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Clubblad jaargang 47 2021/2022 

Drachtster Vogelvrienden 
Redactie adres 
Erwin Kampen 
Torenstraat 36 
9201 JW Drachten 
Tel. 0612815011 
erwink6@hotmail.com 

Lidmaatschap bij machtiging per 2021 
Volwassenen : 32,50 
Jeugd t.m. 16 jaar 15,00 
Subleden : 15,00 
Donateurs : 15,00 

Rekeningnummer Drachtster Vogelvrienden Rabobank : NL 18RABO 
0309010012 
 
Leden ontvangen zonder bijkomende kosten het prachtige maandblad “Onze 
Vogels” en drie tot vier keer per jaar het eigen clubblad. 
 
Enkele malen per jaar worden er lezingen en gezellige avonden gehouden. 
Website : volierevereniging.nl 
 

Ereleden 
K. Meijer 
J. Bekkema 
B. Riedstra 
H.J. Dolstra 

Lid van verdienste 
S. Swart 

Bestuur 

Voorzitter 
Erwin Kampen 
Torenstraat 36 
9201 JW Drachten 
Tel. 0612815011 
erwink6@hotmail.com 

Penningmeester 
Marcel Moleman 
Hanebalken 104 
9205 CX Drachten 
Tel. 0652005231 
marcelmoleman@gmail.com 

Secretaris  

Erik Hulsman (interim) 

erik.hulsman@ziggo.nl 
0615137718 

2e penningmeester 
Bram Lamsma 
Pastorijwijk 2 
9222 LD 
Drachtstercompagnie 
Tel. 0645918678 
bramlamsma@hotmail.com 

Algemeen bestuurslid 
Meint de Haan 
Handwerkerszijde  145 
9201 CM Drachten 
Tel. 0512-523674 
mde_haan@online.nl 
 

Ringencommissaris 
Ben Riedstra 
Korenmolen 89 
9203 VD Drachten 
Tel. 0512-520017 
ben.riedstra@chello.nl 

PR & Reclame 
Bertha Hut 
Handwerkerszijde 145 
9201 CM Drachten 
Tel. 0512-523674 

Clubgebouw Drachtster Vogelvrienden 
Noorderdwarsvaart 84 D 
9201 KL Drachten 
Tel. 0512-523751 
 
Wij verhuren ons gebouw ook voor recepties of 
feestjes, voor meer informatie contacteer Ben 
Riedstra. 

 

 

https://www.volierevereniging.nl/
mailto:mde_haan@online.nl
mailto:ben.riedstra@chello.nl
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Van de voorzitter 

 

In het vorige clubblad stond dat de eerste editie van 2022 in februari uit 

zou komen. Helaas is dit iets later geworden, er was corona bij ons 

redactielid en een enorme vertraging bij de drukkerij. 

 

Op verenigingsgebied is er de afgelopen twee jaren maar weinig 

gebeurd, net zoals in de rest van de wereld. We zijn blij dat de 

maatregelen zijn afgeschaft en we het verenigingsleven weer een beetje 

kunnen oppakken. De eerste data staan alweer ingepland op de 

volgende pagina’s.  

Een van de eerste activiteiten is de jaarvergadering met aansluitend een 

gezellige paasbingo. De jaarvergadering hebben we ook twee jaar niet 

kunnen houden. Voor het gemak hebben we de bestuur posities 

stilzwijgend verlengd met steeds opnieuw drie jaar. Zoals eerder bekend 

heeft Harry Dolstra zijn positie beschikbaar gesteld, Erik Hulsman 

opereert nu als interim secretaris. We hopen hem te kunnen benoemen 

op de ledenvergadering.  

 

Het kweekseizoen is voor de meesten in volle gang. We zijn benieuwd 

hoe het bij u gaat en ook daarover praten we de komende tijd graag 

even bij.  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Erwin Kampen 
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Agenda 2022 

 
Vrijdag 1 april 

Om 19:30 is er een ledenvergadering, zie de agenda elders in het clubblad. 

Om 20:00 volgt er aansluitend een leuke (gratis) paasbingo. We hopen op een grote 

opkomst en een gezellige avond. 

 

Vrijdag 20 mei 

Lezing over diverse vogels om 20:00. Leuke contactavond, even bijpraten over het 

kweekseizoen. 
 

Bestuursmededelingen 

 

Ringenbestellingen 

Houd goed de deadlines in de gaten voor het bestellen van de ringen op 

nbvv.nl. De administratiekosten per bestelling zijn 3 euro. Dit staat op 

het nieuwe formulier rechtsonder vermeld, wel wat onduidelijk. 

 

Adres ringencommissaris 

Per 1 oktober 2021 is ringencommissaris Ben Riedstra verhuist. De 

nieuwe ringenbestellingen moeten naar; 

 

Korenmolen 89 

9203 VB Drachten  

Clubblad digitaal? 

In deze digitale tijd zijn er misschien ook leden die het clubblad voortaan 

wel digitaal zouden willen ontvangen. Mocht u tot die categorie behoren, 

zou u dit dan willen mailen of kunnen doorgeven aan onze voorzitter 

Erwin Kampen? Met het name het verzenden van de clubbladen naar 

gebieden buiten Drachten kost de vereniging een aardig bedrag, dat geld 

zouden we graag willen proberen te besparen in deze gekke tijden. Van 

een tien leden hebben we dit inmiddels ontvangen, waar voor dank! 
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      Aannemersbedrijf De Wal 
     Noorderdwarsvaart 109 
     9201 KH Drachten 
     Tel. 0512-513944 
     Mob. 0653692571 
     Fax. 0512-540660 
     Email : 
info@aannemersbedrijfdewal.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@aannemersbedrijfdewal.nl
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Agenda ledenvergadering 1 april 2022 

 

1) Opening 

2) Mededelingen 

3) Ingekomen stukken 

4) Verslag vorige jaarvergadering, is er niet. Geen 2020 en 2021. 

