidelijk dat de betreffende vogel aan coccidiose 

lijd. De eerste symptomen 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 berijkt 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 

(onderandere 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 

http://tc.tradetracker.net/?c=5746&m=202389&a=219711&r=&u=


 
 

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 symptomen 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. 
 
Er is dus nu ook een nieuw middel via Erik Hulsman 
verkrijgbaar. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
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 

 

 
De Kolken 64 

9201 BV Drachten 
Telefoon: 0512-544450 
Mobiel: 06-15822628 

www.wokenzo.nl 
 

Bestel online ! 

 

 

 

 

http://www.wokenzo.nl/


 
 

Turqoisines parkiet 

Dit artikel is gekopieerd van de website van 
https://www.neophemastudiegroep.nl/index.php/de-neophema-
soorten/turquoisineparkiet 

 

De Turquoisineparkiet is een van de meest voorkomende soort 

Neophema bij de kwekers in Nederland. 

Turquoisine parkieten zijn niet in grote aantallen aanwezig in hun 

leefgebied. Sommige auteurs geven aan dat ze zeer zeldzaam zijn, maar 

dit is ook wat overdreven. 

Ze worden aangetroffen op berghellingen, heuvelruggen of langs 

waterlopen. Ze komen paarsgewijs of in kleine groepen voor, maar bij 

het water worden wel groepen van dertig vogels waargenomen. Ze 

houden van een siësta tussen 12 uur in de middag tot het midden van 

de namiddag zitten ze rustig in bomen en struiken, de rest van de dag 

zoeken ze op de grond naar voedsel en eten dan van graszaden die kort 

aan de grond staan.  Ze voelen zich het best thuis op de grond en 

voeden zich dan met heide muur (stellaria- media  het kruipertje) en 

zitten bijna nooit in grasstengels ver boven de grond.  

Te midden van de groene kruiden en grassen  zijn ze nauwelijks zicht 

baar, maar tegen het einde van de zomer,als het gras verdroogd, vallen 

hun groene kleuren duidelijk op ( in dit leefgebied zijn er nog vier 

jaargetijden) in de volière nemen ze ook wel honing tot zich, wat ook 

aan de swift wordt gevoerd. 

De kweek 

De balts is niet opzienbarend (spectaculair) de man spreid zijn staart, 

waardoor de gele staartpennen goed zichtbaar zijn, daarna benaderd hij 

de pop om daarna tot voeren over te gaan. Er worden ook paringen op 

de grond waargenomen. 

Het broed seizoen is van Augustus tot December. Het nestelt in een 

uitgeholde boomstronk en de eieren worden op vermolmd hout gelegd, 

schuttingpalen of zelfs in de grond. In de volière waar de bodem is 

bedekt met ophoog of metselzand graven ze ook wel gaten. 

De broedtijd duurt ongeveer  18 a 20 dagen en alleen de pop broed de 

eieren uit deze zit zeer vast. De jongen vliegen tussen de 4 en 5 weken 

uit, en worden dan nog een paar weken door de ouders gevoerd. Hun 

volwassen verenkleed krijgen ze na ongeveer 5 maanden.  



 
 

Bij sommige jonge mannen zijn direct al rode veertjes te zien, of bijna 

een gedeelte van de rode vleugelspiegel.  Maar het duurt nog wel en 

jaar wanneer hun verenkleed op z’n mooist is. 

De standaard Man Pop 

Formaat: 24 cm. 24 cm. 

Kleur/Kleurslag  Wildkleur  Wildkleur  

Bovenschedel en 

nek  

Donker grasgroen  Donker grasgroen  

Hals, borst en buik Diep egaal geel  Hals en borst Diep 

grasgroen. 

Buik diep egaal geel  

Mantel, onderrug en 

stuit 

Donkergrasgroen Donker grasgroen  

Hand en armpennen Binnenvlag en toppen 

zwart, buitenvlag 

ultramarijn blauw 

Binnenvlag en toppen 

zwart, buitenvlag 

ultramarijn blauw 

Vleugel dekveren Donker grasgroen  Donker grasgroen 

Middelste 

staartpennen  

Donker grasgroen aan 

de toppen kobaltblauw  

Donker grasgroen aan 

de toppen kobaltblauw 

Overige 

staartpennen en 

onderstaart 

dekveren onderzijde 

staart 

Diep geel  Diep geel  

Bovenstaart 

dekveren 

Donker grasgroen  Donker grasgroen 

Snavel  Zwartgrijs  Zwartgrijs  

Neusdop  Donkergrijs  Donkergrijs  

Poten  Grijs  Grijs  

Nagels  Zwart  Zwart  



 
 

Ogen  Donkerbruin, pupil 

zwart  

Donkerbruin, pupil zwart 

      

Tekening:     

Masker  Voorhoofd 

ultramarijnblauw, 

verder diep blauw, 

onder het oog iets 

inkeping  

Kobaltblauw  

Teugel  n.v.t. Grijs  

Borst/buik Fijne scherpe zwarte 

schubtekening, op de 

buik iets vager  

Borst fijne scherpe 

zwarte schubtekening 

buik n.v.t.  

