
volierevereniging

Aan gesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Johan de Jong 05120-15184

antiek en gebruikte goederen

Zuid 43 Drachten
Tel. 05120-26301
weg Drachten Beetsterzwaag



En daarom is er
altijd een Rabobank '

in uw buurt...
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Geld moet u bij de hand
hebben. Betalingen moet u
even kunnen regelen.
En daarom moet uw bank dicht
in de buurt zijn. Voor de
Rabobank
hoeft u niet $''s=
ver te gaan... j,%}
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CAFE DE
LA PAIX

Noordkade 77 - Drachten - Tel. 05120 - 14233
22e jaagang 1994 - 4995
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s]:,c,, '1<,,e(}etctie eta,z,es
W.].P Vermeij
Tolhekbuurt 29
Nij Beets.

L_0raat.schP
f. 42,50 per jaar.
Jeugdleden tot 18 jaar f. 21.50 per jaar.

+

», «

Betaling kan plaatsvinden bij de penning
meester door stortingof overschrijving op
bankzeknt: 30.90.40.042 te Drachten
t.n.v voliereverening.

·»

Hetgonummez van de bank-is 954361 u
dient dan echter wel het bankrekening
nummer van de vereniging te vermelden.

Leden ontvangen tevens zonder bijko
mende kosten het prachtige maandblad
··, 7, ml,"/2e UOgel van de Nederlandse
Bond van Vogelliefhebbers.

zel):
J. Zorgdrager

keen oan oediensten:
A. Hofstra
H. v.d Tuin

Bastuw
Voorzitter: J.v.d Heide
Langewifk 53, tel: 11928

.

Secretaris: W.].P. Vermeij
Tolhekbuurt 29, NIJ Beets. tel:. 05128-1778

»

Penningmeester: H.]. Dolstra
het Blauwgras 10, tel 21044

«·±,

2e voorzitter: S. Hofstra
W. Eelkestraat 67, Gorredijk, tel: 05133-4330

2e penningmeester: W. Hofstra
Spitael 6, tel: 24340

2e secretaris: S. Swart
Zuiderdwarsvaart 110, tel: 15529

Materialen Commissaris: B. de Haan
Handwerkerszijde 145, tel. 23674

Ringen Commissaris: S. Swart
Zuiderdwarsvaart 110, tel: 15529

•

ZAALVERHUUR
CAFE DE LA PAIX

Noordkade 77- Drachten - Tel. 05120 - 14233
De La Paix speciaal voor. Zalenverhuur.Recepties,Bruiloften Vergaderingen
Feesten Personeels avonden. Tevens elke donderdag en zondagavondBingo. ·'· ·,· .·,.•~,...... , ..... , ....,.,-. · ,. ·. , ... - .... ,,,.i.,,..,.,..,

Uw Gastheer en Gastvrouw zijn : Max en Tiny



Stationsweg 36, Drachten
Telefoon 05120-12588

Sciifisi in het vwnorgen van fruitranden en faisuien

Voor al Uw Meubelen

naar meubelhuis;

" Modern."

Noorderbuurt
achter de C en A.

r, •1U

Voor gezond en goed eten
gaat U toch ook naar

j~l~v~ 1· ,,!N? 'stimewwa
Centrum promenade 2

telefoon 05120-13453

"OANE SWEMMER'

ErikenMieke Goudswaard
Prellewel 2 - 9295 KDWestergeest

Telefoon 05113-2179

DRACHTEN-GORREDIJK
't Zuld 26A05120-25121 Kerkewal 61 05133-1205
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D.. R A C H T E N
Zulderdwarsvaart 97 05120-14164

Het juiste adres voor al Uw schilder- en behangwerken

Jae. BROUWER B.V.
Haersmasingel 3--5, Drachten - Tel. 05120---12568/13431



UITNODIGING VOOR DE LEDEN
VERGADERING WELKE GEHOU
DEN WORDT OP 17 FEBRUARI
1995, IN HET VOLIEREGEBOUW
AAN DE HOUTLAAN 129A TE
DRACHTEN.

De aanvang van de avond is om 20.00
uur en de agenda is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen/ ingekomen en uitgega
ne stukken

3. Notulen vergadering 25 januari 1995

4. Voorlichting met dia's over de Wildzang

5. Pauze

6. Voortzetting Voorlichting

7. Rondvraag

8. Sluiting

:°

...4<é
a

Voorlichting over de wildzang;

Dit onderwerp is momenteel zeer aktueel. Door de verruiming van de wet is het mogelijky 1s

om meerdere soorten te houden. Dit heeft tot gevolg dat de belangstelling voor deze
soorten toeneemt. Ook wordt er verwacht dat op de komende tentoonstelling meerdere
soorten zullen verschijnen.
Daarom is het bestuur van menig om aan deze tak van de vogelsport extra aandacht te
besteden. ,
Het bestuur heeft de heer P.v.d.Hooven, keurmeester tropen bij de NBvV, bereid
gevonden om deze voorlichting, aan de hand van dia's te geven.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst op deze avond.
Namens het bestuur,

WIP.Vermeij.



