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Klaas Snijder
bondsvoorzitter

column

Henk van der Wal mag ik zolangzamerhand toch echt wel tot 
een van mijn vogelvrienden rekenen. Zeer regelmatig voeren we 
overleg, vaak in de auto, over zaken die betrekking hebben op 
het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn. Daarnaast heeft 
Henk een schat aan bestuurlijke ervaring in de vogelwereld en 
een bijna encyclopedische kennis met betrekking tot de vogel-
sport. Een ritje naar een bijeenkomst of vergadering vliegt vaak 
voorbij, want Henk weet veel te vertellen en heeft als tweede 
hobby; het voeren van lange monologen.

Op een van onze ritten kwam het onderwerp communiceren 
met vogels aan de orde, dit naar aanleiding van ons bezoek aan 
de Raad van Dierenaangelegenheden, waar dit onderwerp al 
eerder aangesneden was.  Aanvankelijk deden we daar wat 
lacherig over, maar het werd steeds serieuzer. Volgens Henk 
zou daar wel een monografie/studie aan te wijden zijn. Maar al 
pratend vroeg ik me af of dat wel verstandig zou zijn. We weten 
daar nagenoeg niks van en hoe zouden de vogelliefhebbers 
zoiets interpreteren en stel dat ze het communiceren zonder 
speciale opleiding zomaar op hun vogels gaan toepassen….. Kan 
zoiets ook uit de hand lopen? Komen hierbij krachten vrij die 
mogelijk niet te beteugelen zijn….. 

Maar Henk, toch ook wel lichtelijk eigenwijs, was niet meer op 
andere gedachten te brengen, hier moest en zou een monografie 
over verschijnen en wel zo snel mogelijk. 

In de column van april deed ik een oproep om ervaringen te 
delen met Henk. Al gauw kreeg Henk vanuit heel Nederland 

enthousiaste bijdragen. Henk blij, maar bij mij bleef er toch iets 
van onrust knagen. Hadden we niet iets over het hoofd gezien? 
Wellicht kwam de hint vanuit Zeeland. De familie Bonte, die 
ook had gereageerd, had zelfs de moeite genomen een etho-
gram van hun vogels te maken. Doel van de ethologie is om de 
gedragingen; eten, slapen, poetsen, nestelen, voeren, paren, 
enz. van dieren wetenschappelijk in kaart te brengen. Danig 
onder de indruk van deze Zeeuwse observaties vroeg ik me af 
of dit onderdeel niet verder onderzocht moest worden alvorens 
de monografie te publiceren, maar Henk wilde dat liever in een 
vervolgstudie doen.

Mijn angst dat dit tot gevaarlijke communicatie experimen-
ten zou kunnen leiden, werd helaas vorige maand door de 
Nederlandse media bevestigd.

Britse dierentuin verplaatst papegaaien die constant 
bezoekers afkraken (bron: Nu.nl)
Een dierentuin in het Britse graafschap Lincolnshire heeft vijf 
onlangs overgenomen papegaaien uit het zicht moeten halen, 
omdat de dieren meerdere bezoekers de huid vol hadden geschol-
den………… 

Bent u na het lezen van deze knipoog-anekdote nieuwsgierig 
geworden naar de monografie en wilt u hier meer over weten of 
misschien meewerken, stuur dan een mailtje naar hkvdwal@
planet.nl   U doet ons, en de Universiteit van Wageningen, daar 
een groot plezier mee.

Dat krijg je ervan…….

Heilzame klei
In Zuid-Amerikaanse oerwouden kan men honderden pape-
gaaiachtigen aantreffen op de oeverwanden van rivieren. Deze 
wanden bevatten kaoline, een stof die van nature de eigenschap 
heeft om bepaalde gifstoffen te kunnen  binden. Gifstoffen die 
de papegaaiachtigen (ara, pionus, amazone etc.)  opnemen bij 
het eten van onrijpe vruchten. Deze gifstoffen geven de vruch-
ten in  principe bescherming tegen vraat door dieren/insecten. 
Het is dan natuurlijk de bedoeling dat deze vreters ziek worden 
van de gifstoffen. Papegaaiachtigen hebben echter hun eigen 
natuurmedicijn gevonden in de vorm van het genoemde kleimi-
neraal kaolien. Wel moeten ze tijdens hun ‘kuur’ goed opletten. 
Predatoren zoals de jaguar en de poema, die best wel een pape-
gaaitje lusten, weten de kleiwanden immers ook te vinden.
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Lex Meulenbroek Op bezoek bij

