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Ringen Commissaris: S. Swart
Zuiderdwarsvaart 1I0, tel: 15529
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Bastw
Voorzitter: ].v.d Heide
Langewijk 53. tel: 1 1928

Keen oan oedensten:
A. Hofstra
H. v.d Tuin

Secretaris: W.J.P. Vermeij
Tol±c±buurt 29, NIJ Beets. tel; 05128-1778
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Penningmeester:. H.]. Dolstra
hetBlauwgras 10, tel 21044
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2e voorzitter: S. Hofstra
W. Eelkesraató7,Gorredij k 1-4336
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Ze penningmeester: W. Hofstra
Sprael 6, tel: 24340
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f. 42.50 per jaar.
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nummer vändevereniging te vermelden.

Materialen Commissaris : B. de Haan
Leden ontvangen tevens zonder btko- Handwerkerszijde 145, tel. 23674
mende kosten het prachtige maandblad
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Stationsweg 38, Drachten
Telefoon 05 120-12588
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Voor al Uw Meubelen
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Noorderturt
achter de G en A.
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Voor gezond en goed eten
gaatUtochook naar

Centrum .promenade2
telefoon 05120-13453.

Erikges MAilekres @udisswsaan$
Preliewe2-9295KO Westergeest

Telefoon $5113-2179

Het juiste adres voor al Uw schilder- en behangwerken

Jee. BROUWER E.V.
Heensnealingel3-S, Drachten - Tet. 05120--12568/13431



Voswooi.

Bij deze ontvangt U het verenigingsblad voor de Jaarvergadering. Een blad wat nog steeds in
eigen beheer gemaakt wordt door een aantal vrijwilligers.
Het afgelopen jaar is vrij rustig verlopen voor de vereniging. Binnen het gebouw van de
vereniging is veel gebeurd.
Dat dit altijd weer lukt komt omdat een aantal medewerkers reageren als er een beroep op hen
wordt gedaan waardoor deze werkzaamheden gedaan worden.
Bestuurlijke werkzaamheden zijn naast het organiseren van verenigingsavonden en tentoon
stelling ook het houden van een jaarvergadering.
Een jaarvergadering welke in de afgelopen periode altijd maar matig bezocht zijn. Het bestuur
hoopt dan ook dat de komende jaarvergadering een verbetering hiervan te zien geeft.
Want is het namelijk niet zo dat het besturen van welke vereniging dan ook moet rusten op
een groot draagvlak.
Er wordt in mijn ogen weleens te gauw geredeneerd, het gaat wel goed en het bestuur klaart
het wel Daarom de oproep, kom op de jaarvergadering en Iaat je stem horen in welke vorm
dan ook.
Wij als bestuur hopen, dat de leden van onze vereniging een goed seizoen in clubverband
mogen beleven en dat een ieder een goed broedseizoen mag hebben.
U allen een goed seizoen toewensend, teken ik, namens het bestuur,

Joop van der Heide - voorzitter.



UITNODIGING JAARVERGADE
RING.

Bij deze de uitnodiging voor de Jaarverga
dering van onze vereniging.
De vergadering wordt gehouden op Vrij
dag 1 7 maart 1995 in het Volieregebouw
aan de Houtlaan 129a te Drachten.
De aanvang van de vergadering is om
20.00 uur.

De agenda is als volgt:

1. Opening.

2. Mededelingen / ingekomen en
uitgegane stukken.

3. Notulen Jaarvergadering 25 februa
ri 1994.

4. Jaarverslag secretariaat

5. Jaarverslag Penningmeester.

6. Versla kascontrole.

7. Verkiezing Kascontrole commissie.
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8. Pauze.

9. Uitreiking Speld 25 jaar lidmaatschap van het NBvV.

10. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar zijn; H.J.Dolstra - penningmeester,
S.Hofstra - 2e voorzitter, B. de Haan - mat comm.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar W.IP.Vermeij.