Zoals U weet is er in Januari weer en busreis georganiseerd naar de nationale tentoonstel
' ~ • . . . . . . ~

ling in Bredá.Er kan gesteld worden dat dit wederori een geslaagde dag is geweest.
Dat mendoor het bezoeken van dergelijke tentoonstellingen:veel leert moet voor een ieder
wel duidelijk zijn..' '..» :..·· • '
Het grote arsortiment aan.vogels geeft een goed vergelijk vani. wat goed is'en vanwat' "
minder goed is. : .-. 's·

Ook het randgebeuren erom heen is altijd gezellig en men blijft op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen. ••. <
Al met al een geslaagde dag.s + ze. : : : •••

.6

..... ·~·. . •.. . . ·;._ .. . r . . . . .. . .
•· :,G.

Na de onderlinge tentoonstelling hèbben verscheidene leden meegedaan met ander
wedstrijden waaronder de regio tentoonstelling in Surhuisterveen en de district tentoonstel
ling in Ureterp. :rsi ,+!+ •

Dat deze deelname niet altijd zonder succes is blijkt wel als men de uitslagen ziet.
Bij de district tentoonstelling werden verscheidene bondskruizen en bondsmedailles door
leden van onze vereniging gewonnen.
Ook in het klassement van de verenigingskampioen scoorde de Drachtster Vogelvrienden
heel goed. Het gemiddelde lag boven de 90 pnt, voorwaar geen kleinigheid.
Alle prijswinnaars van af deze kant nogmaals van harte gefeliciteerd met de behaalde ·"
resultaten.

'.»'

- - - - - - - - - - - - - - -.

Van de ringencommissaris;

''De tweede ringen, bestelling is binnen. De ringen kunnenworden afgehaald op de"" '
verénigingsavond of.opde. vogelmarkten...· tr..•.. • o·. ••• •
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@ Auro cnNALE
IN- EN VERKOOP OCCASIONS
Reparaties en A.P.K.-keuringsstation

MOLENEIND 195
9203 ZZ DRACHTEN

05120 - 12089

Limburgs 'Vaainluis
·<a 'iSteegje

Oosterstraat 1, Drachten 05120-42882

[Cg__ erover«aars p.l]
voor al uw technische installaties is: "

WELKOOP BOUWMARKT
ALTIJD OP VOORRAAD:

Zeer uitgebreid assortiment ruwen
geschaafd vuren in diverse lengtes en
diktes. Tevens grote afdeling wand- en
plafondschroten in hout en kunstof,

welaan,aajöüm
tenoren,soa,au,faknsens zant,sept tl
Se'k,Meanderstratlà Drachten, DBolder? Frank: rinsHensdrlladel

gres 05120 - 16101

» ThTechnisch ElectrS
{stallatie bur%@"

Feenstra. i
pe Giek 1l
prachten.

van der meulen
TEGELZETBEDRIJF
WAND & VLOERTEGELS EN SANITAIR

• f. ..

de Giek 14
9206 AT Drachten
tel: 05120-10250, fax 05120-40030
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lDierenvoelers • lERoes Dierenvoelers

ITierembemoedighe«de - Hlengelsportartikelen

elke donderdagnaaorgem aug @8$.€0@ mar tot 12.404 uar em elke zaterdag vama
6@@.060 nar tot I7.@00 uur op de markt vau het Polemeiud te DDre.latem.

ook. tlais verlep
HAamdwerkersijde 4? te Erachtema

tel 05120-20738
Htereil«baar elke Maandag en Iinsdlnag éot em met Zaterdag ma 18.0@ uur.

CAFETARIA " POELZICHT"
Boelenswei 70 tel: 1979
BOELENSLAAN

OOK VOOR SCHEPIJS

openingstijden:
dinsdag t/m yrijdag

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)



Voor U gelezen in het blad van de
speciaalclub Postuurkanaries.

Veiligheid in Uw broedkooi.

Ze zijn U wellicht al langer bekend, de
traditionele, in verschillende maten,
vormen en kleuren bestaande broedkooi
en. Meestal zijn het houten of plastik
bakken met een passend voorfront.

Deze voorfronten bestaan uit een centraal
deurtje en twee klepjes waar men in de
bijbehorende plastikbakjes het nodige
voedsel aan de vogels kan geven zonder
de vogel daarbij te storen. Deze plastikbakjes hebben mij en wellicht velen onder U
narigheid bezorgd.

Vogels raken met hun geringde pootje nogal eens beklemd tussen het bakje en het
voorfront, met alle gevolgen van dien zoals verwondingen en daardoor sterfte.
Om dit probleem te vermijden, vergrootte ik reeds de opening waar het hakje in past, door
een spijltje weg te knippen. Ondanks deze ingreep kan men het bakje nog altijd uiterst
links of rechts plaatsen en dan hebben we weer het zelfde probleem. Als werkelijk afdoend
middel dient U 4 mm van de plastikrand van het bakje weg te zagen met bv een ijzerzaag
je. Hierdoor krijgt U de vereiste bewegingsruimte voor de pootjes van Uw vogels.
Voor de eerste jongen het nest verlaten, kan ik U aanraden deze ingreep niet langer uit te
stellen want het het is vlugger gebeurd dan U denkt.