5) Jaarverslag penningmeester 

6) Verslag kascommissie 

7) Herziening statuten en huishoudelijk reglement 

8) Bestuursverkiezing 

   Aftredend : penningmeester Marcel Moleman (herkiesbaar)+1j 

                    tweede secretaris Ben Riedstra (herkiesbaar) 

                    PR en communicatie Bertha Hut (herkiesbaar) 

   Verkiesbaar : interim secretaris Erik Hulsman 

9) Verslag stichting “Eigen Gebouw” 

- Verslag penningmeester stichting 

- Verslag kascommissie 

    10) Rondvraag 

    11) Sluiting 

 

 

Schema bestuurswisselingen 

Voorzitter Erwin Kampen 2023 

Penningmeester Marcel Moleman 2022 

Secretaris Erik Hulsman 2022 

2e penningmeester Bram Lamsma 2024 

2e secteraris Ben Riedstra 2022 

PR en communicatie Bertha Hut 2022 

Algemeen bestuurslid M. de Haan 2023 
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Feestje? 
Prikt u een datum… 
Wij organiseren het feest! 
Natuurlijk weet u dat u bij ons terecht kunt voor het beste vlees en de 
smakelijkste vleeswaren. Daarnaast hebben we ons toegelegd op 
partyservice. Heeft u een bruiloft, receptie, jubileum of verjaardag, dan 
helpen wij u graag bij de culinaire invulling. Nieuwsgierig naar onze 
cateringkunsten? Neem een voorproefje op www.dijk.keurslager.nl  
 
Martin Dijk, keurslager 
Kerkstraat 15   Haren   Tel. 050-5344517 
info@dijk.keurslager.nl 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.dijk.keurslager.nl/
mailto:info@dijk.keurslager.nl
http://www.dijk.keurslager.nl/
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Kleine Cubavink 
Dit artikel is overgenomen van de website : 

https://www.jeroenhubert.nl/kleine-cubavink/ 

 

Kleine cubavinken zijn actieve vogels. Zoals de naam 

doet vermoeden komen ze van nature voor in Cuba, 

maar ook in de Bahama's en Turks- en 

Caicoseilanden. 

Grootte 
9 - 10 centimeter 

Geslachtsonderscheid 
Tot de eerste rui na het uitvliegen hebben mannetjes 

en popjes hetzelfde verenkleed. Hierna krijgt het 

mannetje een zwart masker, een fel gele tekening 

rond het masker en een zwarte borst. Popjes 

behouden hun bruine masker, minder fele tekening rond het masker en een 

wit-grijze borst. Daarnaast zingen de mannetjes, de popjes doen dat niet. 

Sociale eigenschappen 
Kleine cubavinken zijn sociale vogels die goed overweg kunnen met andere 

volièrevogels. Onderling kunnen mannetjes wel fel zijn, met name in het 

broedseizoen. Houd daarom maximaal één paartje. Als eenling komen kleine 

cubavinken niet tot hun recht. 

Huisvesting 
Kleine cubavinken zijn sterke vogels en kunnen het hele jaar in een 

buitenvolière worden gehouden, zorg wel voor een vorst- en 

tochtvrij nachthok. Daarnaast zullen cubavinken beschutting 

zoals beplanting waarderen, ze zullen de beplanting niet slopen. 

Voeding 
Een tropisch zaadmengsel vormt de basis, maar dit is echter niet voldoende. 

Ook eivoer/universeelvoer, gekiemd zaad, af en toe levend voer (vooral tijdens 

de kweekperiode), grit, maagkiezel en regelmatig groenvoer mag niet 

ontbreken. 

Kweken 
Een koppeltje cubavinken bouwen samen een nest in een halfopen nestkastje, 

rieten korfje, traliekastje of in de beplanting. De cubavinken maken een 

kogelvormig nestje met allerhande nestmateriaal. Het popje legt 2 tot 3 kleine 

wit-groene eitjes met bruine vlekjes aan de stompe kant. De eitjes worden zo'n 

12 - 13 dagen door zowel het mannetje als popje bebroed, na uitkomst worden 

de jongen zo'n 2 - 3 weken in het nest gevoerd door beide parters voor de 

jongen uitvliegen. 

In de periode dat de jongen worden grootgebracht is het verstreken van levend 

voer is belangrijk, wees hier echter wel voorzichtig mee omdat de ouders 

anders mogelijk zo snel willen beginnen met het volgende nest dat ze de jongen 

https://www.jeroenhubert.nl/nachthok-voliere/
https://www.jeroenhubert.nl/voliere-beplanting/
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uit het nest gooien. Wanneer de jongen zijn uitgevlogen worden ze nog een 

aantal weken gevoerd door hun ouders, als ze zelfstandig zijn kunt u ze het 

beste apart zetten omdat het mannetje ze op een gegeven moment achterna 

zal gaan. 