11. Stichting Volieregebouw.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Bij punt I O bestuursverkiezing kunnen tegenkandidaten zich melden tot de aanvang van de
vergadering bij de secretaris. Deze melding dient vergezeld te gaan van een bereid verklaring
welke dient ondertekend te zijn.
De notulen van de Jaarvergadering en het verslag van het secretariaat treft U in dit clubblad
aan . Het jaarverslag van de penningmeester is op de vergadering aanwezig.
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Zuidkade81
9203 CP Drachten
Tel. 05120-14446

TREFPUNT
De snackbar bij u in de buurt.



De voordeligste disc,
van heel Noord-NVed

Ire.ltem
Molenmeiml 151 'ZE
tel; 035120 -. 41660

Uw leverameier voor: Tapijt, Meubelen, Lasmaimat siloeren, IParket
'Tvar@namelellem ema iZonawering.
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Koop bij onze adverteerders, zij
dachten om Uw vereniging, daarom
denk bij een aankoop om "?.Jij..-,

VERKOOPHAL
vyaii pin vEN []

Gashaarden - Ge,elkachel; b~
Wasmachines - Wasdrogers

Koelkasten - Diepvriezers

Radio -- Tv apparatuu

Stationsweg 1l6 Drachten
tel: 05120 17679

Hogepol 5 Dokkum
tcel: 05190 - 92042



JAARVERSLAG 1994.

Ook dit jaar weer een verslag over het jaar 1994. Een jaar welke voor de vereniging in
principe rustig verlopen is.
Terug kijkend over het jaar kunnen er wel enkele hoogte punten genoemd worden zoals de
Busreis naar Bocholtz waar de COM werd gehouden en onze jaarlijkse tentoonstelling.
Het leden aantal kende dit jaar een teruggang omdat door de reeds bekende oorzaak een aantal
leden in het begin van het jaar werden afgevoerd als lid van de vereniging.
Geroyeerd als lid van de vereniging is dhr ANicolai.
Het jaar werd begonnen met 163 leden en afgesloten met 142 leden.
Het bestuur is 10 keer bij een geweest waar tal van zaken besproken werden. Vooral het
herijkings plan van de bond was een belangrijk punt binnen de vergaderingen. Het geheel
plan is op een extra dictrictvergadering aan de orde geweest.
De leden vergaderingen, een 5 tal in totaal, werden redelijk goed bezocht met als record de
TT vergadering.
Dit jaar viel het bondskruis welke door loting gebeurde in de Tropen zodat het volgende jaar
dit valt in de Kleur, Vorm en Postuur kanaries. Hiermee is het systeem nu rond en ligt het
voorlopig vast.
Ten aanzien van de vogelmarkten kan gesteld worden dat de teruggang in het bezoekers
aantal nog niet gestopt is.
Het blijft de aandacht van het bestuur houden.
Op de jaarvergadering werd dhr J.Zorgdrager de speld voor het 25 jarig lidmaatschap van de
bond overhandigd door dhr H.Suichies.
Op de district vergadering van Oktober heeft dhr H.Suichies te kennen geven zich niet meer
herkiesbaar te stellen als districtvoorzitter. Het bestuur respecteert dit besluit, maar vindt het
jammer dat dhr Suichies vertrekt.

Het bestuur dankt een ieder die op welke wijze dan ook iets gedaan heeft voor de vereniging,
want zonder deze inzet is het onmogelijk om een vereniging te kunnen laten draaien.

Voor mij persoonlijk is dit het laatste jaarverslag welke ik voor U mocht mak.en. Ik dank
nogmaals een ieder voor de prettige samenwerking. Ik wens U voor 1995 al het goede toe.

Aldus opgemaakt op 25 janauri 1995 door W.J.P.Vermeij - secretaris.

Het financieel jaarverslag van de vereniging is op de jaarvergadering aanwezig.