Met dank aan Jeen Bekkema.

Mocht U ook dergelijke artikelen tegenkomen schroom dan niet maat stel de radactie
daarvan in kennis, want copy voor een clubblad is erg belangrijk.



Keuring Zangkanaries.

Tussen kerst en Oud en Nieuw zijn er keuringen van Harzers en Waterslagers gehouden in
het Volieregebouw, met daaraan gekoppeld een Studiedag.
Reeds verscheidene jaren houdt de doelgroep Noordelijke Studieclub Zangkanaries rond de
Kerstdagen een keuring en een technische/ studiedag.
Dit jaar is er aan mij gevraagd of ik gedurenden deze dagen zowel de verzorger van mens
en vogel wilde zijn.
Het waren leerzame en gezellige dagen.
's Morgens om acht uur was ik in het gebouw aanwezig om de vogels water en voer te
geven, dit was ook een mooie gelegenheid om in alle rust naar de vogels te luisteren.
Als ik zo alleen op een stoel voor de zangkasten zat, viel mij op dat het lied van de Harzer
zachter en iets voller is dan het lied van de Waterslager.
Gedurende de keurdagen werd aan mij gevraagd of ik mee wilde luisteren in de keurka
mer. Hier viel op dat de ene kweker zijn vogels toch beter africht dan de andere al waren
de meeste vogels volgens de keurmeesters en kenners van goede kwaliteit.
Op de studiedag werd er uitleg gegeven over knorren, rollen, fluitenrollen etc. Dit is voor
een leek niet in een dag te volgen en vereist wel iets meer studie dan een dag naar vogels
te luisteren.
Toch heb ik er veel van opgestoken.
Aan het aantal inzenders is te merken dat deze tak van vogelsport nog wel wat nieuwe
leden kan gebruiken.
Als kweker van Kleur-, Posturrkanaries en Tropen vond ik het een hele leerzame dagen.

Jeen Bekkema.

Als redactie en kweker van Zangkanaries, vindt ik dit boven staande stukje een schitterend
iets. Het geeft weer wat een ander ziet in de bakermat van de kanarie sport. Want was het
niet zo dat het houden, kweken en africhten van Zangkanaries het begin was van de
kanariehouderij.
Dat nu het houden en kweken van Zangkanaries minder op de voorgrond staat heeft met
veel oorzaken te maken. De belangrijkste is volgens mij echter wel dat de tijd die in deze
hobby gestoken dient te worden veel meer is als bij de overige soorten. Dit merk ik wel
aan het kweken van mijn Zebravinken, Hier kan men toch in een betrekkelijke korte tijd
zien of de combinatie die men uitgedacht heeft geslaagd is.
Toch denk ik dat men niet zonder deze tak van sport kan omdat het, zoals Jeen het
verwoord, toch een mooie tak is.

Wim Vermeij.
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Alles
voor de
vakman
thuis

DOE-HET-ZELF-CENTRUM

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

ALLES VOORDE VAKMANTHUIS
1

~ :...,_ , f' ~- :~•:., ;~1).d, .•• "'

GOEDKOPER
EN DICHTERBIJ DAN

UDENKT!

numan drachten
voorvakmanendoehet.zelver

Stationsweg 99 / Westersingel 2 / Vek0op 05120-12256 Service 18188

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

reparatie enonderhoud

kapsalon
Dijkstra Jr.
Goldwell

verkoop van haarwerken
Stationsweg 50 - Drachten
Telefoon 05120 - 19009

HET
VANOUDS BEKENDE ADRES

VOOR UW

Heren-,
-Kleding

Herenmodes

DE ZAAK VOOR IEDEREEN

De SBewtema
DRACHTEN - Zuiderbuur promenade - tel. 12082
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05120 -18794

vakbond
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NIET TE
PASSEREN !

DE HEMMEN 1- DRACHTEN
Tel. 05120-12100-14967.

AUTOBEDRIJF
DRACHTEN B.V
7TEELT1

Schoonmaakbedrijf a ·idee
N.D.S. bv een hel (er 1

• VOOR ALLE VOORKCOHENDE
SCHOONMAAKWERK ZAAMHEDEN

VOGELZANG 132 - DRACHTEN
TELEFOON: 05120-1788L/2188b

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

OFFICAL DEALER

KAPSALON

HENK WIERINGA
voor hem en haar

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



VJTIEN JAAR BESTUURSLID.

