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W.J.P Vermeij, Tolhekbuurt 29, NIj Beets
Re0actie /teewekes

B. de Haan, Handwerkerszijde 145
J. Bekkema, Geraerd 29
S. Swart, Zuiderdwarsvaart 110

J0raat.schar
f. 42.50 per jaar. • '
Jeugdleden tot 18 jaar f. 21.00 per jaar.

Betaling kan plaatsvinden bij de penning
meester door stortingofoverschrijving op
bankzeknz: 30.90.40.012 teDrachten
t.n.v. voliereverening.

Het qionwmme van de bank is 954364 u
dient dan echter wel het bankrekening
nummer van de vereniging te vermelden.

Leden ontvangen tevens zonder bijko
mende kosten het prachtige maandblad
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êelà:
J. Zorgdrager

keen an vedensten:
H. v.d Tuin

B@stuw
Voorzitter: J.v.d Heide
Langewijk 53, tel: 11928

Secretaris: S. Swart
Zuiderdwarsvaart 110, tel. 15529

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

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

2e penningmeester:. W.Hofstra
Spttael ó, tel: 24340

2e secretaris: W.].P. Vermeij
Tolhekbuurt 29, Nij Beets, tel: 05128 - 1778

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

Ringen Commissaris: S. Swart
Zuiderdwarsvaart 1 10, tel. 15529
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CAFEDE LA PAIX
Noordkade 77 - Drachten - Tel. 05120 - 14233
De La Paix speciaal voor: Zalenverhuur,Recepties,Bruiloften Vergaderingen
Feest en Personeels avonden. Tevens elke donderdag en zondagavond
Bingo. +gup#tsaar±se,5. i

Uw Gastheer en Gastvrouwzijn;Máx énTiny



Stationsweg 36, Drachten
Telefoon 05 120-12588

Saaier iet vrzorgen van fwiarden an füischili

Voor gezond en goed eten
gaat U toch ook naar

j,-;-::.l~~/~ 1· 1
Nt" istimewa

Centrum promenade 2
telefoon 05120-13453

$

Voor al Uw Meubelen

naar meubelhuis;

" Modern."

Noorderbuurt
achter deC en A.

"OANE SWEMMER"

Erik en Mieke Goudswaard
Prellewei 2 - 9295 KD Westergeest

Telefoon 05113-2179

rTuin
$

DRACHTEN - GORREDIJK
'1Zuid 26A05120-25121 Kerkewal 61 05133-1205

Gr Het juiste adres voor al Uw schilder- en behangwerken

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

D R A C H TE N
Zulderdwarsvaart 97 05120-14164



Aan de leden van de "Drachtster Vogel
vrienden"

Bij deze treft U de uitnodiging aan voor de
jaarlijkse slotavond van dit seizoen.
De slotavond wordt gehouden op 22 april
1995. De aanvang is om 20.00 uur. De
plaats is het Volieregebouw aan de Hout
laan 129a te Drachten.

In_ verband met _de organisatie voor deze
gong verzoekt_het_bestuur U, als U van
plan bent deze gyond, met partner te
bezoeken_ U bij_een yan de bestuursleden
ofte geven.

De_opgave ygor deze gyond kan_tot_en
met 15_april.

Adressen eng telefoonnummers treft U in
dit blad aan.

Het bestuur hoopt velen van U op deze
slotavond te mogen treffen..

Namens het bestuur:
WJP.Vermeij.



Kort verslag van de Jaarvergadering welke gehouden is op Vrijdag 17 maart j.l.

Op deze jaarvergadering heb ik, in tegenstelling tot eerdere berichten in dit blad mij toch weer
beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Dit mede op aandringen van de overige
bestuursleden.
Binnen het bestuur heeft er een verschuiving plaats gevonden.
Sjoerd Swart is nu secretaris van de vereniging geworden en ondergetekende 2e secretaris.
Binnen het secretariaat heeft een splitsing plaats gevonden.
Sjoerd doet het secretariaat werk als ingekomen en uitgegane post ete.
Ik zelf zal mij bezig houden met het clubblad , de tentoonstelling, de ledenadminsistratie en
verder het verrichten van de berichten vele hand en span diensten.
Ik denk dat met deze opsplitsing he! werk beter verdeelt is en als ik verder heel eerlijk naar mij
zelf toe ben in principe deze bezig heden niet kan missen.

Verder is er op deze vergadering aan twee leden van de vereniging de speld voor 25 jaar lid
zijn van het NBvuitgereikt deze uitreiking werd gedaan door dhr Suichies welke dit deed
met een persoonlijk woord voor een ieder.
0k onze voorzitter !v.d.Heide voerde het woord en had voor de beide heren een attentie
namens de vereniging.
Een van deze jubilarissen was ondergetekende, maar ik denk dat ik ook namens dhr A.Machie
ia kan spreken dat wij beide verrast waren zowel voor de woorden als voor de attenties.
Leden en bestuur bedankt.
Ook voor de scheidende voorzitter van de het district had de voorzitter een presentje n..l een
wandbord van aarde werk met twee Glosters er op en een tekst.
Het geheei werd door de dhr H.Suichies zeer gewaardeerd en voor zijn vrouw was er een bos
bloemen.