Een vogel praatje bij dhn A.Machiela.

Op maandag 20 februari ben ik op bezoek geweest bij dhr A.Machiela. Zittend bij de tafel
achter in de kamer hadden wij een mooi uitzicht op de tuin met Volieres, ook stond er een
voertafel in de tuin waarop vinken, mezen, merels en mussen zich tegoed deden aan verschil
lende soorten voer en een bakje met vet.
Dhr Machiela is ook een echte natuur liefhebber. Ik vroeg hem wanneer hij lid van onze
vereniging was geworden, dit was volgens hem in 1970 dus 25 jaar geleden.
Op de vraag met wat voor soort vogels hij begonnen is, was het antwoord Grote Parkieten,
Japanse meeuwtjes, spitstaarten en kanaries. Zijn eerste behaalde prijs op een tentoonstelling
was in 1974 waar hij een eerste prijs behaalde met een OK vogel. Deze medaille heeft dhr
Machiela nog steeds.
Eenmaal gezeten op de praatstoel kwamen er steeds meer verhalen los, het aanhoren zeer de
moeite waard. Alleen om ze allemaal op te schrijven gaat te ver. Enkele van deze wetenswaar
digheden zal ik U vertellen. Een toevallige kruising van een Japanse Meeuw met een spitstaart
leverde bastaarden op welke ookin de prijzen zijn gevallen.
Dat alles binnen de kweek niet altijd van een leien dakje gaat bleek wel uit het verhaal van de
vijfjongen pennanten welke door mevr en dhr Machiela groot zijn gebracht nadat de ouders
waren ontsnapt. Dit alles gebeurde met de hand.
Het voer dat de jongen kregen werd door hen zelf gemaakt van gemalen graan, kindermeel en
yoghurt
Op de vraag of dhr Machiela veel bij het clubgebeuren betrokken is geweest antwoorde hij,
dat hij meegedaan heeft bij de bouw van het clubgebouw. Dit moest eerst gesloopt worden op
het Moleneind en dan vervoert worden naar de Houtlaan. Dit heeft dhr Machiela gedaan met
paard en wagen. Het geheel was nogal een operatie daar de toen al drukke stationsweg
gekruist moest worden. Het grote paard van dhr Machiela, een Belg, kon op de klinkers
moeilijk opgang komen dus moest dit in een keer gebeuren.
Als schrijver is dhr Machiela aljaren bij de jaarlijkse keuring aanwezig.
Ter afsluiting van dit bezoek gaan wij een kijkje nemen in de kweekruimte. Hier blijkt dat dhr
Machiela nog goed met zijn hobby bezig is. In deze ruimte zijn verschillende soorten Grote
parkieten en Glosters, ook zijn er verschillende soorten Tropen aanwezig.
Ik hoop dat dhr Machiela nog jaren plezier aan zijn hobby mag beleven.
Ik wil U in ieder geval bedanken voor een gezellige morgen.

J.Bekkema.
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elke donderdagzaaergem vau 0@.0@ manuur tot 12.00 unar em elke zaterdag vau
@@,0@ uur tot l7.@@ ar op de maar#kst van het Molenzeiml te lDre.ltem.

ook tkais verkoop»
lladwverlerszijde l42 te lDracehtem

tel+ 05120-20738
Iereillarelke Piaam«dag en lDinsdag tot em maet Zaterdag ma 18.0@ uur.