Menigeen zal wel denken wat nu!
Ik zal trachten in het nu volgende stukje hier meer duidelijkheid over te geven.
Het geheel heeft te maken met het feit dat ik met ingang van de komende jaarvergadering
aftreedt als bestuurslid van de Drachtster Vogelvrienden.
Om te komen tot een dergelijk besluit verstrijkt heel veel tijd, het heeft te maken met wat
jezelf voelt en wat er met jezelf gebeurd.
Hierover hoef ik niet meer verder uit te wijden, maar heeft wel te maken met het besluit
om te stoppen. Helemaal weggaan doe ik niet, samen met een op te richten redactiecom
missie blijf ik het clubblad verzorgen en tijdens de TT zal men mij ook wel tegen komen.
De reden dat ik stop, is dat de animo voor een bestuursfunctie afneemt. Als men iets doet
moet men dat voor de volle honderd procent doen en niet voor minder.
Deze volle honderd procent kan ik niet meer opbrengen.
Vijtien jaar bestuurslid van de Drachtster Vogelvrienden is een behoorlijke tijd. In 1980
ben ik op de toen gehouden jaarvergadering samen met Joop v.d.Heide in het bestuur
gekozen, nadat wij door onze toemalige voorzitter dhr J .Zorgdrager hiervoor benaderd
waren. Deze vijftien jaar overziend is er binnen de vereniging veel gebeurd.
Werd er in de begin jaren nog alles met een typmachine gedaan, heden ten dagen is alles
geautomatiseerd. Hierdoor werd het werk voor een secretaris een stuk makkelijker maar
soms ook een stuk ingewikkelder. Werd het hele clubblad eerst uit besteed, nu wordt alles
door en met eigen leden gemaakt.
De manier van besturen is in deze periode veranderd, het houden van onze onderlinge
tentoonstelling is veranderd. Werden vroeger alleen enkele vogels in gezonden, nu komt
men ook stammen tegen. Was ik toen de enige inzender met zangkanaries, nu is het een
hele ploeg.
Het enige wat gebleven is, is het gebouw met al zijn ups en downs. Maar ik denk dat wij
als leden ons gelukkig mogen prijzen met ons clubgebouw en de medewerkers in de
afgelopen periode dankbaar mogen zijn voor het werk wat zij gedaan hebben om het
gebouw in stand te houden.

Ik dank een ieder persoonlijk voor het vertrouwen welke ik in de afgelopen vijftien jaar
van U mocht genieten en wens de nieuwe secretaris, Sjoerd Swart, sterkte toe met deze
functie.

Wim Vermeij.



De Tamme Tortelduif,

Deze duivensoort heeft verschillende namen zoals; lachduif, naar het lachende geluid dat
de doffer maakt bij het baltsen. Koerduif, naar het koerende geluid dat beide vogels maken

, .
en tamme tortelduif doordat deze duif veel op de bekende Turkse tortelduif lijkt. In
sommige streken wordt deze duif ook wel koekeroefduif genoemd. Naar men aan neemt is
de Afrikaanse rose of grijze tortel (Streptopelia roseagrisea) de stamvader van deze duif.
Ook de Indische lachduif wordt als stamvader genoemd, daar het lachen en koeren van die
lachduif precies hetzelfde is als van de in Nederland bekende lachduif. Een ding is zeker
het is een lang gedomesticeerde duif die al eeuwen bekend is. Het zijn zeer rustige en
tamme duifjes, welke makkelijk tot broeden overgaan tenminste ais men ze daar de
gelegenheid voor geeft. De laatste jaren is het houden en kweken van lachduifjes weer
toegenomen. De witte lachduifjes worden veel door goochelaars gebruikt.
De lachduif leggen twee wit gekleurde glanzende eieren welke na I7 dagen broeden
uitkomen. Het broeden wordt door de beide ouders gedaan zo ook het groot brengen.
De jongen worden naakt en met gesloten oogjes geboren en ze worden de eerste dagen
gevoerd met de welbekende duivenpap. De jongen groeien snel en met 17 dagen verlaten
zij veelal het nest. In kooien broeden zij op de grond, tabakstelen in de broedschaal; in
ruimere volieres ook wel in bomen.
Het zijn lieve tamme dieren, die men tijdens het broeden van de eitjes en jongen kan
wegnemen om kinderen het verloop van ei tot duif te kunnen laten zien, omdat er geen
gevaar bestaat dat ze daardoor de eieren of jongen in de steek zullen laten. In het begin
van deze eeuw werden deze duifjes gevoerd met hennepzaad, thans is er in de handel een
goed mengsel zaden (tortelduivenvoer). Er zijn de laatste jaren talrijke mutaties ontstaan,
zoals de ivoor kleurige, welke zeker een aanwinst is omdat deze kleurslag een zeer goede
egaliteit bezit. Ook de witbant phaeo is een prachtige mutatie, voor het eerst gekweekt in
Fsdjechoslowakije.

Lachduiven in allerlei kleuren;
Precies als bij de fok van talloze papagaaiachtigen waren er ook bij de lachduiven
muataties, plotseling erfelijke veranderingen in kleur te verwachten. Er zijn er in ons land
al erg veel, zoals; wit/wildkleur/geel/bont/isabel/perzikkop in vele kleuren, zoals
pastel/zijdeveer/krulveer/ivoor/witnek/grijsnek/cream/gepareld/albino/phaeo en ook al
getijgerde examplaren.

