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De volume, de ligging, de verlichting en de hoeveelheid licht zullen een leidraad 
zijn bij het bepalen van uw toekomstige fok. De hierboven vermelde criteria 
zullen niet alleen de keuze van het soort bepalen maar ook het aantal fokvogels 
die u perfect kunt huisvesten rekening houdend met het aantal jongen die u 
kunt verwachten na het kweekseizoen. Het aantal kweekkoppels verdubbelen 
betekent niet meteen dat men dubbel zoveel jongen zal hebben. Er bestaat in 
het houden van vogels zoiets als een optimaal aantal kweek koppels  Beperk 
ofwel uw beschikbare ruimte ofwel het aantal vogels”. Dat hangt vaan vele 
factoren af. Het is de taak van de liefhebber van zijn optimum te ontdekken en 
zich daar aan te houden. Zo zal men in de toekomst veel problemen vermijden. 

Een eerste factor die een rol speelt voor het bepalen van dit optimum is de 
volière of de kweekruimte waarover men beschikt. Prop uw ruimte niet vol met 
kweekkoppels. Vergeet niet dat u voor de jongen minstens evenveel ruimte ter 
beschikking moet hebben dan de ruimte, die u gebruikt voor uw kweekkoppels. 
De  kweekbakken zouden nooit meer dan de helft van de beschikbare ruimte 
mogen in beslag nemen. Een aantal vogels per vierkante meter aangeven is 
onmogelijk. Dat hangt immers van af de vogelsoort(ten) waarmee men kweekt 
en ook van de wijze waarop men zijn vogels houdt; zitten die in bakken of in 
volières. De tweede belangrijke factor is de tijd en ruimte die men ter 
beschikking heeft om zijn vogels te verzorgen. In feite is dit waarschijnlijk de 
factor waartegen de meeste liefhebbers zondigen. Ik ga ervan uit dat u voor het 
verzorgen van tien tot  20 koppels ‘s morgens één uur tot anderhalf uur werk 
heeft en ‘s avonds nog eens een tweetal uren. Heeft niet meer tijd ter 
beschikking dan moet u zeker niet boven dit aantal gaan. Denk nu niet dat ik 
overdrijf met te stellen dat 20 koppels u dagelijks drie uur en haf tijd kosten. Ik 
gaat er van uit dat u uw vogels perfect wil verzorgen en die verzorging hebben 
ze nodig om goed te kweken. Perfect verzorgen betekent dat u elke dag zorgt 
voor het reinigen van de opfok eetbakjes. Dat u nagaat of er geen uitwerpselen 
aan de zitstokken kleven en dat u zorgvuldig in het oog houdt hoe ze het nest 
maken en het broeden verloopt. Reken daarbij nog eens dat u moet zuiver 
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water geven en ander zaad, eivoer minstens twee maal per dag en af en toe 
een streepje groen of wat snoepzaad.  

Bovendien moet u tijd hebben om uw vogels te observeren en om één en 
ander van de koppels te noteren U moet jonge vogels ringen en u moet andere 
van de ouders weg zetten. Op dat ogenblik moet de kweekkooi wat opgeruimd 
worden, vuile nesten worden verwijderd. U moet ook dagelijks de gezondheid 
van uw vogels kunnen nagaan en kijken of de jongen die apart zitten het wel  

goed doen.  

 

 
 

 

 

 

U kijkt toch ook wel eens even of poppen met jongen goed voederen (of hebt u 
daar geen tijd voor?), bij de kanaries neemt u de gelegde eieren weg. Kortom 
noteer eens alles wat u dagelijks bij uw vogels moet doen en zet daar eens een 
tijd op dan zult u zien dat iemand die gaat werken moeilijk meer dan een 
vijftien a twintigtal koppels vogels kan houden. Gaat u nu dertig koppels 
houden of misschien wel vijftig dan zit u in het vaarwater van de jongen met 
zijn twee of vier hengels. Op de duur kweekt u geen of minder vogels. Alleen 
beperkt het zich dan tot een haastig heen en weer rennen. De vogels echt 
waarnemen gebeurt niet meer en wanneer er al eens een jong uit het nest valt, 
vindt men dat een paar dagen later dood terug tussen al de vuiligheid op de 
bodem van de kweekkooi. Denk nu niet dat u met vijftig koppels vier maal 
meer jongen op stok zult hebben. Ik kent meerdere kweekers die door het 
houden van te veel vogels veel minder jongen hebben dan andere fokkers. en 
helaas is het meestal zo ,door een gebrek aan tijd om zoveel 
vogels  naar  behoren te  verzorgen . 

Ga het voor u zelf eens na. Bent u ook niet één van die kwekers die aan het 
houden van vogels niet veel plezier meer heeft gewoon omdat u geen tijd meer 
over hebt om er van te genieten ? Wees eens eerlijk, als het zo is, heeft u dan 
niet veel  koppels? Het is maar een idee. 