CAFETARIA " POELZICHT""
Boelenswei 70 tel: 1979
BOELENSLAAN

OOK VOOR SCHEPIJS

openingstijden:
dinsdag /m vrijdag

12.00 - 13.00
16.30- 23.30
zaterdag

12.00 - 23.30
zondag

16.00 - 21.00
maandag gesloten

VOOR EEN FIJNE HARTIGE HAP
EEN FIJNE SALADE
NAAR:

TWEEWIELERCENTRUM

JAN JONKMAN
Stationsweg 52, Drachten
Tel. 05120 - 14050
INRUIL/ REPARATIE / FINANCIERING

GAZELLE%)

Fj 'RIJ NIET MINDER. FIETS GAZELLE



S Auro cnNrRALE
IN- EN VERKOOP OCCASIONS
Reparaties en A.P.K.-keuringsstation

MOLENEIND 195
9203 ZZ DRACHTEN

05120 • 12089

WELKOOP BOUWMARKT
ALTIJD OP VOORRAAD:

Zeer uitgebreid assortiment ruw en
geschaafd vuren in diverse lengtes en
diktes. Tevens grote afdelingwand- en
plafondschroten in hout en kunstof.,

weiggor.at
l.ttawlrclt.n,~Plfeenn•tta.~16 ·lolsm.bli:.'111Î1pttll
Soek,Meanderstnatlà DOrach,De Bolder! Franeker,Prins Hodrikade }

Limburgs 'Vaaienfuis
a 'iSteegje

Oosterstraat 1, Drachten 05120-42882

[Cg_ereweaws 1p.l
voor al uww technische installaties is: "

a..a.ah
{stallatie bure@"

Feenstra. i
De Giek 11
prachten.

pre 05120- 16101459

van der meulen
TEGELZETBEDRIJF
WAND & VLOERTEGELS EN SANITAIR

de Giek 14
9206 AT Drachten
tel: 05120-10250, fax 05120-40030
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DOE-HET-ZELF-CENTRUM

Gebr. v.d. Meulen
Noorderdwarsvaart 19-21
9203 CA Drachten
Telefoon 05120-16300
Fax 05120-24690
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ALLESVOORDE VAKMAN THUIS

kapsalon
Dijkstra Jr.
Goldwell

verkoop van nácrwerken
Stationsweg S50 - Drachten
Telefoon 05120 - 19009

GOEDKOPER _
ENDICHTER.BLJ DAN

U DENKT!

(
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numnan drachten
vorvakmarreenoehetzelver

Stationsweg 99/ westersingel 2/ Verkoop 05120-12256 Service 18188

sleutelshop klaar-terwijl-u wacht
verkoop - inruil - verhuur - serviceafdeling voor

reparatie en onderhoud

HET
VANOUDS BEKENDE ADRES

VOOR UW

Heren-,
-Kleding

Herenmodes

DE ZAAKVOOR IEDEREEN

DuuseBettema
DRACHTEN - Zuidertuurtprornenade - tel, 12082
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05120 -18794

VOOR ALLE VOORKOMENDE
SCHOONMAAKWERK ZAAMHED EN

DE HEMMEN T - DRACHTEN
Tel. 05120-12100-14967.

VOGELZANG 132 - DRACHTEN
TELEFOON: 05120-1 788/2180l
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Schoonmaakbedrijf 4g idesN.D.S. bv een hel ter 1uwe

HOBBY
ELECTRONICA
Houtlaan 17
9203 AN DRACHTEN
9 05120-14505
AMRO Drachten 46.19.46.122

OFFICAL DEALER
zAEIE2a

KAPSALON

HENK WIERINGA
voor hem en haar

Volgens afspraak: 05120-17508
De Lange West 8 - DOrachten



Volièrevereniging
acltutee"hgeloeid

opgericht 6 februari 1957. gedgekeurd bij koninklijk besluit d.d 14 maart 1973, nr.124

"Notulen jaarvergadering 25februari 1994"