Toelichting bij de benaming phaeo;
In gevolge het niet werkzaam zijn van een bepaald enzym faktor, wordt de eumelanine in
haar ontwikkeling belet. Daardoor zullen wij geen phaeo's aantreffen met donkere vleugel
en staartpennen. ook mede daardoor hebben phaeo lachduiven een witte nekband.
Op de omzomming van de veren, vooral op de rug, vleugeldek, vleugel en staartpennen en
stuit wordt de phaeomelanine echter niet belet en moet hier dus als een eis worden gesteld.
Het gegeven voor deze muataie is dus maximaal bruin phaeomelanine, in de vorm van
schubtekening, die egaal moet zijn verdeeld. In tegenstelling met de phaeo kanaries, die
rode ogen bezitten, zijn deze bij de lachduiven donkerbruin met een zwarte pupil, net zoals
bij de phaeo huismussen en zebravinken.



Titanium is extreem licht, ijzersterk en
allergievrij. Daarom zijn de titanium
brillen van Silhouette zo komfortabel.

U vindt de Silhouette-kollektie overigens
niet bij iedere opticien maar uitsluitend

bij zorgvuldig geselekteerde
verkoopadressen.

BOUW
& SL00P

GOED EN
SNEL.I

DE PUPWEETRAADMET
BOUW-& SLOOPANAL

DE PIJP
VERWERKT 'T

For me it must be a Silhouettef
~
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Opticién - Optometrist • lid ANVC Contactlensspecialist
Zuiderbuurt 35, 9203 CT Drachten, tel.: 05120 - 13615

Vestigingen in:
Assen, Drachten, Emmen, Hoogeveen, Groningen, Meppel en Veendam

Zeer concurrerend door eigen
sorteerinrichting en puinbrekerij

Snelle service
ErkendWitte Lijs vervoerder

Voor meer lntrstie: Q5 120-12907

p#ev vopreien
vertrouwdmetafval,

De aangewezen lorecagrossier
GRONINGEN en Drenthe.

in ERIESIAAND,

Voor ERITES, SNACKS, IJ en aanverwante
artikelen

Met een uitgebreid assortiment
Vlotte bediening
Een snelle service

BEL daarom VRIESLOK 05120 - 13171, de Kletten 6, Drachten



Hengelsport- en
Dierenspeciaalzaak

Huizinga Drachten
Noordkade 32
05120 - 16019

SPORTPRIJZEN

Vogels - Vissen - Voeders
Hengelsportartikelen

DANS en SI'EMIINGORKEST.------~- --·--··--- -- ···-- • -

··THE HET INS;·'

Vo»tl Uw Bruiloften en patijen
I'oetsen en Zang

w.Rauw>rda
Drum en 'Z.r5
;>.v.cl.Er:



Toelichting op de naam Perzikkop;
Deze benaming klinkt nogal eigenaardig, doch ook in Nederland, Duitsland, Frankerijk,
tot zelfs in Amerika (Candian Dove Association ) spreekt men van peach. Dus deze
benaming is reeds zo ingeburgerd dat ze niet meer te veranderen is. Bij deze muatie komt
het erop aan te streven naar een egale paarse kleur over de hele kop en borst, van tegen de
hovensnavel tot aan de nekband en van de ondersnavel tot de poten. Een lichte opbleking
op de kin is toegestaan en naar het onderlichaam toe wordt de paarse kleur iets lichter.
De Perzik mutatie is samen met de bruine ontstaan. Deze werd met succes tot nog toe
gekweekt in de volgende kleuren; Witband Phaeo; deze heeft de zelfde tekening als de
witband Phaeo, maar met een perzikkleurige kop en borst.

Bruine Witband Perzikkop; deze heeft de zelfde kleur als d bruine witband, maar met
perzikkleurige kop en borst.

Fokkers die graag experimenteren met kleuren, kunnen met de lachduif veel kanten op
want nog lang niet alles is onderzocht en zeker niet opgeschreven.

Wit staat tot geel als recessief (terugtrekkende) en is geslachtgebonden. Is de Doffer geel,
dan zijn alle jongen geel. Is hij fok onzuiver voor geel dan zijn de jongen geel, maar zijn
de jonge doffers fokonzuiver voor wit. Is de Doffer wit, dan zijn alle jonge duivinnen wit
en de jonge doffers geel. Op deze mamer kan de fokker vroeg het geslacht van de jongen
onderkennen, zeer makkelijk, bijna direkt na het uitkomen.
De latere gele jongen hebben ook langere donsveren. In plaats van geel kan men ook de
wildkleur gebuiken. Bij de paring met wit gebeurd hetzelfde. Geel is tot donker recessief:
men kan uit een paar zelfs drie kleurslagen fokken, namelijk donker, geel en wit.
In dit geval wordt een gele fok onzuivere doffer gepaard met een wildkleurige duivin en
de wildkleurige jongen zijn de doffers, de gele en witte de duivinnen. De doffers zijn weer
fokonzuiver voor geel of wit.
Ivoor x Geel geeft geel. Ivoor x Wit geeft geel. Witte doffer x Ivoor duivin. geeft gele
doffers en witte duivinnen. Ivoor is dus recessief autosomaal, niet geslachtsgebonden.
Zoals U ziet, is de lachduif interessanter dan .U vroeger misschien wel dacht. Wellicht zijn
er nog meerdere kleurslagen, zoals aquamarijn, platina, marmer, brillant, enz., waarmee
ook de genetici onder de fokkers dan weer vooruit kunnen. De lachduif in ongekende
aantallen overal ter wereld gefokt, heeft nog verborgen mogelijkheden in zich, aan U deze
te ontrafelen.