Tekst en foto’s: PIET STIGTER

Begin 2019 kwam hij als nieuw 
lid op de ledenbijeenkomst. 
Heel bescheiden stelde hij zich 

desgevraagd voor als zijnde iemand ‘die 
kwam om van alles te leren’. Nog geen 
duidelijk idee over wat voor vogels hij 
zou gaan houden en een volière moest 
nog worden gebouwd. 
In de afgelopen periode heeft hij zich 
laten kennen als een prettig persoon, 
die bereid was van iedereen wel wat op 

te steken. Regelmatig werden we op de 
hoogte gehouden met de vorderingen 
van de volièrebouw en de nieuwe aan-
schaf van vogels.
Toen ik onlangs bij hem kwam om een 
vogel te brengen was de verrassing 
groot!
Op weg naar de tuin stonden in een 
bijkamer een aantal broedkooien 
met verschillende vogels op het nest. 
Doorgelopen naar de tuin stond daar 
zijn volière, zo mooi en perfect afge-
werkt alsof hij door een meubelmaker 

was gemaakt. En dat niet alleen; 
de bodem was, als door een tuin-
architect ontworpen, met groen, 
een vijver en alle verdere denkbare 
voorzieningen aanwezig, om het de 
vogels naar de zin te maken.
De keur aan vogels, waaronder 
diamantvinken, papegaaiamadines, 
bichenowastrildes, gouldamadines, 
binsenastrildes, spitsstaartamadi-
nes, diamantduifjes en op de grond 
Chinese dwergkwartels konden zich 
volledig uitleven.
Hij vertelde dat hij heel veel jaren 
geleden ook al wat vogels had gehad 
maar door diverse omstandigheden 
was hij daar niet verder mee doorge-
gaan. 
Inmiddels waren zijn dochter en 
kleindochter ook langsgekomen en 
toen bleek dat het ‘vogelvirus’ ook 
op hen was overgeslagen en was pa/
opa alweer aan het bouwen aan een 
vogelverblijf voor hun toekomstige 
vogels.
Om mijn woorden kracht bij te 
zetten hierbij enkele foto’s.

Dank voor het inkijkje in jouw leven 
met de vogels. Veel succes gewenst.

Popje

Een nieuwe liefhebber maakt een flitsende start
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Ellende!Wat een

Rampspoed en verdoemenis, zo 
laat zich dit seizoen het beste 
omschrijven. Niets bleef mij 

en mijn vogels bespaard, zo leek het 
wel. Nu kan er natuurlijk ook vreselijk 
veel misgaan, maar we zijn zo gewend 
dat zaken goed verlopen dat we dat als 
normaal zijn gaan beschouwen. Laten 
we eens kijken wat mij en mijn vogels 
overkwam dit seizoen en daar lering uit 
proberen te trekken. Want; ervaring is 
iets wat je krijgt net nádat je het nodig 
hebt! 

Nooit eerder in mijn leven als vogelkweker (dus vrijwel 
mijn hele leven), beleefde ik zoveel ellende als dit jaar met 
de vogelkweek.  Tekst en foto’s: LOU MEGENS 

Bloedluis

Sterfte
Al vrij vroeg in het seizoen overleed 
mijn goede en ervaren kweekvrouwtje 
van de Heughlin tapuit en dat terwijl ze 
op eitjes zat te broeden. Met die eitjes 
werd het niets meer zo vroeg in het 
seizoen, met de kweek ook niet meer. 
Ik had nog wel een reservevrouwtje met 
een mismaakt pootje, die ik koppelde 
aan de man, maar er werd nooit serieus 
nestbouw overwogen. Heel jammer, 
maar dit liep op niets uit dit kweeksei-
zoen.

Van de twee paartjes roodkeelbijeneters, 
gingen er op verschillende momenten 
twee vogels dood. Koude nachten? 
Geschrokken van kat of uil? Wie zal 
het zeggen? Nu waren de overleden 
vogels beiden mannen en met alleen 
twee vrouwtjes werd de kweek wel heel 
erg moeilijk…. Zo waren er direct al 
drie kweekkoppels uitgeschakeld voor 
de start van het seizoen. Want om dit 
soort vogels nog te kunnen verkrijgen 
op korte termijn bij de aanvang van het 
broedseizoen is een utopie.
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Niets
Ja, dat kan natuurlijk ook. Er gebeurde 
helemaal niets bij het jonge (2019) 
koppel sneeuwkruintapuiten Alles leek 
in orde. Biotoop volière, diverse verdekt 
opgehangen nestgelegenheden, goede 
beplanting, voer, badwater, prima con-
ditie en de man zong ongelooflijk veel 
en vooral mooi, maar verder “rien de 
rien” zoals de Fransen zeggen. De man 
wilde wel, maar het vrouwtje gaf niet 
thuis. Wat nu? Vrouwtje voor volgend 
jaar wisselen, of koppel intact houden 
en gokken op een beter resultaat? Mijn 
andere koppel deed ook jaren niets 
voordat er succesvol werd gebroed. Nog 
eens goed overdenken!