Bijzonderheden 
Kleine cubavinken zijn nauw verwant aan de darwinvinken, die speelden een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van Darwin's evolutietheorie. 

Hierbij een beschrijving van een nestje in mijn volière: 

 

De cubavinken hadden drie eitjes gelegd, maar één bleek onbevrucht. Op de 

bovenstaande foto zijn de cubavinken beide 6 dagen oud. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Darwinvinken
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Op dag 9. In de afgelopen 3 dagen zijn het heel wat veertjes doorgekomen. 

De oogjes beginnen zich ook te openen. 

 

Op dag 18, bijna klaar om het nest te verlaten. 

 

De volgende ochtend (dag 19) vliegen de jongen uit. Ze hebben nu nog het 

verenkleed van een popje. 
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Kweken met kanaries 
Dit artikel is overgenomen van de website : http://kanariewereld.nl/de-

kweek/ 

Het kweken van kanaries kan een leuke en interessante hobby zijn. Voor beginners 

zijn kanaries, zoals kleurkanaries en bij de postuurkanaries de glosters, het 

gemakkelijkst om mee te beginnen omdat ze gemakkelijker kweken dan sommige 

van de kleur- en postuurvariëteiten. 

Selectie van kweekvogels 

Bij de selectie van kanaries moet worden gezocht naar jonge vogels die goed in de 

veren zitten (niet in de rui) en die actief en alert zijn. De beste mannelijke kanaries 

zijn gewoonlijk krachtige zangers. Poppen moeten ook actief zijn, maar kunnen 

broeds zijn, wat betekent dat zij aan papier, touw en ander nestmateriaal trekken of 

hun eieren in open voederbakjes leggen. 

Een zachtbevederde vogel(schimmel) heeft veren die er lichter en zachter uitzien, en 

een hardbevederde(intensief) vogel heeft veren die strak tegen zijn lichaam 

aanliggen. De kleur van een hardvederige vogel is vaak rijker en donkerder. Kweek 

geen twee vogels met zachte veren met elkaar, want dit kan leiden tot vedercysten. 

Bij kanaries, zoals glosters, moet een gekuifde vogel altijd met een niet gekuifde 

vogel worden gekweekt. 

Kweekboek 

Een goede kweekadministratie bijhouden is als kanariekweker onmisbaar. Ook 

wanneer je maar enkele koppels kanaries bezit is het eigenlijk al ten zeerste aan te 

raden een kweekadministratie bij te houden. 

Door een goede administratie bij te houden weet je bijvoorbeeld welke 

eigenschappen een kanarie kan vererven, hoe oud de vogel is, de stamboom, 

verwantschap, etc. Veel van deze punten zijn zeer cruciaal om een goed beeld van je 

vogels te krijgen en wat ze vererven. Er kan geselecteerd worden op goede 

eigenschappen. 

Er zijn kwekers die de administratie bijhouden door middel van kweekkaarten of door 

middel van een computer programma. 

Kooi 

In het algemeen moet elk kanariepaar een eigen kooi hebben om in te broeden en 

de jongen groot te brengen. Sommige mannetjes kanaries zullen echter met plezier 

twee popjes verzorgen en tegelijkertijd voor hun jongen zorgen. Speciale 

kweekkooien met een middengedeelte voor het mannetje en openingen waardoor hij 

heen en weer kan bewegen, zijn te koop in speciaalzaken en op vogelshows. 

Mannelijke kanaries zijn meestal actieve vaders, die eerst de moeder voeden terwijl 

zij op het nest zit, en dan de jongen tot ze uitvliegen. 

Voederen 

http://kanariewereld.nl/de-kweek/kweekboek/
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Tijdens het broedseizoen, dat normaal vroeg in de lente begint, hebben broedende 

kanaries een hoger eiwitgehalte in hun voeding nodig. 

In het wild broeden kanaries wanneer de voorjaarsregens ervoor zorgen dat hun 

voornaamste dieet van kanariezaad ontkiemt. U kunt dit simuleren door zaden te 

laten ontkiemen en ze zelf te spoelen. Houd een voorraadje bij de hand in de 

koelkast. Daarnaast moet er eivoer worden aangeboden. Zorg ervoor dat u niet 

opgegeten porties binnen enkele uren verwijdert om bederf te voorkomen. 

Kanariejongen hebben ook veel calcium in hun voeding nodig om een goed 

beendergestel te kunnen opbouwen Er moet altijd grid aanwezig zijn, maar tijdens 

het broedseizoen is het een goed idee om ook eierschalen aan te bieden. Elke dag 

moet ook vers groenvoer worden aangeboden. Als de jonden eenmaal uit het ei zijn, 

is het belangrijk om de ouders dagelijks eivoer aan te bieden. Veel kwekers 

gebruiken een mengsel van hardgekookt eigeel met granen voor de jongen. 