ERFELIJKE GEVOLGEN

DOFFER X

GEEL X
NATUURKL X
WIT X
DOFFER
WIT X
DOFFER
GEEL X

ISABEL X
NATUURKL X
GEVLEKT X
EENKLEURIG X
WJT X
VAN DE GEVLEKTE
GEVLEKT X

DUIVIN

WIT
WIT
GEEL

NATUURKL

NATUURKL

NATUURKL
ISABEL
EENKLEURIG
GEVLEKT
GEVLEKT

WIT

GEEFT GEEL
GEEFT NATUURKLEUR
GEEFT WITTE DUIVIN EN GELE

GEEFT WITTE DUIVIN EN NATUURKL

GEEFT GELE DUIVIN EN NATUURKL
DOFFER
GEEFT LICHT NATUURKL
GEEFT NATUURKL
GEEFT EENKLEURIG
GEEFT EENKLEURIG
GEEFT EENKLEURIG IN DE KLEUR

GEEFT OOKEENKLEURIG IN DE KLEUR
VAN DE GEVELKTE

Met dank aan Bertha de Haan.

Weetu de pastdemiehaai danherpascodeboek op her
poskantoorafbel graris PTTPr Klantenservic 06-0417



schilderwerken
drachten bv
onderhoud / nleuwbouw

telefoon 051 20-18744
Werkplaats en showroom:

• Zuidkade 60, 9203 CN Drachter

L. STUY

\NWurs
ijzerhandel
Zui&kade 46 • Drachten

Voor al uw
gaas - draad -zijlads
plastic golfplaten

plastic goten
plastic buizen

ijzerwaren - gereedschap#n
huishoudelijke artikelen

D.Tatsma
De speciaalzaak

ook voor Uw hobby
alles voor dier en tuin

Zaai- es
pootgoesi

i kunst:zes
bestrijdingsmidleie.

VOOR UW TUIN
i

Fijne vogelzaden
Honden- en kattenbrood
Pairveevoeders
Duivengranen

ADRES VOOR

es verkrijgbaar in iedere gewenste
veelheid tegen concurrende prijzen

'
RAAI 1, te4 12494
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LIJST MET NEDERLANDSE- EN FRIESE VOGELNAMEN:

Torenvalk
Ransuil
Tapuit
Rietgors
Kleine karekiet
Staartmees
Fazant
Patrijs
Scholekster
Kuifeend
Zomertaling
Wintertaling
Krakeend
Kievit
Grutto
Tureluur
Oeverzwaluw
Meerkoet
Waterhoen
Fuut
Wilde eend
Kleine plevier
Visdiefje
Slobeend
Watersnip
Koolmees
Pimpelmees
Ringmus
Bonte vliegenvanger
Gekraagde roodstaart
Spreeuw
Grauwe vliegenvanger
Boomklever
Kuifmees
Holenduif
Roodborst
Matkop
Bosuil
Boomkruiper
Houtduif
Winterkoning
Heggemus
Merel
Zanglijster
Bosrietzanger
Tuinfluiter
Zwartkop
Fitis
Tjiftjaf
Buidelmees
Vlaamse gaai
Kauw

wikel
hoarnàle
heidehipper (stienbikker - fitop)
reidmosk
reidfinkje
langsturtmies
fesant
patriis
stránljip
táfein (topein)
skiertsjilling
piiptsjilling (krikeintsje)
eastein
1jip
skries
tsjirk
grünswel (ierdswel)
markol (poep)
reidhin
hearringslynder
wylde ein
lytse bûnte wilster
fiskjedief
slobein
waarlamke
blokfink
blaumieske
ringmosk
bänte miggesnapper
readsturt
protter
feale miggesnapper
blauspjocht
tûfmieske
blaudoke
readboarst
reidmies
wáldale
beamkrûper
hófdou
tomke
graupiper
swarte lyster
binte lyster
wylgesyske
hófsjonger
nettelkrûper
lytse hófsjonger
tsjiftsjaf
pongmies
houtekster
ka



KALK - FOSFOR STOFWISSELING BIJ ZAADETENDE VOGELS.
DOOR:ING J. V.HIMSBERGEN JR.

Het calcium dat door de vogels met de voeding wordt opgenomen, zal in de dunne darm
slechts voor een gedeelte in de bloedbaan te recht komen. We noemen dit het geabsorbeer
de calcium.
De rest verlaat het vogellichaam met de mest. Hoeveel calcium uit de voeding werkelijk in
het verteringskanaal wordt opgenomen (geabsorbeerd ) in het bleod is afhankelijk van drie
factoren:
l. De calcium behoefte van de vogel
2. De aanwezigheid van vitamine D in de voeding
3. Het calciumgehalte van de voeding.