Om 20.10 opent de voorzitter J.v.d Heide deze vergadering om 20.10 uur. En heet de aanwezigen
welkom. En wenst een ieder een goede vergadering toe.
Mededelingen: Met kennisgeving afwezig zijn S.Hofstra, W.Hofstra, A.Machiela en B.Schat.
Ingekomen: Schrijven over te houden diaavond over de goudvink en uitleg over de nieuwe vogel
wet. Dit wordt in Appelscha gehouden.
Notulen: De notulen van de jaarvergadering van 26 maart 1993 worden onder dankzegginggoed
gekeurd en ondertekend.
Jaarverslag 1993: Deze worden goedgekeurd en ondertekent.
Jaarverslag penningmeester: Vragen uit de vergadering worden door de penningmeester H.]
Dolstra en het bestuur uitgelegd. H.v.d Tuin heeft een vraag ofer geld van de vereniging vastgezet
kan worden. Hier moet in het bestuur over gepraat worden.
Verslag kascommissie: ].Swart en S.S d Heide hebben de boeken gecontroleerd. J.Swart doet
verslag. En meld dat de boeken prima voorelkaar waren. En verlenen hierbij de penningmeester de
charge. De voorzitter bedankt de penningmeester H.] Dolstra voor zijn inzet.
Benoeming kascommissie: J.Swart is aftredend. Voor hem in de plaats komt R.S v.d Zee. Die
volgend jaar de boeken controleerd met S.S v.d Heide. Reserve wordt Tv.d Wal.
Jubilaris: De voorzitter heet de heer H.Suichies welkom. Deze is door omstandigheden iets later
gekomen. De heer J.Zorgdrager is 25 jaar lid van deN.B.u.V Enheeft diverse functies bekleed in zo
el onze vereniging als in het district. En is erelid ven onze vereniging. De heer H.Suichies staat
hier even bij stil. En speld hem hierbij een erespeld op. De heer J.Zorgdrager rijgt namens de vere
naging uit handen van de voorzitter een envelop met inhoud en een bloemetje voor zijn vrouw. De
heer ].Zorgdrager bedankt de heer H.Suichies en de vereniging voor het gebodene.
Bestuursverkiezing: W.].P Vermeij secretaris en W.Hofstrae penningmeester zijn aftredend en
herkiesbaar. Daar er geen tegenkandidaten zijnworden beide heren herkozen.
Stichting eigen gebouw: De voorzitter J.v.d Heide licht 'enkele punten toe zoals deze besproken
zijn met het bestuur van de vereniging en de stichting. De stichting wordt anders opgezet. Inplaats
van 2 man komen er 5 man in het bestuur. Dit wordt uitgelegd. Het bestuur van de stichting ziet er
als volgt uit. Voorzitter R.S vd Zee voorzitter, W.Hofstra secretaris en verhuur enz, B.de Haan als
penningmeester en de inkoop, B.Riedstra en J.Bekkema als lid. Er wordt vanaf nu omde 3 maanden
overleg gedaan met het bestuur van de stichting en de vereniging. Dit is mede gedaan omdat de
boekhouding niet helemaal was zoals deze moet wezen. W.J.P Vermeij geeft over diverse posten uit
leg. Zoals dat deze boekhouding kloppend is gemaakt. Edat er daarom geen kascontrole is geweest.
Diverse vragen uit de vergadering worden door het bestuur beantwoord. Voor de kascontrole voor
volgend jaar moet er iemand komen die boekhoudkundig goed onderlegd is. Verder worden de wer
kers van zowel het onderhoud als de mensen achter de bar bedankt voor hun inzet.
Rondvraag: S.S v.d Heide heeft een vraag over leden die contributieschuld hebben. En per 1 april
geroyeerd worden. Deze mensen worden in maart nog eens aangeschreven. J.Swart meld dat er een
school belangstelling heeft om op een tentoonstelling te komen kijken. Hier staat het bestuur positief
tegen over. De heer H.Suichies zegt dat de belangstellingvan de leden voor de jaarvergadering groot
is. En stelt ons als voorbeeld voor andere verenigingen. Nadat er geen vragen meer zijn sluit de
voorzitter ].v.d Heide deze vergadering om 22.25 uur na de heer H.Suichies bedankt te hebben . En
wenst een ieder wel thuis en een goed broedseizoen toe.