Type nest en materialen 

Kanaries geven de voorkeur aan een ondiep open nest. Plastic nestbakjes zijn 

verkrijgbaar bij dierenwinkels of andere leveranciers van huisdieren en vogels. Ze 

kunnen aan de zijkant van de kooi worden bevestigd en kunnen het best achteraan 

worden geplaatst, zodat de vogels wat privacy hebben; zorg er wel voor dat er 

toegang tot het nest is, zodat je de jongen in het oog kunt houden als ze eenmaal uit 

het ei zijn. Bekleed het plastic bakje met een kant en klaar binnennest en plak het 

stevig aan de nestpan vast. Ook al zullen de kanarieouders zich inspannen om een 

nest te maken, toch zijn zij soms geen goede nestbouwers, en als het nest niet 

voldoende bekleed is, zullen de eieren niet op de juiste temperatuur kunnen 

broeden. Zorg voor voldoende natuurlijk nestmateriaal, zoals katoendraad, 

gescheurd papier, pluizen uit de droogtrommel, of commercieel nestmateriaal. Zorg 

ervoor dat u geen materiaal gebruikt met nylon- of polyestervezels die aan de poten 

van de volwassen kanarie kunnen blijven vastzitten. De vezels kunnen zich 

vastzetten in het vlees, waardoor de kanarie een of beide poten kan verliezen. 

Broedrijpheid 

Kanaries moeten broedrijp worden gemaakt om met succes te kunnen paren en 

vruchtbare eieren te kunnen produceren. Ze zijn gevoelig voor licht. Het houden van 

kanaries in een kamer met een tijdschakelaar en verlichting met een volledig 

lichtspectrum is de gemakkelijkste manier om ze in broedconditie te brengen. 

Zes weken voor de u wilt beginnen met broeden moet de tijd dat de lampen aan zijn 

elke dag met een paar minuten worden verlengd tot ze 14 uur per dag volledig licht 

hebben. Als u een tijdklok gebruikt, zorg er dan voor dat er een klein nachtlampje 

brandt, zodat de verandering niet abrupt is, want de vogels zullen willen slapen op 

hun favoriete plek. Bovendien kunnen de vogels zich verwonden als het licht 

plotseling uitgaat, omdat ze in het donker proberen hun slaapplaats te vinden. De 

mannetjes zullen hun bereidheid kenbaar maken met een luid gezang. Ze zullen ook 

de poppen voeren. De poppen bedelen de mannetjes soms om voedsel en beginnen 
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ook papier of andere materialen te verscheuren. Als je ze touwtjes en papier in hun 

snavel ziet dragen, zijn ze bijna klaar om te broeden. 

Eieren 

Kanaries produceren gewoonlijk één ei per dag in de vroege ochtend. Hun eieren zijn 

klein en blauw met lichtbruine gespikkelde tekening erop. De meeste poppen leggen 

tussen drie en vijf eieren per broedsel, maar in zeldzame gevallen leggen ze een 

zesde ei. Je weet wanneer het laatste ei gelegd is omdat de kleur een beetje anders 

is dan de vorige eieren. Wanneer de pop een ei legt, neemt u het eruit en legt u het 

op een veilige plaats; vervang het door een in de handel verkrijgbaar plastic ei. 

De gelegde eieren kunnen worden bewaard in een kleine doos bekleed met 

zakdoekjes en in een lade worden gelegd of in een bakje met zaad aan de broedkooi 

worden gehangen, maar elke veilige plaats bij kamertemperatuur is voldoende. 

Wanneer de hen haar laatste ei van het legsel legt, vervangt u de de onechte eieren 

door de echte eieren die u hebt bewaard. Op die manier beginnen alle eieren op 

dezelfde dag te broeden en komen alle jongen samen uit. Als u dit niet doet en haar 

toestaat al haar eieren te behouden, kan de pop te vroeg beginnen met broeden en 

zullen de baby’s over verschillende dagen uit het ei komen. De later uitgekomen 

kuikens zullen gewoonlijk sterven omdat de baby’s zeer snel groeien, en zelfs één of 

twee dagen worden gevoed, terwijl de kleintjes verdrongen worden en verhongeren. 

Gebruik na zes dagen een kleine zaklamp om te bepalen of de eieren vruchtbaar zijn. 

Houd de zaklamp heel voorzichtig tegen de eischaal. bevruchte eieren zijn 

donkerrood of zo donker dat je niets kunt zien. Heldere, onvruchtbare eieren zijn 

bijna doorzichtig en hebben een gouden gloed. Vervang de verwijderde eieren door 

kunsteieren als steun voor de jongen en om te voorkomen dat de jongen nestpoten 

ontwikkelen . Deze kunnen later worden verwijderd als de jongen sterk genoeg zijn 

om hun kop gemakkelijk op te tillen. 

 



Pagina 16 van 32 
 

 

Uitbroeden 

Kanaries moeten uitkomen op de 14e dag nadat het laatste ei is gelegd. Over het 

algemeen komen ze ‘s nachts uit en als u goed luistert zult u ze ‘s morgens horen 

piepen. Babykanaries zijn erg klein en zijn, wanneer ze in het nest zijn opgekruld, 

ongeveer zo groot als uw duimnagel. Als ze eenmaal opgedroogd zijn, zijn ze heel 

donzig met lange donshaartjes over hun rug. Telkens als de moeder in de buurt van 

het nest komt, komen de gezonde, hongerige baby’s tevoorschijn en openen hun 

bekje om gevoed te worden. Als ze goed gevoed zijn, liggen ze met hun hoofd over 

hun lichaam gevouwen. Je zult een grote bult op hun nek zien waar hun krop vol zit. 

Als u eivoer geeft, zal de knobbel geel zijn omdat de huid vrij doorzichtig is. Schrik er 

niet van, want hoe groter de knobbel in de nek, hoe beter de baby’s gevoed worden. 

Als de moeder de jongen niet voldoende voedt, zal de knobbel onbestaande zijn of 

klein en lang in plaats van bolvormig. 