WIP.Vermeij.
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L. ACE

Dieren si ciaalzaak

KLEERMAKERIJ

KOOS BAKKER
VOOR ALLE VERANDERINGEN
AAN UW KLEDING

MOLENEIND NZ. 5O, DRACHTEN
Tel. 05120-- 31533, b.9.g. 12516

STEVENS - VIS

Zelf scheppen
veel voordeliger.

Tevens voor al uw
grootverpakking.

AUTORAMACENTER
Raadhuisplein 7

Drachten.

tel.,05120-17621

VAN DERMEULEN OPTICIENS
Gediplomeerd opticien, optometrist,

ANV-kontaktlensspecialist.

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

Eens geprobeerd
Steeds weer begeerd

ZEEVISHANDEL STEVENS
Hisndwerkerszijde 114- Tel. 14186

...»

SNACKBAR - BAR - RESTAURANT __.3
'T HOEKJE >

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

Autolec?zijt
"DIJKSTRA "·
z-i_is;kezk
tel: O5947 72875



Poelier & Traiteur
Wietze de Wind

Moleneind z.1. 23
Tel 05120-17384

Voor al Uw Vakantie en

Zakenreizen.

REISBUREAU

NOORDKADE 35 - DRACHTEN
TELEFOON 05120-31691

Parkietengaas

±i
B

Plafond- en Wandsijstemen.

Moleneind zz. 159
9203 ZX Drachten
tel: 05120- 32188

Uw adres voor:

fA €HANG
WE» wANWEEFSEL

da9 FLEXA
S ver

4hA DUPONT
W@@ AUTOLAKKEN

de@@) HANDENARBEID
' ARTIKELEN

is:
@ schilders±rij3 »t '· GLAS VERF EN BEHANG

Houtlaan 7 - Drachten

HYLUR
HET NIEUWE WERELDMERK

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

Terwispel

Autoservice
Vlasakkers 1
Drachten tel: 14095



Hengelsport- en
Dierenspeciaalzaak

Huizinga Drachten
Noordkade 32
05120 - 16019

SPORTPRIJZEN

Vogels - Vissen - Voeders
Hengelsportartikelen

DANS en SIEN-IINGORKEST

·THE; HEI INS;''

Vox1al Uw Bruiloften en patijen
'Ietsen en Zang

w.Rauwerda
rum en Zang
r>.v.d.Eaan

Boekingen:
O5970 30075 of
05970- 17535
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DE PUPWEETRAADMET
BOUW- & SLO0AAL

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.

For me it must be a Silhouette«
~

s ~- •• ..

e
a

Opticiên - Optometrist • lid ANVC • Contactiensspecialist
Zuiderbuurt 35, 9203 CT Drachten, tel.: 05120 - 13615

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

Zeer concurrerend door eigen
sorteerinrichting enpuinbrekerij

Snelle service
Erkend Witte Lijst vervoerder
Voor meer intormstie: 95 120-12$07

DePijp bvDraite
vertrouwdmet afval.

De aangewezen horecagrossier in FRIESIAND,
GRONINGEN en Drenthe.
VoOE FRITES, SNACKS, IJS en aanverwante
artikelen

Met een uitgebreid assortiment
Vlotte bediening
Een snelle service

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



VERVOLG KALK- FOSFOR STOFWISSELING BIJ ZAATETENDE VOGELS.