binnen in een kooi met ingebouwd 
licht. Tegen de achterzijde schroefde ik 
een plaat multiplex, waarop ik stroken 
boombast had gelijmd, zodat een mooie 
natuurlijke achterwand ontstond. Alles 
ging perfect. Totdat ik maanden later de 
vogeltjes wat dik zag zitten en minder 
eten opgenomen zag worden. Lusteloos, 
futloos en dof. Maar toen ik ze ving 
voor controle, kon ik niets vinden wat 
als oorzaak kon duiden op deze plot-
selinge verandering. Niet mager, geen 
opgezette lever, geen darmlussen, niets 
van enig bekende ziektebeeld. Echter 
binnen twee dagen waren al mijn boom-
kruipers dood. Vreselijk! En nog stond 
ik met mijn handen in het haar. Ik had 
werkelijk geen idee wat er mis was. 
Moedeloos besloot ik om een dag later 
de kooi schoon te maken en te ontsmet-
ten. Zodra ik de multiplex plaat met 
schors verwijderde, zag ik echter direct 
de oorzaak rondkruipen. Bloedluis! En 
ja, de vogeltjes hadden inderdaad wel 
licht aangevoeld, maar dat schoot me 
nu pas weer te binnen… Ze waren com-
pleet leeggezogen! Zielig voor die vogel-
tjes en zeer spijtig voor mij. Natuurlijk 
gebeurde dit alles ná het DNA seksen.

Jongen uit het nest gegooid
Het gebeurde me bij meerdere vogels 
(roodborsttapuit, boomklever, Europese 
nachtegaal) dit jaar. Er werd voorbeel-
dig gebaltst, gekoppeld, gepaard, nest 
gebouwd eitjes gelegd en gebroed. Alles 
leek goed te gaan. Totdat de jongen 
werden geboren. Direct werden ze uit 
het nest verwijderd. Ik vermoed door 
het vrouwtje. Ik heb werkelijk geen idee 
waarom dit gebeurde!? Het resultaat 
bleef hetzelfde, heel erg jammer!Dode boomkruipers, slachtoffers van de bloedluis

Muizen

Onbevruchte eitjes
Mijn eerste jaar met de rode kardinaal. 
Een prachtige vogel, die ook nog eens 
bewonderingswaardig mooi fluit. Alleen 
ging na aankoop van een koppel de man 
vrij snel dood. Nou ja, een nieuwe man 
vinden is bij dit soort vogels niet zo 
moeilijk. Echter ging na enkele weken 
ook die nieuwe man weer dood. Weer 
een nieuwe gekocht met de nodige 
reserveringen. Zouden de vogels medi-
catie hebben gehad wat mij verzwegen 
was? Toen in de winter ook het vrouwtje 
slechter werd en er een vergrote lever 
zichtbaar werd (de vogels zaten binnen, 
onverwarmd), zonk de moed in mijn 
schoenen. Ik ging naar een ervaren 
kweker van kardinalen, die me aan-
raadde Grog New van Dr. Coutteel te 
gebruiken. Dit is géén geneesmiddel, 
maar een preventiemiddel (tegen coc-
cidiose en atoxoplasmose) Ook plaatste 
ik de vogels naar buiten in een volière. 
Het vrouwtje kwam er langzaam weer 
bovenop. In het kweekseizoen maakte 
ze drie keer een nestje met iedere keer 
drie eitjes, maar allemaal onbevrucht! 
Waarschijnlijk was dit een uitvloeisel 
van de eerdere problemen, maar toch 
sta ik nu voor een dilemma. Wat te 
doen voor komend jaar? Vrouwtje pro-
beren te verkopen en weer een nieuwe 
kopen (veel moeite en ook weer risico), 
of het overjarige vrouwtje behouden en 
hopen op een beter resultaat komend 
kweekseizoen 2021? (ook risico)

Onbevruchte eitjes van de rode kardinalen

Zwarte luis
Okay, het was bij de kippen, maar dan 
wel heel veel! Zelfs als ik de eitjes ging 
rapen, kropen de luisjes over de eitjes 
heen. Het kippenhok schoonmaken 
resulteerde altijd in een aanhoudend 
gekriebel over mijn hele lijf. Dat de 
broedende kippen hier niet stapelgek 
van werden is me een raadsel, want 
ik zag de luisjes zo tussen hun veren 
lopen. Pas na toepassing van Finetec+ 
(poeder over het voer en spray voor het 
hele nachthok), verdwenen de luisjes. 
Overigens kwam ook hier bloedluis 
voor, maar daar kom ik nog op terug….