We zullen deze drie punten nu verder gaan bespreken en houden daarbij in het achter
hoofd vast, dat het daadwerkelijk opgenomen calcium door het vogellichaam afhankelijk is
van deze drie punten tezamen.

Ad 1. De calcium behoefte van de vogel.
Deze is niet alleen groter tijdens de groei periode van de jonge vogels voor de opbouw en
instandhouding van een fors en stevig beendergestel, maar ook al daarvoor tijdens de
productie van de eitjes.
Hiervoor legt de pop vogel een calciumreserve in het beenderstelsel aan om deze in een
later stadium aan het te produceren ei door te kunnen geven voor het vormen van een
stevig eischaal.
Ook zien we dat in deze periode meer calcium in de dunne darm wordt opgenomen wat de
vorming van de eischaal ten goede komt.
Hierbij hebben we dus niet gezegd dat er na de kweekperiode geen behoefte meer is aan
calcium in de vogelvoeding. Calcium heeft naast zijn functie bij de opbouw van de
eierschaal en het beenderstelsel ook nog andere taken die in het hele jaar volbracht moeten
worden. Voorbeelden hiervan zijn het belang van calcium voor een normale functie van
het zenuwstelsel, onmisbaar bij het bloedstollingsproces en normale functies van hart- en
skeletspieren.

Ad 2. De aanwezigheid van Vit D3 in de voeding.
Vitamine D3 reguleert in wisselwerking met de hormonen (waarover later meer) de kalk
fosfor stofwisseling in het vogellichaam. Zo is vit. D3 bij vogels onder andere nodig voor:
- de opname van calcium vanuit de dunne darm in de bleodbaan.
- het binnen redelijke grenzen constant houden van het calcium- en fosforgehalte in het
bloed.

- mineralisering (afzetting) van calcium en fosfor in het skelet.
- transport van calcium in de uterus alwaar de eischaal gevormd wordt.
Evenals de verhoogde calciumbehoefte is er tijdens de broed- en kweektijd dus een hogere
behoefte aan vit Dl om de meer intensieve klak-fosfor stofwisseling in deze periode
optimaal mogelijk te doen verlopen.



J

..

De voordeligste disc,
van heel Noord-Ned

lDreltem
Molemeil 1351 'ZE
tel± 035120 • 41668

•
.,_.,__

.. 0

0

;r

+· • y

Uw leverameier voor Tapijt, iebelem, Lamaiaaatvloeren, Prk«et
'Tuinmeubelem ena "Zonwerrineg.

Koop bij onze adverteerders, zij
dachten om Uw vereniging, daarom
denk bil een aankoop om P??ij,

"-...-VERKOOPHAL@gj iäivkvei [

;_;;a. '. • Gashaarden - Gevelkachel,.

Wasmachines - Wasdrogers

·Koelkasten- Diepvriezers

Radio TV apparatuu
• ')!' ,

Stationsweg 1l6 Drachten
tel: 05120 = 17679

Hogepol 5 Dokkum
tel: 05190- 92042 •



go
c

• • 5< UO i m
zr,~... Fri··· ,:AJ
2 - G C
' D -ró
C: 0 "<gg

rT
D

.-~z
O

'• ...
a

• • •O. J J
r r5g z

gj g
- S
0 ;o ~
ri
7

on
0 n
i

à5 o
l

og

0 r°o og 5
7

c:_ Cxr p>
m zm .5
Co$5

7D ..
zm mnz -5

4 !
mii= zco 0<' mg6
8 9
8 0.n 0> -l>< 0c

D

TREFPUNT
De snackbar bij u in de buurt.

t

Zuidkade 81
9203 CP Drachten
Tel. 05120-14446



Buiten verblijvende vogels kunnen onder invloed van ultraviolette straling onderhuids
vanuit zogenaamde provitaminen het vit D3 zelf vormen.
Binnen gehuisveste vogels kunnen dit niet. Voor zowel binnen als buitengehuisveste vogels
is echter een verantwoorde dosering van Vitaminen noodzakelijk.
Nemen de vogels een goed eivoer op waaraan reeds vitamine D3 is toegevoegd, dan zijn
verdere toevoegingen van vitamine D3 oeverbodig. Ja, zelfs ongewenst voor de gezond
heid van de vogel. Sommige liefhebbers verstrekken levertraan gemengd met zaden of
zachtvoer om de vogels van extra vitaminen D3 te voorzien. Op deze wijze hebben de
vogels niet alleen kans dat ze te veel D-vitaminen opnemen, maar tevens is de moge
lijkheid van het ranzig worden ( of reeds ranzig in de verpakking aanwezig bij langdurige
of onjuiste bewaring ) van levertraan niet uitgesloten met alle nare gevolgen van dien.
Dit begint meestal met een dunnere ontlasting en wanneer dit bij voortduring wordt
verstrekt, zien we zenuwafwijkingen welke uiterlijk zichtbaar zijn door ongecontroleerde
bewegingen van de vogel.
In zo'n geval stijgt de vitamine E-behoefte van de vogel omdat deze als natuurlijke anti
oxydant een verbinding aangaat met de ranzige vetten en daarbij zijn werkzaamheid als
vitamine verliest.
Overdosering van vitamine D3 leidt tot een verhoogde afzetting van calcium en fosfor in
het skelet, bloedvaten en nieren en er is sprake van verminderde groei.
Verstrekken we daarentegen een eivoer, dat zijn viarminen op de verpakking garandeert,
dan zijn de vogels het hele jaar door op verantwoorde wijze voorzien van vitamine D3.
Het gebruik van producten als levertraan is hiermee overbodig geworden alhoewel ze in
vroegere tijden zeker hun diensten bewezen hebben.