 

Hongerige jongen moeten om de paar uur gevoed worden. Goede ouders zijn zeer 

attent en komen alleen van het nest om te eten en te drinken en daarna om de 

jongen te voeden. Gezonde jongen zijn vrij luidruchtig als ze om voedsel vragen. Als 

ze een zwakke poging doen om hun ouders te lokken voor het voeden, en je ziet 

geen gevulde krop, moet je misschien aanvullen met handvoeding. De meeste 

kanaries zijn goede ouders, maar af en toe kunt u er een paar vinden die niet 

geïnteresseerd lijken. Dit komt vaker voor bij kanaries met een bepaalde kleur. Als u 

de jongen wilt ringen, moet dat in de eerste vier tot acht dagen gebeuren. Daarna 

zijn hun voetjes te groot om er een gesloten ringetje over te doen. Houd elk jong 

voorzichtig vast en vouw de voorste tenen samen met de achterste teen tegen de 

poot. Schuif dan het ringetje over de tenen en wiebel het naar achteren tot voorbij 

de achterste teen. Ringen met het jaartal en de individuele nummers zijn 

verkrijgbaar bij vogelverenigingen en worden gebruikt om het bijhouden van de 

fokkersgegevens te vergemakkelijken. 

Slechte moeders 

Zorgvuldige observatie is van vitaal belang bij het grootbrengen van kanariejongen. 

De meeste moeders voeden hun jongen regelmatig, waardoor ze snel groeien. Van 

de ene dag op de andere lijken ze bijna twee keer zo groot te worden. Controleer 
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verschillende keren per dag of hun kropjes gevuld zijn. Als de kropjes niet regelmatig 

gevuld worden of als de ouders de jongen lijken te negeren als ze hun bekjes 

openen, moet u misschien bijvoeden of zelfs de moeder weghalen en de jongen met 

de hand grootbrengen. Van sommige moeders is zelfs bekend dat ze de jongen uit 

het nest gooien. jongen kanaries zijn vrij gemakkelijk met de hand groot te brengen 

als u ze overdag om de twee uur kunt voeden. In de handel verkrijgbare 

handopfokvoeding kan worden gebruikt. Het voedsel moet warm zijn, maar niet 

heet. Doe een kleine hoeveelheid op de binnenkant van uw pols om het te testen. 

Het moet warm maar niet heet aanvoelen. Laat de jongen in het nest zitten en tik ze 

zachtjes op de snavel. Zodra ze hun snaveltje openen, doe je een kleine hoeveelheid 

(.1 ml) vrij diep in de bek. Zodra ze doorhebben dat er voedsel in het spuitje zit, 

moeten ze om meer beginnen te bedelen. Voer de jongen tot de krop vol is. Voed 

opnieuw wanneer de krop met ongeveer 75 procent in omvang is afgenomen. 

Meestal om de twee uur overdag de eerste week, en langer tussendoor als ze 

groeien. Een warmtelampje is heel belangrijk als de moeder er niet op zit. 

 
Uitvliegen 

Jonge kanarie’s beginnen uit te vliegen wanneer hun veren zich ontvouwen, meestal 

rond de drie weken. De ouders blijven ze meestal nog enkele weken voeden. Houd 

geweekt zaad beschikbaar samen met wat eivoer en verse groenten totdat de jongen 

normaal zaad eten. Verwijder na een paar uur alle ongebruikte porties geweekt zaad 

en vervang ze door vers voedsel. Zodra de jongen uitgevlogen zijn, beginnen de 

ouders belangstelling te krijgen voor een nieuw broedsel en zullen ze vaak een nest 

bouwen en beginnen te leggen terwijl ze ook nog hun eerste groep jongen voeden. 
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Tweede broedsels 

Kort nadat de jongen zijn uitgevlogen, krijgen de meeste kanaries weer 

belangstelling voor het maken van een nest. Een tweede broedsel kan door een 

gezonde jonge pop worden grootgebracht.  

 

Als de pop ouder is, kunt u voorkomen dat ze een tweede nest maakt door haar nest 

en nestmateriaal te verwijderen. Derde broedsels moeten worden ontmoedigd omdat 

dit de gezondheid van de pop aantast. 
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Kleurplaat voor de kleintjes 
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                      Drachten         Gorredijk  

                     ’t Zuid 26A                          Kerkewal 61 
                     0512-525121         0513-466200 
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Al meer dan 30 jaar is Hiemstra bandencentrum een begrip in 
Friesland. 

U vindt bij ons altijd de juiste band, waarbij wij met ons brede 
en diepe assortiment alle soorten en maten banden en velgen 
kunnen leveren voor elk type voertuig. Ook zijn wij bij 
hiemstra bandencentrum gespecialiseerd op het gebied van 
onder andere: 
 
• UITLATEN                    • BANDENREPARATIE 
• SCHOKDEMPERS                  • BALANCEREN 
• REMSERVICE                       • UITLIJNEN 
• ACCU'S                                • SPORTVELGEN 
• TREKHAKEN                 
                         De Hemmen 5  Drachten 
                              Tel. 0512-518077 
www.hiemstra-bandencentrum.nl   info@hiemstra-
bandencentrum.nl 

 

 
Langewijk 14, 9202 CP Drachten 

Opslag : De Hemmen 91A Drachten 
 

 

 

 

 

http://www.hiemstra-bandencentrum.nl/
http://www.detelefoongids.nl/emailbusiness.ds?emailListingId=18514418
http://www.detelefoongids.nl/emailbusiness.ds?emailListingId=18514418
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Muizen in de voliére 

Dit artikel is gekopieerd van de website van 
https://www.jeroenhubert.nl/muizen-muizenval/ 

 

Muizen zorgen voor veel overlast, ze brengen ziektes mee, eten het voer op, 

zijn erg onhygiënisch, stinken en kunnen zelfs een bedreiging voor nestjes met 

eitjes of jonge vogels vormen. In eerste instantie is het natuurlijk de bedoeling 

om muizen buiten de volière te houden. Maar vindt u toch sporen, is het zaak 

om snel te reageren. 