Aldus genotuleerd door de 2e secretaris S.Swart.



De RODE VOGELMIJT oftewel de BLOEDLUIS.

Het hoeft geen betoog dat de verblijven waar wij onze vogels in
huisvesten goed onderhouden en schoon moeten zijn. Juist daardoor
voorkomen we een opeenhoping van ziektekiemen, die later het ge
volg kunnen zijn van ernstige ziekteverschijnselen. We kunnen
daarmede ook, geheel of gedeeltelijk, voorkomen dat voor de vogels
zo gevaarlijke ektoparasieten tot ontwikkeling zullen komen.
Ektoparasieten zijn parasieten die hun domicilie kiezen op de
buitenzijde van de vogels zoals in of op de huid of in de veren.
Het zijn geleedpotigen in twee klassen, te weten die der spinach
tigen en die der insecten.
Tot de spinachtigen behoren de vedermijt,schurftmijt, bruine en de
rode vogelmijt. De laatste, de rode vogelmijt, is zeker de be
ruchtste en wordt ook wel ten onrechte vogelluis of bloedluis ge
noemd. De rode vogelmijt, Dermanyssus avium, is 0,5 tot 0,7 mu
groot. De vrouwelijke mijt legt gedurende haar leven, dat tot 8
weken duurt, ongeveer 2600 eitjes. Deze mijten voeden zich met het
bloed van de vogels. Ze kunnen het overigens 5 maanden zonder
voedsel doen. Een geliefd slachtoffer van deze mijt is de kanarie
en daaraan nauw verwante soorten. Bij tropische vogels en parkie
ten komt deze parasiet beduidend minder voor. Overdag houdt de
rode vogelmijt zich schuil in kieren en naden, achter nestkastjes
ect.. Vandaar het advies om naden en kieren in wanden zo goed mo
gelijk op te stoppen en nestkasten en broedkooien ect. te lijmen.
Gedurende de nacht gaat de hele horde op roof uit. optredend in
grote getale kunnen zij verschillende nestjes met jonge kanaries
in één nacht vernietigen. We vinden dan s morgens de jongen dood
in het nest. Meestal met nog goed gevulde kroppen maar hun li
chaampjes zijn grauw en bleek van kleur. Alle bloed is door de
vogelmijt afgezogen. Ook broedende popjes kunnen zo het leven la
ten. Indien u dergelijke feiten konstateerd dient u de mijt
krachtig te bestrijden. In de handel zijn daarvoor goede insekti
ciden verkrijgbaar. Deze bestrijding moet u na een bepaalde peri
ode herhalen. Die periode is afhankelijk van de temperatuur. Het
gaat namelijk bij die herhaling om dat ook de inmiddels uitgekomen
eitjes worden vernietigd. Dat uitkomen vindt bij 9 tot 10 graden
celcius na ongeveer 6 dagen plaats, bij 19 tot 20 graden celcius
na ruim 2 dagen en bij nog hogere tempereaturen in een nog kortere
tijd. Preventie is om een Vapona box aan te schaffen. En deze een
klein stukje open te zetten. Voorzichtigheid is hierbij geboden.
De vogels hierbij in de gaten houden opdat deze, door de
insektiside, niet van de stok vallen. Verder worden wel tabaks
stengels gebruik onder in het nestbakje. En ook gedroogde bloemen
van de kamille worden wel gebruikt c.q in de vogelruimte opgehan
gen.
Als er leden zijn die andere middelen gebruiken om de rode vogel
mijt oftewel de bloedluis te bestrijden, het liefst natuurlijk
oftewel homeopatisch, zouden deze dit dan willen doorgeven aan de
redaktie. Er wordt dan later op teruggekomen zodat een ieder er
wat aan heeft.

Literatuur: C.E. van Berkel, Thiemes voliereboek.
J.P. Holsheimer, ziekten van vogels.
Onze Vogels.
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Het ringen van parkiet
en papegaaiachtigen.