wordt vervolgd.





PLACE

Dieren speciaalzaak

KLEERMAKERIJ
KOOS BAKKER
VOOR ALLE VERANDERINGEN
AAN UW KLEDING

MOLENEIND NZ. 50, DRACHTEN
Tel. 05120- 31533, b.g.9. 12516

STEVENS - VIS

Zelf scheppen
veel voordeliger.

Tevens voor af uw
grootverpakking.

AUTORAMACENTER
Raadhuisplein 7

Drachten.

tel.,05120-17621

VAN DERMEULENOPTICIENS
Gediplomeerd opticien, optometrist,

ANVC-kontaktlensspecialist.

Zuiderbuurtpromenade 46, 9203 CX Drachten.
Tel. 05120-14585.

$

Eens geprobeerd
Steeds weer begeerd

ZEEVISHANDEL STEVENS
Handwerkerszijde 114- Tet. 14186

SNACKBAR -BAR - RESTAURANT __2.2
'T HOEKJE a

Het gezelligste Snackbar-Buurtcafé van Noord-West Drachten
Kom eens langs

Autoledziit
"DTTKSIRA""

Gziizskek
tel: 0594 7 72875



Poelier & Traiteur
Wietze de Wind

Moleneind 1.1.23
t, ,

Tel 05120-17384

Voor al Uw Vakantie- en

Zakenreizen.

REISBUREAU

t a

at

Plafond- en Wandsijstemen.
r

t

Moleneind z.z. 159
9203 ZX Drachten
tel: 05120-,32188

•- +'
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à

Uw adres voor:
BEHANG
wANDWEEFSEL

dl.LEXA
E ven:
4f. uPouT

AUTO.AKKEN

, HANSNAK3EID
AT«ELEN' "

NOORDKADE 35 - DRACHTEN
'TELEFOON 05120-31691

Parkietengaas
··~·-.- .

• P1

is:

taiJ GLAS VERF EN BEHANG
Houtian 7 • Drachten

Ruime parkeergelegen«heid

HYLJ% l G2
HET NIEUWE WERELDMERK

r

•

E. LEFFERING.
De Streek 56. tel. 05133-1335

Terwispel.

Autosarvice
Vlasakkecs 1
Drachten tel: 14095
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GEEF IETS MOOIS
als het er op aankomt.

ELEKTRISCHE APPARATEN

1

7EJIJP#AA]
Noordkade 27 • 9203 CD Drachten • Telefoon: 05120 -26113

HR#RE
gasfornuizen - magnetron

+ kdein elek. huishoudelijke
: onderdelen.

i·

Het adres voor de lekkerste

HIEL,E, SERVICE

R
t
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{r l''r.lis kus ls
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Vis7 HOGEVEÉN - Van Haersmasingél 14 Drachten
-, { Tel 05120- 13070
.'s i i

de Fryske doarpsslachter
Jelmer Kooistra &g
foar fersoarging fan barbeque
fondue, gourmet of käld buffet

Keazircrss.
c:>z t.zz.m

Ioswal 2

1 92O6 AH Drachten
tel: 05120 12805

Kommisjewei 49
de Pein

tillefoan:
05127-1599

Gaat u verhuizen [ ]
of heen u iets te ba+rad.na
Vervoeren? TRANSPORTEN

VERHUIZINGEN
·de Bolder 65 9206 AP Drachten
Tel. 05120-12419-10625 •



I

3

.J

Il/ .;

1

(_"-,

3

I -

<<<i%=<'
E

8 •'73

75Era /.

55<{

<: i~
< • 'Zo

tn1z
tr1z

to

1 ?

•••O t
5zz 5<5»
?z$ g
5 Z
triz

9 à
D

9à
0 Q

O
0

< O
0 D
53 O
0 0
0 Do 2

5p O
·- r

58588
8888%

1 t t 1 NJ

t -· • • 5+ N i N

88882
<$c c 

(O
3

0gó
0 <
x OO-
<D (D
3 3
0o

@e
05
0
>
0

03
6o (1) ·-·5%

D @
5 ä»
-+ 3D .

0
0~
D
D::,
Og
0
D
5
Oo:::,
9
N
D
-,.

8
~a

(j)ao
O
::,
0
2.