Vleugelbocht  Diep ultramarijn blauw  Diep ultramarijn blauw 

Vleugelbalk  Donkerrood  n.v.t. 

Vleugelpennen  Smalle lichte zoom op 

buitenvlag 

Smalle lichte zoom op 

buitenvlag 

  

 

 

                     Man                                             Pop 

 



 
 

Wildkleur: 

Turquoisine parkieten moet vol van model zijn. Vaak zien we erge iele 

vogels en dit vooral bij mutaties en –combinaties.  Wanneer we ze van 

zijaanzicht bekijken, moet er voor de vleugelbocht nog een stukje borst 

waarneembaar zijn, dan is het model in orde.  

Ook bij vooraanzicht moet de borst goed gevuld zijn  en aansluiten tegen 

de vleugels. Wanneer men tussen de vleugels in kan kijken is de vogel 

ook te smal. 

De pop is qua formaat iets kleiner dan de man, maar moet ook aan 

dezelfde eisen voldoen qua modeltype.   

De ruglijn moet recht zijn vanaf de achterkop tot en met de staart. 

Regelmatig zien we een knik in de nek en ook een constant afhangende 

staart is een fout.  

Let wel op het is eigen aan parkietachtige soorten om de staart te laten 

hangen wanneer ze in rust zitten.  

Door de vogel te laten verspringen kan men waarnemen of dit constant 

is.  

Ook de kopvorm moet goed passen bij het lichaam. Poppen hebben een 

iets kleinere kop, maar  dit mag niet storend werken ten opzichte van 

het lichaam.  

De nek moet goed gevuld zijn. Ook de borstlijn moet een strakke 

gebogen lijn zijn ,vanaf de ondersnavel tot aan de onderstaart.  

Te zwaar in borst en onderlijf komt zelden voor, wel dat er een inval in 

de borst zit. 

Een goede conditie is uiteraard een eerste vereiste voor elke 

tentoonstelling 

Wildkleur man: 

De borstkleur moet helder diep geel zijn. Vooral bij jonge vogels zien we 

regelmatig een groene waas op de borst, dit is een kleurfout.  

Ook een kleurfout  bij jonge vogels is de bruine omzoming van de 

onderste dekveren. 

Dit moet egaal donkergrasgroen zijn, zowel bij man als pop. 

Waar zeker op gelet moet worden is de buikkleur; deze moet zuiver geel 

zijn, zonder enige rode aanslag.  

Vooral tussen de poten zien we dit regelmatig, dit is een ernstige 

kleurfout. De donkergrasgroene lichaamskleur moet egaal zijn en niet 

vlekkerig overkomen. 



 
 

De omzoming op de voorzijde moet duidelijk, scherp en regelmatig 

aanwezig zijn,op de buik is dit vager. 

De rode vleugelbalk bij de man, moet strak zijn afgelijnd. Wanneer de 

vogel in rust zit verberg hij de vleugelbalk vaak, door de vogel te laten 

verspringen wordt deze zichtbaar. 

De vleugelbocht is op de rand kobaltblauw overgaand in diep 

ultramarijnblauw. 

Bij de man zien we ook verschil  in het masker; rond de snavel en op de 

schedel is dit diep ultramarijnblauw en in de wangen diep hemelsblauw. 

Wildkleur pop: 

De borstkleur moet egaal diep grasgroen zijn, vaak is deze te licht van 

kleur en loopt het geel van de buik door in de borst.  

Dit is een kleurfout, ook het tonen van een blauwe waas in de borst is 

een kleurfout. 

De buik moet zuiver geel zijn, zonder enige rode aanslag.  

Ook het tonen van rode veertjes op het vleugeldek (man kenmerk) is 

een kleurfout.  

Op de borst moet ook een duidelijke omzoming aanwezig zijn, die een 

regelmatig verloop heeft. 

De afscheiding borst/buik moet strak zijn zonder uitlopers in de borst of 

buik. 

De vleugelbocht bij een pop is iets dieper van kleur dan bij de man.  

Hetzelfde geldt ook voor het masker; deze is kobaltblauw.  

Een kenmerk van de poppen is dat deze een geelachtig witte geen 

blauwe teugelstreep tonen tussen snavel en oog. 

Vaak is het masker te vaag en niet strak afgetekend, dit moet bestraft 

worden bij tekening. 

De pop van de Turquoisine parkiet gelijkt veel op de pop van de 

Splendid parkiet, de verschillen zien we in het model. 

De Splendid is geblokter van model en heeft ook een iets kortere staart.  

De borstkleur is donkerder bij de Splendid, het masker is ook wat groter 

en uitgebreider bij de Splendid pop.  

De vleugelbalk bij een Splendid pop is hemelsblauw, de snavelvorm is 

anders. 

Bij de Turquoisine parkiet is deze duidelijk gebogen, terwijl deze bij de 

Splendid rechter is en meer in het masker zit. 



 
 

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 



 
 

 

 