Ad3. Het calciumgehalte van de voeding
We hebben reeds gezien, dat vogels via een zaadmengeling onvoldoende calcium opnemen en
dan ook nog in de verkeerde verhouding zoals die voor onze vogels nodig is.
Daarom zijn wij genoodzaakt om extra calcium (en fosfor) in het dagrantsoen te brengen zodat
er een betere verhouding van deze massa-elementen in de vogelvoeding ontstaat.
De calcium behoefte is niet het gehele jaar gelijk. In broed- en kweektijd is deze hoger. Ook
het vitamine DI gehalte van de voeding heeft invloed op de werkelijk opgenomen hoeveelheid
calcium vanuit de dunne darm in de bloedbaan.
De calcium behoefte uitdrukken in een vast percentage van de vogelvoeding heeft dan ook
weinig praktisch nut voor de vogelliefhebber. Wat wel belangrijk is dat we de vogels het gehele
jaar door op verantwoorde wijze van calcium voorzien zonder dat daarbij tekorten of
overdoseringen optreden. Immers beide hebben nadelige gevolgen en kunnen indien jonge
vogels volgroeid zijn, niet meer worden hersteld.
Verstrekken we naast een zaadmengeling een volledig eivoer, waaraan op verantwoorde wijze
een hoeveelheid calcium is toegevoegd dan kunnen we de vogels in hun basis behoefte van dit
massa element voorzien.
Hebben ze daarnaast nog naar vrije keuze vogelgrit ter beschikking, zodat zij naar gelang hun
behoefte in meerdere ofmindere mate kunnen opnemen dan zijn overdoseringen uitgesloten.
Dat de vogels ook daadwerkelijk calcium naar behoefte opnemen vanuit de gritbak is duidelijk
naar voren gekomen bij dierproeven.
In de praktijk zien we echter nog te vaak dat aan een volledig eivoer nog eens extra kalkhou
dende produkten worden toegevoegd, waardoor de vogel "VERPLICHT" een hoger calcium
gehalte in het dagrantsoen op te nemen.
De vrije keuze van kalkopname is nu gehinderd en overdoseringen zijn hiervan het gevolg. Ook
bij het zelf bereiden van een zachtvoer met een theelepeltje of eetlepel als "meeteenheid" kan in
de praktijk leiden tot overdosering van kalk en fosfor van wel 100%, zoals we in het voorbeeld
hebben gezien. En dan laten overdoseringen van vet-oplosbare vitaminen en spoorelementen
van zo'n produkt bij een onjuiste weegmethode nog buiten beschouwing.
Overdoseringen van calcium inhet dagrantsoen zoals hierboven omschreven kunnen de
stofwisseling van andere voedingsstoffen nadelig beinvloeden. Zo wordt bij een te hoog
calciumgehalte van de voeding de opname van magnesium, fosfor, ijzer, mangaan en jodium
vanuit de dunne darm in de bloedbaan gestoord. Een grotergedeelte van deze voedingsstoffen
verlaat het lichaam dus met de mest. Hierdoor kunnen te korten ontstaan.
Bij een overdosering van calcium wordt ook de opname van vetten verminderd. Nemen de
vogels daarbij ook nog zachtvoer op waaraan vetten en olién zijn toegevoegd of een eenzijdige
voeding (bijv. zonnepitten bij papegaai-achtigen) met een hoog vetgehalte, dan wordt een
lager percentage van het calcium in het bloed opgenomen, terwijl een groot gedeelte van het
calcium een verbinding aangaat met de in overvloed aanwezige vetzuren (bestanddeel van vet
en olie) in het maagdarmkanaal om vervolgens het vogellichaam in de vorm van calcium
vetzuren met de mest te verlaten. Geschiedt dit over een langere periode dan krijgt de vogel
een dunnere en plakkerige mest.
Een calcium overdosering heeft ook invloed op de werking van de hormonen (parathormoon
en calcitonine), die in wissel werking met vitamine D3 de kalk-fosforstofwisseling in het
lichaam regelen. Het paratormoon dat in bijschildklier wordt gevormd, heeft tot taak om
calcium uit het beenderstelsel te halen en waardoor het calciumgehalte in het bloed wordt
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verhoogd. Het calcitonine, dat door de schildklier wordt gevormd, is in staat het calciumgehal
te in het bloed te verlagen dor calciumresorptie uit de botten te remmen.
Beide hormonen zorgen er dus samen voor dat het calciumgehalte van het bloed binnen
redelijke grenzen vrij constant blijven. De werking van de bijschildklier wordt beïnvloed door
het calcium en fosfor aanbod via de voeding. Nemen vogels "verplicht" een te hoog calciumge
halte met de voeding tot zich, dan wordt relatiefgezien (dwz. percentage van de hoeveelheid
calcium in de voeding) minder calcium in de bloedbaan opgenomen., doch in absolute zin (dwz
in milligrammen) meer.
Hierdoor zal de bijschildklier minder parthormoon afscheiden, welke nodig is om de calcium
gehalte in het bloed op peil te houden. Immers er wordt rechtstreeks een grotere hoeveelheid
vanuit de voeding opgenomen. Geschiedt dit echter over een te lange periode dan wordt de
werking van de bijschildklier minder. Stijgt vervolgens plotseling de behoefte aan calcium zoals
bij de produktie van eitjes het geval is, dan is de aanvoer van calcium via de voeding alleen niet
voldoende. Door de overdosering van calcium is de werking van de bijschildklier minder
geworden en het kan een halve dag duren voordat deze weer optimaal functioneert, dwz.
voldoende parathormoon afscheidt zodat voldoende calcium aan de reserve in de beenderen
wordt onttrokken en welke de vorming van de eischaal ten goede komt.