Voorkomen 
Om te voorkomen dat muizen gemakkelijk uw volière binnen dringen en een 

plaag vormen maakt u een fundering van zo'n 50-60 cm diep. Eventueel kunt 

u beton over het gehele volièreoppervlakte storten of op zo'n 50 cm 

diepte gaas leggen. Zorg er uiteraard ook voor dat de gehele volière goed is 

afgesloten. 

Snel reageren 
Hoewel men bij de bouw van een volière probeert te voorkomen dat er ooit 

muizen binnen komen, kunt u er vroeg of laat toch last van krijgen. Wees dus 

alert op holletjes en muizenkeutels, omdat muizen zich snel vermenigvuldigen 

is het belangrijk om snel te reageren. Wanneer u dergelijke sporen aantreft 

moet u proberen te achterhalen hoe de muizen zijn binnengekomen, om dit 

'lek' vervolgens te dichten. Verder moeten de binnengedrongen muizen 

natuurlijk worden gevangen. 

Diervriendelijke muizenval 
In een volière zijn de mogelijkheden om muizen te vangen natuurlijk beperkter 

dan bijvoorbeeld in huis, de veiligheid van uw vogels mag namelijk niet in het 

geding komen. Op de onderstaande foto's met uitleg ziet u een succesvolle 

muizenval. 

 

https://www.jeroenhubert.nl/vogelziektes/
https://www.jeroenhubert.nl/voliere-ontwerp/
https://www.jeroenhubert.nl/volieregaas/
https://www.jeroenhubert.nl/voliere-ontwerp/
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De val bestaat uit twee compartimenten, in het eerste (op de foto rechts) komt 

de muis binnen. Om in het tweede compartiment (met het voer) te kunnen 

komen moet de muis een touwtje doorbijten waardoor achter hem een deurtje 

dicht valt. De muis kan nu bij het voer, maar niet terug naar buiten. Enkele 

aandachtpunten bij het maken van deze muizenval: 

 Gebruik een metalen deurtje om te voorkomen dat de gevangen muis het 
kapot knaagt; 

 Zorg er voor dat het deurtje (en het touwtje) soepel dicht valt en niet blijft 
hangen; 

 Voorkom dat de muis zijn neus onder het dichtgevallen deurtje kan wrikken, 
zorg dus voor een (aan de onderkant) vlak deurtje en een vlakke 

ondergrond; 
 Gebruik een glasplaatje als dak zodat het niet te donker wordt in de val en u 

van buiten kunt zien of u wat heeft gevangen (voor de foto heb ik het 
glasplaatje even tegen de zijkant gezet); 

 Op de onderstaande foto is het wat beter te zien, maar het touwtje gaat dus 
door een gaatje in het onderste plankje. Het uiteinde van het touwtje kan om 

een spijker in de zijkant van de val worden gewonden. 

 

Enkele aandachtspunten voor het zetten van de muizenval: 

 Muizen lopen vaak langs de wand, plaats de val dus in zijn looproute langs de 
wand; 

 Wees niet bang dat de muis het touwtje niet door 'durft' te knagen, dit is 
namelijk een natuurlijke reactie van de muis wanneer hij tegen het touwtje 

aanloopt; 
 Als lokvoer kunt u van alles gebruiken, maar een boterham met pindakaas 

blijkt altijd goed te werken. 
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Jonkman Verhuur is een enthousiast bedrijf dat zich bezig houdt met het 
verhuren van opblaasbare attracties, straatversiering, partyproducten en 

nog heel veel meer. 
Wij zijn gevestigd in Drachten. 

Het gehele assortiment is te verkrijgen in Drachten. 
 

Marconilaan 3 
9207 JC Drachten 

0512-522037 
0621705426 

Jonkman Feestverhuur 
Voor al uw festiviteiten en evenementen. 
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Nestkastjes voor tuinvogels 
Dit artikel heeft de redactie overgenomen van de website :  

https://www.jeroenhubert.nl/nestkastje-ophangen/ 

 

Om tuinvogels een handje te helpen in hun zoektocht naar een geschikte 

nestgelegenheid kunt u enkele nestkastjes ophangen. Let wel, sommige vogels 

zoals de koolmees en pimpelmees zullen erg blij zijn met een nestkastje, terwijl 

andere vogels zoals merels en roodborstjes eerder de voorkeur geven aan 

dichte struiken of andere begroeiing. 

Maken of kopen van een nestkastje 
Kies voor een vogelhuisje van hout dat minimaal 1,5 - 2 cm dik is, gemakkelijk 

geopend kan worden voor de schoonmaak, goed vastgemaakt kan worden, een 

waterdicht dak heeft en een enigszins natuurlijk uiterlijk heeft (geen felle 

kleuren). Let verder op de specifieke eisen zoals genoemd in de onderstaande 

tabel. 

