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RASSNNSC}TEIDING!!!!'\r:'{iele be-ginnenole yogplÍieflrebEqrs'Yragqn aán eTvalen
' ,''rioÊb,l]rWèkers of het- mógelijk''iS on parkieten en kà-

náiies saaen te gaan houden.Ze'kriigen dan'vaák' te
,.,.1gï.?n:1?l_dit niét nogelijk'is,Hierov?r wou ik graas 

:

,'ïïiË.i:"*Ïï ï3"ËÏ; wel uogeriik'I/traar dan dient aen -
-:.:.i' vooii'd,e volgende punt,en te- zorggllo , ,.,, -i,,:3.llereerst áoet nên'ge'en kánaries en párkíe!-en ir

' 'dan te vaak tegen komen en het kan voorkomen dat de
.,.. p?rkieten árn Ëij wijze van groet Aéi ,kanarie een^:kop.-r
'- ' Je' k1eiler naken g,n 4at. heeft nog pooÍt een, ka43,r1e

,orre.rl.eef d..
. Dué nê.n noet een grote voliere bezitten.Àls Een zeer'''

?gressive parkieten bezit rhoef t m.en het bi j vool- 
,

baat.,'a1 nièt te proberenrilaar d.e levens van de kaha- *

. rieg niet veilig:zul-leni'zijn.Ook is het níet goed,-te .
' 'r"ve'eil parkieten bij. d,e kana-q-ies te houdqn.Ik zeLf i.

, ' ,heb ,hêt- nu tweemaál ervareó dat parkÍeten Èanaries
hebben afgeslacht.
neeerstekeergebeurde...dí!dooreenjongeparkiet.1.
die later een echte qoordenaar bleek te z:-1n.
De tweede keer kwam dÍt docjrdat de parkieten zíc}.
verveeld.en.Ze hebben toen ono maar wát om handen
(poot jes) te hebben, op vakkundige wijze'rde kop vaà
de ronp van drie weken oud.e kanaries gescheiden. :

, Nu is het-mij opgevallen blj vele kwekerËrdat het'
b_e_st mogeliii< is- om oude pait<ietgl en kanáries bi j-r,
elkaar te houdenrnaar dat de noeilijkheden beginnen -
a1s een van tweeen gaat broed.en en jongen krijgt.
Daaromrhang nooit een'parkietenkast te dieht naast
een kanarienest of onngekeerd.romd.at dit onniddelijk
aanlei.ding geeft tot een hevóge burenrusie waarin
de kanarie de mindere zaT zí1n.
0m jonge kanaries en parkieten in één voli€ï€ pÍo-
beren te kweken dient nen onr ,de volgende punten te
denken.
Niet neer dan 3 paar oude parki.eten en 4 kanaries. :, ., .-2-



, ín. één vollere te houden. : .

:.-,-Verder moeten er veel zitstokken aanwezíg zíjn.Oókj:rnoêt er voor gezorgd worden d.at d,e pr"tiéten"zicl!
i.,;B.Íet gaan vervelenrb.v.door het aanbre:ngen van een
,. ,s-Qlrbmmelrwilgetakkpn of een be11etje.

Voor de kanaries noèt weL een aparte voerbak worden
kJ-aargezet omd.at, de. kanarj-e nu eenqaáI .níet,.gewend
is hetzelfde zaad le eten als de parkièt.Geef ze all.e, .,r '',,

tlolee hun eigen voerrveel groenvoer en krachtvoer. -.1-
Zad.at %e elkaar niet uit kanabalisne zullen ópete.n.
i Jra d.e jonge parkieten zieh zeLf kunnen behélpen b
bYj het eten noét aen z,e verw1jderen;.ondat-.-$eze geen
zorgen hebben en wel eens op strooptocht utt::zouden
kunnen gaan. t 2 r,-'

Àls men d.eze dingen in aeht wil nemen zaI het wel- gan
., otn jonge kanaries bij parkieten tê kweken. '- -. ..-: *

Ik hoop dat ik enkele nede leden hlernee van dienst ,..:,,r.,' ben geweest en vrens hun vee& succeg toe. : 
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SPORTVRIENNEN Oi{DER ELKAAR ! !

=== = --= == = == = = = = = === = === = = = = = = =
laafst kwan ik bii een kweker in Orachten en vroeg
hen of hij nog een pop JapaÍls. IÍeguwtje had..
I,{ijn pop bl-eek n.l.een man te zijn.De kweker had
nog weJ. een paar poppen over.Toen ik hem naar de
vroeg , zei hij:'rNeem hem zo maar meerals ik eens
een vogel nodig hebrkom ik hem weJ terug halenrl
Ditrsportvrlend,enrm.i-ssen we nog veel te veel in on-
ze sport,
VeeL te vaak kont het nog voorldat ieman d een vo-
ge1 nodig heeft en er dan form.idabele prijzen voor
moet betalen.De nensen die d.eze prijzen vragenrheb-
ben neestal de Vqgel ,qïqr,ïk bedoel hier niótlmee,dat nen de vogels *"g nÉt
geven.Lfen mag gerust een prijs vragen.iVlaar laten we
ons dan niet a1s SL,0EDZUIGERS gedrageni
liij hebben allemaal dezeffde hobbij en elkaar dan te