Aldus kunnen door verkeerde kalk-fosfor verhouding of door overdosering van kalk en het
dagrantsoen eieren worden geproduceerd met een dunne eischaal.
Het "verplicht" opnemen van te veel kalk in het dagrantsoen van de vogel door bijmengen van
kalkhoudende produkten aan een volledig eivoer ofmet de "lepelmethode" zelf een zachtvoer
bereiden, kan hormoonregulering van de kalk-fosforstofwisseling verstoren.
Hoewel toch goed bedoeld, wordt onbewust het tegengestelde resultaat bereikt, namelijk
dunschalige eitjes en minder fosfor ontwikkeld beenderstelsel bij de jonge vogels en was het
niet zo dat U met toevoegingen deze problemen juist wilde voorkomen?
Beter is het om naast een mengsel van zaden en een volledig eivoer het hele jaar door een bakje
met vogelgrit vrij ter beschikking te stellen. Tevens kunnen we hier een weinig scherpe
maagkiezel aan toevoegen voor een betere vertering van de zaden. De vogels zullen hiervan
naar behoefte opnemen en niet meer dan nodig is. ,
Let wel: gezonde vogels hebben geen behoefte aan roodsteen of houtskool. Zij kunnen niet
alleen vocht aan het verteringskanaal onttrekken, maar ook vitaminen en die verlaten het
vogellichaam dan ongebruikt met de mest. Alleen wanneer er sprake is van een darmstoornis (
diarree) mogen we tijdelijk een weinig houtskool verstrekken om het verteringskanaal tot rust
te laten komen en dienen we te gelijkertijd de oorzaak van deze darmstoornis te achter halen.
Deze darmstoornis kan velerleioorzaken hebben; een daarvan is ook het overdoseren van kalk
in het dagrantsoen in combinatie met een eenzijdige voeding (vetrijk) of zachtvoeders, waar
aan vetten ziin toegevoegd.}

Met een uit gebalanceerd dagrantsoen heeft een vogel in conditie dus geen behoefte aan
houtskool. Wij, mensen, slikken ook niet dagelijks houtskooltabletten om ons van een niet
bestaande darmstoornis te verlossen?

Overgenomen uit het maand blad vande speciaalclub Natuurbroed Gouldamadines.
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TREFPUNT
De snackbar bii u in de buurt.,

Zuidkade 81
9203 CP Drachten
Tel. 05120-14446
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na ;f?De voordeligste disc
van heel Noord-led

Ebree.hiatemma
Molemeid I5I ZE
tel: 035120 - 41668

Uw leveraaeier voor: Tapijt, Renbelen, Lasmaimeet vloeren, Fark.et
Tkeizeranevbselem ex 'Zomewer?mag.

VERKOOPHAL
VAN DER VEEN

Gashaarden - Gevelkachels

Koop bij onze adverteerders, zij
dachten om Uw vereniging, daarom
denk bij een aankoop om hen.,

wasmachines - asdrogers

Koelkasten - Diepvriezers

Radio - TV apparatuu

Stationsweg 116 Drachten
tel: 05120 17679

Hlogepol 5 Dokkum
tel: 05190 92042



MUISVOGELS.