9aiet waar0"
et hoe "" aan vogels-
et Ring0"

Het ringen van kanaries
en tropen enz.

Het ringen van vogels.

Tegen het ringen wordt dikwijls zwaar opgezien. Dit geheel ten
onrechte. Toch is het niet zo moeilijk en hoeven we er beslist
niet bang voor te zijn dat we het jonge diertje pijn doen. Echt
als u het één keer zelf heeft gedaan zult u het heel anders zien.
Het tijdstip van het ringen is per vogelsoort verschillend.Bij
kleinere soorten, tropen, kanaries, ligt dit gemiddeld op de 7e
dag. Bij agaporniden, parkieten, papegaaien is dit ongeveer tussen
de 1Oe en 15e dag. Probeer voor uzelf de juiste dag te peilen
wanneer er geringd moet worden. Worden de vogels te vroeg geringd,
kan door het gewriemel in het nest de ring weer afgaan. Bij te
laat ringen krijgt men de ring er niet meer om. Is dit laatste het
geval dan kunt u proberen om het pootje met zuivere vaseline in te
vetten zodat het ringetje makkelijker schuift. Liever niet force
ren. Gaat het ringen echt niet meer, stop er dan mee want eer u
het weet is het beestje invalide en dat is nu niet bepaald de be
doeling. Als u niet helemaal zeker van uzelf bent ga dan te rade
bij één van de leden met de zelfde soort vogels en vraag desnoods
aan zo iemand of hij uw eerste vogels wil ringen en laat u advi
seren. Zodat u het ringen later zelf kan doen. Kanaries kunnen het
beste geringd worden als de uitwerpselen op de rand van het nest
liggen. Dat is het bewijs dat de oudervogels de uitwerpselen niet
meer weghalen. Het is namelijk mogelijk dat de ring voor iets an
ders wordt aangezien dat niet in het nest thuishoort. De man of
pop pikken dit weg en brengen dit buiten het nest inclusief de
jonge vogel die aan het voor hun vreemde voorwerp vastzit. Hoe
properder de vogels des te moeilijker is het om de jonge vogels te
ringen. Dit geldt vooral bij wildzang en tropische vogels. Er zijn
diverse middeltjes hierop te vinden. We kunnen de ringen zwart
maken met bijvoorbeeld een viltstift. Het ringen doen wij niet met
schone handen. Het klinkt misschien gek en onhygiënisch maar toch
is het zo. Handen wassen voor het ringen is echt niet nodig. Beter
is een pluk gras te nemen en daarmee de handen in te wrijven. Wij
verdrijven daarmee onze menselijke luchtjes. Moeten wij de te
ringen jonge vogel uit het nest halen dan doen wij dit uiteraard
voorzichtig. Vooral als het nestje in een bos hei of een heester
zit. Wij zorgen er voor dat het nestje niet wordt vernield. Het
beste is te ringen tegen de avond. De propere popjes werken dan
niet zo ijverig meer en het gevaar dat de jonge vogel met ring en
al uit het nest wordt gegooid is dan niet zo groot meer. De vol
gende dag kunnen we in de ochtend controleren of alles in orde is.



En dan nu het ringen van kanaries, tropen enz.. We houden het vo-
geltje met de buik omhoog in een van onze handen. Een van zijn
pootjes houden we tussen duim en wijsvinger vast op de bal van het
voetje. We drukken daarbij het achterteentje tegen het loopbeen
aan. Met de andere hand schuiven we om de drie voorteentjes het
ringetje. Het gebeurt wel eens dat deze drie voorteentjes niet bij
elkaar blijven zitten. Steek ze staan in uw mond en bevochtig ze
met wat speeksel. In de regel lukt het dan wel. Let op dat inder
daad de drie teentjes door het ringetje gaan. Zit de ring tegen de
bal van het voetje, dan houden we de aan de andere kant van het
ringetje de uitstekende drie teentjes vast en met de duim en
wijsvinger van de hand waarin we de jonge vogel vasthouden trekken
we heel voorzichtig het ringetje over de bal van de voet en
schuiven dit door. Met een gepunt luciferhoutje halen we het ach
terteentje uit de ring en klaar is kees.