Wanneer ophangen 
Nestkastjes mogen het hele jaar blijven hangen, vogels zoals mezen en mussen 

kunnen de nestkastjes 's nachts of tijdens slechte weersomstandigheden 

(blijven) gebruiken. Wilt u het nestkastje niet het hele jaar buiten laten 

hangen? Hang het dan uiterlijk eind februari - begin maart op. 

Waar ophangen 
Omdat vogels zich hoger wat veiliger voelen (zeker met katten in de buurt), 

kunt u nestkastjes het beste op een rustige plek op minimaal 2 meter hoogte 

hangen. Het nestkastje mag niet in de volle zon hangen en moet beschut zijn 

tegen gure wind, het nestkastje met de invliegopening naar het noordoosten 

ophangen is dus een goede keus.  

 

Vogels die in een 'gesloten' nestkast broeden (met enkel een invliegopening) 

geven de voorkeur aan een vrije aanvliegroute en vogels die in halfopen 

nestkasten of begroeiing broeden houden van een beschutte plek. 

Koloniebroeders zoals mussen en zwaluwen broeden graag dicht naast elkaar, 

maar andere soorten nestelen liever met wat meer tussenruimte. 

Afmetingen van nestkasten voor holenbroeders 
In het onderstaande overzicht vindt u de afmetingen van nestkasten voor 

verschillende vogels zodat u deze zelf kunt maken of kopen. De afmetingen 

luisteren niet zo nauw, maar de diameter van het invlieggat wel.  
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Vogelsoort Afmetingen (cm) Diameter 

invlieggat 

(cm) 

Opmerkingen 

Breedte Diepte Hoogte 

Koolmees 12 12 26 3,2 Afstand tot andere 

koolmees- nestkasten 

minimaal 10 meter 

Pimpelmees 

en andere 

mezen 

12 12 26 2,8 Afstand tot 

koolmeesnestkasten 

minimaal 3 meter 

Kuifmees 12 12 25 3,0 Het liefst een 

verweerde, ongeverfde 

nestkast, opgevuld met 

houtmolm. Er kan ook 

een uitgeholde 

berkenstam aangeboden 

worden als nestkast. 

Ringmus 12 12 26 4,0 Hang meerdere 

nestkasten voor mussen 

bij elkaar 

Huismus 11 12 21 3,5 Bij voorkeur tegen een 

gebouw 

Spreeuw 16 16 30 4,5 Een ouderwetse 

spreeuwenpot aan de 

gevel is een goed 

alternatief 

Bonte 

vliegenvanger 

12 12 26 3,2   

Gekraagde 

roodstaart 

14 14 28 5,0 x 3,0 Het vlieggat dient ovaal 

te zijn (H x B) 

Grote bonte 

specht 

17 17 50 5,0   

Kauw 23 23 45 12,0   

Holenduif 22 22 45 12,0 Er kan ook voor een half 

open nestkast worden 

gekozen 



Pagina 28 van 32 
 

 

 

 

Voor al uw salades, hapjes en natuurlijk 

 gebakken vis, verse vis en Hollanse Nieuwe 

Noordkade 27   9203 CD Drachten   Tel.0512-526143 

 

 
De Kolken 64 

9201 BV Drachten 

Telefoon: 0512-544450 
Mobiel: 06-15822628 

www.wokenzo.nl 
 

Bestel online ! 

 

http://www.wokenzo.nl/
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Nestkastjes voor tuinvogels 
Dit artikel heeft de redactie overgenomen van de website :  

https://voliere-info.nl/aurora-astrilde/ 

 

De Aurora astrilde (Pytilia phoenicoptera) , een overwegend grijze vink met rode 

tekeningen op zijn bruinrode vleugels en stuit. Een actieve vogel welke goed in de 

volière kan.  

 

 

Het leefgebied van de aurora astrilde reikt van West tot Oost Afrika rond de 

Evenaar.  Met zijn grootte van circa 10-13 centimeter is het geen grote vink, maar hij 

zal zich goed weren tegen andere vogels. Doch is de aurora astrilde ook vredelievend 

naar andere vogels in een volière. Ze zullen zelf geen probleem veroorzaken in de 

volière. 

Het geslachtsonderscheid bij de aurora astrilde is bij volwassen vogels niet moeilijk. 

De man is veel grijzer, terwijl de pop meer richting het beige gaat. De kleuren van de 

man zijn daarnaast ook helderder en het rood is intensiever. 

Op het sociale gebied vormt de aurora astrilde geen probleem. De vogel kan het 

goed onderling vinden met andere even grote of grotere weerbare vogels. De aurora 

astrilde is daarmee dus zeer geschikt voor de gezelschap volière waar vaak 

verschillende groottes vogels voorkomen. Ze kunnen beter niet gehouden worden 

met andere astrildes uit hetzelfde geslacht zoals bijvoorbeeld de Melba astrilde of de 

gestreepte astrilde. Dit kan problemen veroorzaken omdat de vogels fel op elkaar 

kunnen reageren als het broedseizoen voor de deur staat. De vogels zullen hun eigen 

territorium fel gaan verdedigen. 