ste-uheno bij de kweekrbloedverversihg e. d,. kan
besJ-ist geen kwaad en het kont onze sport alleen
maar' ten goqde.
Ook als iemand goede resultaten haaltrverteld hÍi
die nog niet gauw aan ztjn nedekwekers.
Veel te vaak hoor ik nog: "Ik wi1 nog een paar leg-
sel-s, dan heb ik genoeg jongen en nogen de andere
kwekers mijn methode van kwekek ook wel wetentl
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Is het iloel van onze frobpil aoveêï nogelijk jonge
vogels te krgeken' en ze dan zo duur mógetijk-tE.yer-
kopen? - : ..

ri GElooF vAN NrE[!! :' '",'.'

0nze sport stelt zicln ten doen rzovéel mogelijk goe-
dergezond.e vogels te kv,reken en a1s een kwekei veel

';.. 'rnoaar e.eB,,st1nru1g.ns voor hen ono. het volgende seizoen
.' nog betere.en gezondere vogels te kwekén dan het

:- ,.-a.

er, vqgr .uorgen dat ïve geen
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voorgaand e. .l

SPORIVRIENDEN laten we,
HANDEIAREN worden, naar
bers blijven.
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lengte
breedte
hoogte

0p . onze laatst gehouden ledenvergaderíng is door""
enkele leden aan het bestuur gevraagd,rof erteen; 

r

mogelijkheid"was ots grotere'vólienes' te bouwp5r ,i , ,,,,
In^ogen. i rr :. r' :', ,:

Aan B en iï is gevraagd on de volieres te,nogen
bouwen van de v'o'Lgende'af,mêtihgen:, ,,

3.0O meter.l
2.00 meter.
Z;,OO meter.

Van 3 en W hebb'en we het hieronder vermelde schrij-
ven oltvangen.lïij ad,viseren d.e leden dan ook, zícln
aan de afmetingen in dit sehfijven te houden.

Tekeningen zijn verkr.ijgbapr ,bij onze penning-
neester E.Ko.e-nes,Robijnekamp B te Draehten.

Geacht Sestuur.

In antrvoord óp;uw boven aangehaald sehrijvenrdelenwij u mede datrwij in prineipe geen bezwáar hebbentegen d.e bouw van de door u voórgestelde vergrote
uniforme voliere. :!,r ' y''.

De afneteingen noeten dàn als volgt zijnslengte 3.00 meter
Breedte 2.00 meter.

\,J

Hoogte (voor) 2.00 neter. 
,Hoogte (achter ) 1.80. netèr.

Raam 1.00 meterx x 1.0O aeter.
Iii handhaven eehter wel onst standpunt dat de te
bouwen volieres dan ook strikt volgêns dit unlfor-
m.e plan nroeten zijn gebouwd. ; \Gaarne d,oen wij een beroep op u on een positive , l

bijdrage te leveren aan .hêt',|robleenrdaï tót-nóe'toe de uÍ.tvoeqing 1'-an de uni?orne .'roÍieres in vélegevallen te wensen overLÍet.
Door_het gebruik van oude naterialen,waarbij hetnet de maten en plaatsen van deuren án ranaeË nietzo erg nauw werd genonenrwás''hét resultaat vaak nnogal poverr
tr'/i-j. zijn van plan onzerin dit opzlchtrnogal soepe_lerhouding te herzien.'
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rn het vervolg zal strenger moeten word.en opgetre-
" , . ,,$un l"g:l afwijkingen Ín het bouwplan.

ï]w p.ósitive biidrage zou er in kuinen bestaan uw le_.,' d,êrr], tiè doordringen van de noodzaak on zich bi j de
,.:i..-:;,:i.L?*lv.'-stÍpt aan de tekeningen te houden. w

rl,r-J verneBen gaarne van .u of wij i-n dit opzicht op
', ;r.i.i urÁi-,ifèd.ewerking kunnen rekenen. ".::;;

lttet Hoogachting,

Y3 Strrgemeester en trïethouders
van fuallingerland.

, Lk-hoor vaak de klacht:r'lrrat kont het krant je slechts
u;sloradj-sch ult"rtHet bestuur wj.r ook graag het krant je

.:i ... zo Jraak nogelijk laten uitkonenrm.aai'door gebrek aan. '. -_ .::,:

: , .,,ko"pij, ,1s dit niet nogeli- jk.
,,,, Sporlvriendenrklin eens in de pen.

,pchrljf uw er\raring over de kweek met uw vogels eens
gp,papier en breng dif naar onzertweede, penningno.eester
de heer F,PostrZwaluwstaart 9 t,e Draehten,
van uw ervaringen zullen and.ere kwekers iets leren
en het bes.tuur kan het krant je vaker laten verschijnen.
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