Muisvogels (coliidae) lijken groter dan zij in werkelijkheid zijn. Dat komt door de zeer lange,
circa 25 centimeter lange staart, die deze vogels hebben. Deze staart heeft tien pennen, die naar
lengte trapvormig zijn gerangschikt. De middelste twee blijken de langste te zijn en de
buitenste de kortste. De afgeronde vleugels zijn kort. De krachtige, enigszins omlaag gekrom
de snavel is kort. De scherpe klauwen kunnen alle vier naar voren gekeerd worden. Het
verenkleed is gewoonlijk dofgekleurd. De blauwnek muisvogel is rossig bruin met een blauwe
waas en een blauwe halsvlek. De snavel is rood met zwart. De staartveren hebben bijzonder
smalle vlaggen en bij de verlengde middelste twee blijken zij vrijwel geheel verdwenen te zijn.
De roodwang muisvogel is grijs, enigszins groen aangelopen en met een iets lichtere buik. De
wangen zijn karmijn rood en de poten rose. Andere soorten kunnen ook aan hun kleurenpatro
nen worden herkend. Hun gebied omvat Afrika, ten zuiden van de Sahara. Hun naam hebben
zij te danken aan de knaagachtige manier waarop zij over de takken rennen met het lichaam en
de staart zo goedals horizontaal. Daarbij steunen ze evenals de stormvogels, op het lange loop
been. met hun lange staart en sterk genagelde poten zijn zij bijzonder lenig en hangen vaak als
een staartmees onderste boven in de bomen en het struikgewas.
Evenals de papegaaien gebruiken zij hun snavel vaak als derde poot. In de vlucht zien zij er
met hun lange staart en ronde vleugels uit als kleine fazantjes.
Muisvogels zijn sociale vogels, die in groepen van vijf tot dertig rond dartelen. Luid kwette
rend vliegen ze van boom tot boom, waarbij ze elkaar vaak poetsen. Worden ze verstoord, dan
vluchten ze niet in een groep, maar eerder in een stroom van individuele vogels. Slapen wordt
sociaal gedaan in een rijtje op een tak, soms onderste boven. Ook slapen ze wel op een
verticale boomstronk, met de staarten naar beneden hangend. aan het begin van de broedperio
de splitst de groep zich in een aantal paren. Daarbij zitten twee baltsende muisvogels op en
neer wippend tegenover elkaar op een tak, waarbij ze elkaar poetsen en de snavel tegen elkaar
wrijven. het nest wordt in dicht gebladerte gebouwd, twee tot acht meter boven de grond.
Allereerst wordt een platform van twijgen op een geschikte tak aangelegd, waarna een kom
van worteltjes en gras erop wordt gemaakt. De bekleding bestaat uit groene bladeren, die
vervangen worden ais zij verdorren. De nesten liggen vaakminder dan een meter uit elkaar en
men vermoedt dat soms twee paren het zelfde nest gebruiken. Het legsel bestaat ongeveer uit
twee tot vier eieren met bruine of donkere streepjes en stippeltjes. De broedduur bedraagt
ongeveer twee weken. Er wordt door beide ouders bij toerbeurt gebroed. De jongen komen
kaal uit het ei, maar na enige dagen zijn ze al in staat om het nest te verlaten. Ze klauteren met
behulp van vleugels en snavel door de takken rond. Ze zijn gewoon om 's nachts naar het nest
terug te keren, om op die manier de warmte van de ouders op te zoeken. Na ongeveer drie
weken wordt het nest voorgoed verlaten. De staart is dan nog maar gedeeltelijk uitgegroeid.
De eerste dagen worden ze voortdurend door de ouders vergezeld. De navoer periode
bedraagt ongeveer een maand. Populair zijn de Muisvogels bij de boeren niet. Ze zijn immers
verzot op vruchten en vaak moeten strenge maatregelen worden genomen om de oogst te
beschermen. kleine vruchten plukken ze in hun geheel. Door een gaatje in de schil te bijten
worden grote vruchten leeggezogen. De lege schil blijft dan aan de boom hangen. Jonge
blaadjes en knopen worden ook gegeten. een boom wordt systematisch afgestroopt, waarbij
begonnen word bij de onderste takken. Hebben zij de top bereikt dan vliegen ze naar een
andere boom. Jongen van andere vogels en insekten worden ook door muisvogels gegeten met
het gevolg dat ze evenals de roofvogels door kleine zangvogels worden na gezeten. Muisvo
gels worden in een aparte orde, de coliiformes geplaatst. Ze vertonen immers weinig overeen
komst met andere vogels en een groot aantal unieke eigenschappen en eigenaardigheden
hebben ze zowel in gedrag als structuur. Men heeft wel gedacht dat ze in de verte verwant
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waren aan de Papegaaien. Sommige inwendige kenmerken blijkenook wel papagaaiachtig te
zijn, zoals de vorm van het gehemelte, het bekken en het hart. Op andere punten lijken ze
echter in het geheel niet op papegaaien. Verwantschap tussen groepen vogels blijken vaak
twijfelachtig te zijn, omdat er zo weinig fossielen bekend zijn, die door intermediare kenmerken
twee groepen zouden kunnen verbinden.
De gevlekte muisvogel van Kaapland kwam voor jet eerst in de londonse dierentuin. de masker
muisvogels werden in de volière van Coburg van Koning Ferdinand van Bulgarije de eerste
broedresultaten bereikt. Wellicht een interessante tip voor U.

Overgenomen van de "Leeuwarder Vogelvrienden."

Voor U gelezen.

Waarom zijn mannetjes vogels mooier dan
vrouwtjes.

Persoonlijk vind ik van mijn eigen soort,
Homo Sapiens, de vrouwtjes mooier dan de
mannetjes. Waaruit dus direct blijkt dat
mooi ofminder mooi een kwestie van smaak
blijft.
En houd er dan maar rekening mee, dat
smaak (en de voorkeur die er het gevolg
van is ) wordt begrensd door wat de zintui
gen waarnemen. Probeer maar ens een
nachtvogel te bedenken met een kleurig
verenpak. Misschien leeft er ergens wel een,
maar dat blijft toch de uitzondering op de
regel dat in het donker alle katjes grauw
zijn. Voor nachtvogels hebben bonte veren
geen enkele zin. Integendeel, het zou cen

nadeel zijn. Overdag zou zo'n exemplaar aanzienlijk meer kans lopen door een roofdier ontdekt
te worden.
Vandaar dat nachtvogels schorskleurige camouflage pakken dragen. Als ze zich onder het
nachtbraken elkaar willen verstaan, doen ze dat met geschreeuw. wij mensen vinden, dat een
nachtegaal daarbij mooiere geluiden maakt dan een jammerende bosuil.
Ondertussen is al duidelijk, dat wij met andere ogen naar vogels !ijken dan die vogels zelf. Bij
dieren heeft "mooi" altijd wel iets te maken met seksuele aantrekkingskracht. Bij pauwen
geven hennen de voorkeur aan en haan met een extra grote, veelkleurige pronkstaart. Een spier
witte haan, die wij mensen prachtig vinden, nemen ze alleen als ze geen ander kunnen krijgen.
De vrouwtjes bedrijven de voortplanting met de mooiste mannen, hoewel daar natuurlijk
eengens aan is. Een haan met een mooie streep staart heeft naarmate die streep langer is moeite
met opvliegen en valt al gauw ten prooi aan roofdieren, die hem zo van de voortplanting
uitsluiten.
Maar waarom willen die vrouwtjes nou juist mooie mannen! Fazanten, waaronder ook de
pauw hoort, horen tot een veel soortigen groep vogels ,die onderling nauw verwant zijn en
bovendien overlappende verspreiding gebieden hebben. Technische gesproken is bastaadering
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ALTIJDOP VOORRAAD:

Zeer uitgebreid assortiment ruwen
geschaafd vuren in diverse lengtes en
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en9rs 05120 - 16101
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tel: 05120-10250, fax 05120-40030
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'.
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NAAR:

TWEEWIELERCENTRUM

JAN JONKMAN
Stationsweg 52, Drachten
Tel. 05120 - 14050
INRUIL / REPARATIE ' FINANCIERING
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tussen veel van deze soorten goed mogelijk en in gevangenschap zijn er onder dwang
omstandigheden dan ook heel wat van dergelijke bastaardengekweekt. In de wildernis komen
deze "kruisproducten" haast nooit voor, juist door dat uitgesproken, bonte uiterlijk van de
hanen. Bij ieder soort heeft de haan zijn eigen, markante verenpak en het is de vrouwtjes
aangeboren dat ze een haan van hun eigen soort het mooist vinden en daar het liefst mee paren.
Hoe duidelijker die manlijke kleursignalen, hoe liever ze hem hebben. Op die manier bevordert
de natuur soort zuiverheid, die van belang is voor het voort bestaan van al die verschillende
soorten. Zouden ze allemaal door elkaar kruisen, dan zou je een gemiddelde vogel krijgen, die
alleen onder "gemiddelde" omstandigheden kan leven. Nu zijn er gespecialiseerde soorten, die
onder speciale omstandigheden kunnen leven.
Daar tegen over staat, dat de hanen kakelbont door het leven moeten, waarbij ze d kans lopen
door een roofdier te worden gepakt. Er is dan ook een voortplantingsmethode ontwikkelt,
waarbij de schutkleurige hen de broedzorg volledig op zich neemt. De bonte haan doet niet
mee omdat het broedsel dan te veel risico zou lopen. Wat zijn overlevingskansen betreft, is hij
dus niet zo eerlijk bedeeld met zijn mooie verenpak. Bij grauwe ganzen is de kleding wel
eerlijk verdeeld, man en vrouw steken in het zelfde pak. Maar zij volgen dan ook een andere
strategie in de voortplanting. Geen kortstondige paring met een man, die snel en gemakkelijk
moet kunnen worden herkend. In plaats daarvan maken ze een uitvoerige verlovingsperiode
door, gevolgd door een huwelijk voor het leven. Dit berust niet op herkenning van de eigen
soort aan de hand van kleurige mannelijke signalen, maar op persoonlijke herkenning van de
eigen partner.
Het is dan ook begrijpelijk, dat homoseksuele verhoudingen bij deze vogels geregeld voorko
men.
Bij de meeste soorten eenden zal dit niet snel gebeuren doordat het verschil uiterlijk tussen de
geslachten meestal groot is. In feite volgen ze de methode "fazant". Kortstondige huwelijken
met fel gekleurde woerden, die snel als soort eigen kunnen worden herkend. Voor hun
overlevings kansen een extra groot risico, maar het moet genomen worden om bastaardering
tegen te gaan waar nauw verwanten soorten voor komen. Erg mooi vind ik altijd het voorbeeld
van de gewone wilde eend en de nauw an hem verwante pijlstaart eend. De woerden vaa beide
soorten zijn even verschillend als markant van uitrlijk, tenminste op het noordelijk halfrond.
Op het zuidelijk halfrond woont de pijlstaart op enkele afgelegen eilanden in de Indische
Oceaan. Nauwe verwanten heeft hij daar niet. De woerden steken in de zelfde schut kleur als
de wijfjes. Kennelijk stellen ze meer prijs op veiligheid dan op een carnavalspak.

Bron:
Grasduinen
J.Loo0huis.
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Iets over gekiemde zaden.

"Heb jij al stront op de grond?" vroeg eens de ene vogelkweker aan de andere. "Ja", antwoord
de de ander ik heb er al twaalf geringd". Na het gesprek van beide heren een poosje te hebben
gevolgd, wist ik opeens wat ze met de term bedoelden. De mannen kweekten vogels, waarvan
de jongen, als ze hun aluminium paspoort omgeschoven kregen, geheel spontaan een forse
kledder mest produceerden. En om die rommel niet op kleding of pantoffels te krijgen, wachtte
men even tot het gebakje gevallen was. De een laat het jong op een stuk papier of iets
dergelijks kakken, de ander laat het op de grond vallen. Zoiets is natuurlijk heel persoonlijk!