De aurora astrilde kan prima in een ruime buitenvolière gehouden worden. Wel dient 

er ten alle tijde een vorst en tochtvrij nachthok beschikbaar te zijn zodat de vogel 

zich kan terugtrekken tegen de elementen. Het houden van de aurora astrilde in een 

kamer volière is ook mogelijk. Tijdelijke opvang in een kweekkooi behoort ook tot de 

mogelijkheden. Beplanting in de volière word zeer op prijs gesteld. De aurora astrilde 

is een redelijk sterke vogel welke onze winterse temperaturen goed kan overleven 

zolang het nachthok aanwezig is. Wel dient vermeld te worden dat het nachthok een 

graad of 5-10 dient te zijn middels enige vorm van verwarming. Dit in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld kanaries die prima met een vorstvrij nachthok kunnen leven. 
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Voeding voor de aurora astrilde 

De aurora astrilde is een zaadeter, bovenaan het menu staat een zadenmengsel 

gemaakt voor tropische vogels. Daarnaast eten ze graag een 

stukje groenvoer, eivoer, insectenpaté en kiemzaad. Naast de zaden horen zoals 

voor alle vogels altijd grit, maagkiezel en sepia tot de beschikking te staan. Ook het 

verstrekken van dierlijke eiwitten in de vorm van buffalowormen, pinkys of 

miereneitjes word op prijs gesteld door de Aurora astrilde. 

De aurora astrilde zal zich de hele dag door hele volière of kooi bewegen. Ze zijn te 

vinden door de hele volière, zoekend naar voedsel of gewoon rondvliegend. Het is 

een actieve vogel waar u veel plezier van zult beleven. 

 

 

De kweek 

Kweken met de aurora astrilde is niet moeilijk. De vogel bouwt zijn nest graag in een 

struik of lang gras. Als deze optie niet beschikbaar is bouwt de aurora astrilde zijn 

nestje ook in een halfopen nestkastje of tralie nestkastje. Als bouwmateriaal gebruikt 

de aurora astrilde graag lange droge grashalen, mos, donsveertjes en uitgeplozen 

sisaltouw of kokosvezel. Het popje legt 4 eitjes die door haar en de man samen 

bebroed zullen worden. De eitjes zijn wit tot zeer lichtblauw, met enkele stippeltjes 

of dunne streepjes. 

De kweek zal alleen succesvol zijn als de vogels beschikking hebben over levend voer 

wanneer de jongen er zijn. U kunt levend voer aanbieden in de vorm van 

fruitvliegjes, bladluis (struiken!), kleine spinnen, maden etc. Daarnaast dienen ze de 

beschikking te hebben over opfokvoer, groenvoer en grit. Ook kiemzaad word erg op 

prijs gesteld, maar is niet persé nodig. (Het verstrekken van kiemzaad doet gezien de 

hygiene eisen soms meer kwaad dan goed voor de vogels). 

Na 12 tot 13 dagen komen de uitjes uit. Na 18 of 19 dagen zullen de jongen hun 

ouderlijk nest verlaten. De vogels worden dan nog circa 3 weken door de ouders 

gevoerd tot zij zelfstandig zullen zijn. Na ongeveer 6 maanden zullen de vogels op 

kleur zijn, daarna zijn ze niet meer te onderscheiden van hun ouders. Ook is dan het 

onderscheid tussen pop en man goed zichtbaar. 

Speciale opmerking 

Zoals vermeld dient de aurora astrilde ’s winters beschikking te hebben over een 

nachthok waar het minimaal circa 5-10°C is. U kunt er ook voor kiezen de vogels ’s 

winters naar binnen te halen in bijvoorbeeld de kweekruimte. 

 

https://voliere-info.nl/planten-voor-de-voliere/
https://voliere-info.nl/eivoer/
https://voliere-info.nl/kiemzaad-maken/
https://voliere-info.nl/nestkasten-voor-vogels/
https://voliere-info.nl/planten-voor-de-voliere/
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Inschrijfformulier lidmaatschap Drachtster Vogelvrienden                                      
 
Inleveren bij : 

Erwin Kampen 
Torenstraat 36 
9201 JW Drachten 
erwink@hotmail.com  
 
Redenen om lid te worden van de Drachtster Vogelvrienden: 
- Geregeld Vogelcafé waar u kunt bijpraten over de hobby en vragen kunt stellen. 
- NBvV ringen voor uw vogels bestellen. 
- Gratis toegang tot vele vogelavonden zoals lezingen en diverse gratis bingo’s 
- Iedere maand het blad “Onze Vogels” van de NBvV. 
- Ieder jaar drie tot vier keer het clubblad van de Drachtster Vogelvrienden. 
 
Contributie : 32,50 voor volwassenen 
                        15,00 voor jeugd 
Donateurs  :  15,00 euro per jaar 
 
Naam : ………………………………………………………….. 
 
Adres : ………………………………………………………….. 
 
Plaats en postcode : ……………………………………… 
 
Geboortedatum : ………………………………………….. 
 
Email : …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Doorlopende machtiging 

Ondergetekende verklaart de Drachtster Vogelvrienden tot wederopzegging mogen afschrijven, de 

jaarlijkse contributie van mijn rekening : 

Naam : ………………………………………………………….. 

Adres : ………………………………………………………….. 

Plaats en postcode : ……………………………………… 

 

IBAN nummer : …………………………………………….. 

T.N.V : ………………………………………………………….. 

 

Handtekening : …………………………………………….. 

 

Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek worden ingediend 

tot terugboeking bij de bank. Intrekking van een eventuele machtiging graag direct doorgeven aan 

penningmeester Marcel Moleman 
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