Parkieten hebben klimvoeten. Dat wil zeggen dat er twee tenen naar
voren zijn gericht en twee naar achteren. Het ringen van deze vo
gels gebeurt op dezelfde manier. Met het verschil dat we eerst de
twee voorteentjes door de ring halen en dan de twee achtertenen.

Het ringen vraagt enige handigheid. Neem er echt uw gemak van en
doe het voor de eerste keer zeker niet in bijzijn van moeder de
vrouw en of de kinderen. Onwillekeurig wordt men dan nerveus ge
maakt. En kan er iets mis gaan.

Waarom moeten we ringen? Welnu, op de eerste plaats kunnen we met
een geringde vogel aantonen dat het eigen kweek is. Een vogel die
bij u geboren is. Ten tweede kan men altijd zien hoe oud de vogel
is. En kunnen aan de hand van het volgnummer vaststellen uit welke
ouders het jong komt. Tenminste als u een kweek administratie
bijhoudt. Tenslotte als men meedoet aan tentoonstellingen kan men
laten zien dat het om eigen kweek vogels gaat.

Ik hoop dat nieuwe leden en leden die huiverig zijn voor het rin
gen wat aan dit verhaal hebben.

Sjoerd.
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Voor U gelezen.

VEREN MAKEN DE VOGEL.

. .

Wat is eigenlijk een vogel? Sinds 1870 weten we dat veel soorten afstammen van de
prehistorische oer vogel, Archaeopteryx.
In dat jaar werden van dit reptielachtige wezen resten gevonden in de Jura. Deze vreemde
vogel leefde zo'n honderd vijftig miljoen jaar gelden op aarde en stamde op zijn beurt weer af
van de zelfde voorouders die de reptielen hebben voortgebracht.
Dus kikkers, slangen, kippen, papegaaien, krokodillen,schildpaden en ooievaars zijn eigenlijk
verre neven van elkaar.
Sommige vogels kunnen niet vliegen maar dat hoeft nog niet te betekenen dat hun vleugels •
dan nutteloos zijn. De kleine, maar krachtige flapjes van de koningpinguin bijvoorbeeid,
komen hem zeer goed van pas in zijn jachtgebied, de zee. Als een torpedo klief hij door een
school pijlinktvissen heen, handig wendend en kerend dankzij zijn vleugels die als peddels
dienst doen.
Wanneer een vogel zijn veren niet nodig heeft als communicatiemiddel en er ook niet mee
vliegt of zwemt, dan worden ze toch gebruikt als warm houder. Het pak van de
Nieuwzeelandse Kiwi (Apteryx Autralis) heeft dan ook meer het uiterlijk van een royale
bontjas. Aldus lekker warmpjes ingepakt schoffelt de loop vogel zelfs in de koudste nachten
met zijn gevoelige snavel wormen en larven uit de grond.
Natuurlijk gebruiken vogels de veren op hun staart en vleugels niet alleen om mee te vliegen.
Een opvallend verenpak is een goede camouflage en felle kleuren en vlekken trekken, als dat
nodig is, juist de aandacht.
De spierwitte vlekken op het bruine verenkleed van de mannetjes nachtzwaluw wil zoveel
zeggen als: rivalen moeten oppassen, anders zullen zij wat beleven en vrouwtjes ook graag
opgelet, want ik kan ook heel aardig zijn!
Een duidelijke boodschap

s

Bron; grasduinen Juni 1985. Jeen Bekkema.
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Opticiên • Optometrist • lid ANVC • Contactlensspecialist
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