Nu is het niet mijn bedoeling een strontpraatje voor u te houden; wat ik hiermee probeer aan te
geven is dat er weer jonge vogels zijn geboren en dat de voeding dan bij vele kwekers meer
aandacht krijgt. Bijvoorbeeld gekiemde zaden.
gekiemde zaden worden al vele jaren verstrekt, vooral bij de kanariekwekers wordt het wel
gebruikt.
Bij de tropenmensen zie je het veel minder vaak in de kweekhokken. Als je dan vraagt waarom
het niet gebruikt wordt krijg je vaak antwoorden als: "Dat is toch alleen voor kanaries en
wildzang" of "Ik wik die stinkerij niet in het hok hebben, hoor", Beide beweringen zijn te
weerleggen. Echter, gebruikt u nooit gekiemde zaden en heeft u prima broedresultaten,
verander uw voedingsmethode dan niet en ga door met u gewend was. Nemen uw vogels
echter het eivoer slecht op, dan kunt u overwegen om eens gekiemde zaden door het voer te
mengen. Heeft u kanarie en vinkachtigen, wildzang enz. voor deze soorten zijn kant en klare
mengsel bij de goede dierenspeciaalzaak te koop. Kweekt u tropen ofkromsnavels, dan wil
men vast wel een mengseltje voor u klaarmaken.
Het mengsel dat ik voor mijn tropen gebruik is als volgt samengesteld:

2 delen raapzaad
1 deel witte millet
1 deel japanse millet
1 deel rode millet
1/4 dl saffloorpitten
1/4 dl katjang (taugé)

Deze soorten hebben ongeveer de zelfde tijd nodig om tot ontkieming te komen. Voor de
grotere soorten en voor parkietachtigen kunnen nog toegevoegd worden: zonnepitten, rode en
witte dari en hennep. Dit laatste net teveel.
De keuze van het mengsel is echte geheel persoonlijk. U kunt daar elfmee experimenteren.
Zorg echter altijd dat de kiemduur gelijk is. voor de rijstvogels wordt weleens paddy gekiemd,
wat uitstekend wil. Paddy heeft een hogere temperatuur nodig en dient vaker gespoeld te
worden.
Gebruik nooit lijnzaad in uw kiemmengsel. Rond lijnzaad vormt zich een gelei-achtige
substantie, waar andere zaden aan vast koeken. Dit wordt dan een vieze beweging.

HET SYSTEEM
Er zijn verschillende manieren om de zaden te laten kiemen.
U heeft een eigen systeempje en dat gaat goed. Prima, ga er dan gewoon mee door.
Heeft u problemen met uw manier van kiemen, wellicht kan de wijze waarop ik mijn aden
kiem, uitkomst brengen. Het is in feite een simpel systeem van drie glazen potten. Of dat nu
jam- ofpindakaaspotjes zijn, dat is niet zo belangrijk. De deksel moet wel van kunststof zijn.
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Hier zaagt u een ruim gat in, anderhalve centimeter van de rand. Tussen het deksel en de rand
van de pot klemt u een op maat geknipt stukje horregaas, wat u na een halfjaar gebruik dient
te vervangen.
- Vul het eerste potje met zoveel zaad, dat u denkt nodig te hebben, doch nooit meer dan
halfvol en vul dit bij met water tot aan de rand.

- de 2e dag: le potje water afgieten en net zolang schudden, spoelen en afgieten tot er schoon
water afkomt. Vervolgens afgieten en wegzetten op de zijkant. Potje 2 vullen.

- de 3e dag: pot 1 spoelen en afgieten, niet schudden anders gaan de kiemen stuk. Pot 2
afgieten, spoelen, schudden enz. Potje drie vullen.

- de 4e dag pot l is klaar voor gebruik. Als u het goed heeft gedaan is het mengsel mooi
droog en zijn de witte puntjes, de kiemen, goed zichtbaar. Na het legen de pot goed
schoonmaken en opnieuw vullen.

Kiemen is voor een groot deel afhankelijk van de temperatuur. Het is dus best mogelijk dat op
warme dagen uw mengsel eerder gekiemd is.U kunt het dan licht gekoeld nog een dag
bewaren.

Meng het gekiemd zaad door uw eivoer. Zorg wel dat dit zo droog mogelijk is. sommige
kwekers geven er de voorkeur aan om het kiemzaad nog een keer te spoelen voordat het door
het eivoer gemengd wordt. Dat kan wel, maar de kans is groot dat de kiemen worden
beschadigd.
Het mengsel kiemzaad/eivooer wat u overhoud niet langer bewaren, elke dag vers aanmaken.
Niet voor de nacht voeren, alleen in de ochtenduren.... Trouwens de meeste oudervogels
nemen na zes uur 's avonds geen eivoer enz. meer op. De jongen worden met uit de krop
geweekte aden gevoerd.
U doet er verstandig aan eerst even een proefmengseltje van uw leverancier te vragen. Kijk
goed of alle zaden willen kiemen. Is dat niet het geval, dan heeft u waarschijnlijk met te oud
zaad te maken.

Tenslotte, controleer regelmatig de mest van jongen en ouden. Gaat die ruiken en is de mest
niet meer 'verpakt' stop dan met het voederen van kiemzaad. Verstrek alleen zaden en droog
eivoer. Succes.'

Overgenomen uit het Blad van de "Natuurzang" te Leeuwarden.
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DANK ZIJ DEZE KONSUMENTGERICHTE KENMERKEN:

" een onafzienbare kollektie - u vindt wat u zoekt
vloerbedekking voor kinderkamer-drukte én salon-luxe

" uiterst konkurrerend, ook bij projekten
" prijzen waarvan onze kollega's zich vaak een hoedje
schrikken, maar u nooit

" een betrouwbare dienstverlening door uitstekend geschoold en ervaren
personeel wat betreft opmeten, offertes en degelijk, vakbekwaam leggen.

GEPLAATST DOOR EIGEN SPECIALISTEN

NU OOK ALLE SOORTEN ZONNESCHERMEN
VOOR ZONNIGE (LAGE) PRIJZEN

" zonneschermen
" markiezen
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" rolluiken

" rolgordijnen
" lamellen
" jalouzieèn

TAPIJT Drachten
DONDERDAG KOOPAVOND lordkade ll
RUIME PARKEERGELEGENHEID 17}-112%
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liesstad 10
0$8-135365

Groningen
Grote beerstr. 06
050-77491

Wij komen graag bij u over de vloer
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STUIVENBERG
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tentoonstellingen 1995 District Friesland

Afdeling: soort tt: dag: keuring: opening: sluiting:

Leeuwarden 1 Nationale Di 24-10 25-10 28-10
Haulerwijk Bijzondere Di 24-10 25-10 28-10

Houtigehage Afdeling Di 30-10 1-11 4-11
Jubbega Afdeling Do 2-11 3-11 5-11
Buitenpost Afdeling Vr 3-11 3-11 4-11
Harlingen Afdeling Wo 1-11 2-11 4-11
Surhuisterveen Afdeling Wo 1-11 2-11 4-11

Joure Afdeling Wo 8-11 9-11 11-11
Stiens Regio Di 7-11 8-11 11-11
Zwaagwesteinde Afdeling Do 9-11 9-11 11-11
Lemmer Afdeling Vr 10-11 10-11 11-11
Kollum Afdeling Do 9-11 9-11 11-11

Drogeham Afdeling Di 14-11 15-11 18-11
Heerenveen Afdeling Wo 15-11 16-11 18-11
Franeker Afdeling Do 16-11 16-11 18-11
Noordbergum Afdeling Do 16-11 17-11 18-11
Dokkum Afdeling Do 16-11 16-11 18-11

Drachten Afdeling Wo 22-11 23-11 25-11
St.AnnaparochieAfdeling Wo 22-11 23-11 25-11
Oosterwolde Afdeling Do 23-11 23-11 25-11
Grouw Afdeling Vr 24-11 24-11 26-11
Damwoude Regio Wo 22-11 23-11 25-11

Wolvega Regio Wo 29-11 30-11 2-12
Bolsward Afdeling Do 30-11 1-12 2-12
Terschelling Afdeling Ma 27-11 27-11 29-11
Ureterp Regio Wo 29-11 30-11 2-12
Koudum Afdeling Vr 1-12 1-12 2-12

Ferwerd District Di 12-12 13-12 16-12

Leeuwarden Nationale Di 19-12 21-12 23-12

Speciaalclubs Regionale T.T.:

Europese cultuurvogels:
t Ureterp Regionale Do 29-11 30-11 2-12

Parkieten:
Joure Regionale Do 12-10 13-10 14-10

Zebravinken:
Leeuwarden Regionale Di 24-10 25-10 28-10

Doelgroepen:
Zangkanaries:
Drachten Do 28-12 28-12 29-12
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GEEF IETS MOOIS
als het er op aankomt.

T

[0ELS97II,PI#ERS]
Noordkade 27 • 9203 CD Drachten • Telefoon: 05120 -26143

/ ELEKTRISCHE APPARATEN

HOGEVEEN
EIGEN - SERVICE

was kdoel en vries app.
gasfornuizen - magnetron
klein elek. huishoudelijke
onderdelen.

Het adres voor de lekkerste Vis. HOGEVEEN - Van Haersmasingel 14 Drachten
Tel 05120 - 13070

de Fryske doarpsslachter
Jelmer Kooistra

HEL,IE, SER VICE

CENTRUN

APK K>tazzrcrs
>zz t.az

Ioswal 2

92O6 AF Drachten.
tel: 05120- 12805

Kommisjewei 49
de Pein

tillefoan:
05127-1599

foar fersoarging fan barbveque
fondue, gourmet of käld buffet

Gaat u verhuizen l ] !
of heet u iets te taceacda±±e..
vervoeren? TNsPorN

VERHUIZINGEN
·de Bolder 65 9206 AP Drachtej
Tel. 05120-12419-10625 '
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