Bloedluis
Nog nooit heb ik bloedluis bij mijn 
Europese insecteneters gezien! Tot dit 
jaar dan…. Mijn al zelfstandige jonge 
boomkruipers, waar ik erg trots op was, 
zette ik voor de zekerheid (veiligheid) 
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Koude nacht
De grote gele kwikstaart staat erom 
bekend dat hij al erg vroeg begint met 
zijn eerste legsel. Normaal liggen er 
einde april al jongen in het nest. Maar 
dit jaar was dat nog eerder door de 
extreme warmte (>30 graden Celsius) 
al vroeg in april. Helaas volgde op deze 
warme periode een koude periode, 
waar de temperatuur ’s nachts tot het 
vriespunt daalde. En laat dat nou net 
de eerste nacht zijn waarop de jonge 
kwikstaartjes uit het nest sprongen…..  
Geen bescherming en warmte van 
broertjes of zusjes in het veilige nest 
meer, maar alleen en onbeschermd 
legden ze allemaal het loodje. Er waren 
geen overlevers van deze eerste jongen. 
Dan kom je zover en krijg je zelfs met 
uitgevlogen jongen nog niets op stok. 
Zuur!

Onrust
Tja, wat kan er ’s nachts allemaal 
verkeerd gaan? Vogels kunnen schrik-
ken van alle vreemde geluiden en 
bewegingen, speciaal in de nacht. Ik 
verloor al eens vogels door een nach-
telijk vuurwerk wat door de gemeente 
werd aangeboden aan de lokale gilde 
die enkele duizenden jaren bestond 
geloof ik. Midden in het broedseizoen! 
Dit jaar was er ’s nachts “iets” (uil, kat 
rat?), waardoor de roodborsttapuit man 
zijn borstveren verloor, die in een pluk 
aan de volièredraad hingen (enige stuk 
met enkelzijdig gaas, nu dubbelzijdig 
gemaakt, kalf, put, enz.). Met als gevolg 
een verschrikte vogel die dagenlang 
onzichtbaar bleef, waardoor het eerste 
legsel eitjes onbevrucht was. En de man 
tuinfluiter, die vond ik terug met een 
gebroken vleugel. Ook al einde kweek-
seizoen! Ook de kleine plevier (zelfde 
volière als de roodborsttapuit) was der-
mate geschrokken dat het vrouwtje er 
een gebroken vleugel aan overhield, ter-
wijl de man op z’n kop in een bosje met 
biezen belandde. Daar kwam hij in vast 
te zitten en overleed hij. Wat een drama 
al zo vroeg in het kweekseizoen! En 

voor al die vogels geldt dat je niet even 
een andere kunt kopen. Die zijn gewoon 
niet beschikbaar, zeker niet vroeg in het 
kweekseizoen.

Eksters
Met de eksters natuurlijk ook de 
Vlaamse gaaien, kauwtjes en kraaien, 
maar de eksters zijn veruit het bru-
taalste én de grootste opportunisten. 
Dit jaar broedde er een paartje in de 
enorm hoge Douglas den en dan ook 
nog onbereikbaar hoog in de top. 
Toen onze Serama kippen kuikentjes 
hadden, vielen die al snel ten prooi aan 
de eksters, die zelf hongerige jongen 
hadden… Ze werden door de draad 
heen getrokken. In voorgaande jaren 
gebeurde me dat ook regelmatig met 
zelfstandige jongen die ik kweekte en 
apart zette. Ook die werden onthoofd 

en de koppen opgegeten. De lijkjes als 
stille getuigen van een groot drama 
achter gelaten…

Waar blijven de eitjes?
Voortvarend ging het koppel Europese 
tapuit van start. Het had me overi-
gens nog veel moeite gekost om een 
vrouwtje te vinden bij mijn EK man. 
Pas na anderhalf jaar lukte het me om 
een vrouwtje te kunnen kopen in het 
Verenigd Koninkrijk. Het koppel leek 
goed te klikken en onder de schuin 
gezette dakpannen werd eerst een kuil-
tje in het zand gedraaid, waarna een 
mooi nestje werd gebouwd. Er werd 
zelfs gebroed! Alleen zonder eitjes te 
leggen… Tja, dan is het niet mogelijk 
om tot nakweek te komen.

Wordt vervolgdAfgekloven nek, spitsmuis aan het werk geweest

Ekster, prachtige vogel, ellendige vogelkiller…
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Een liefhebber had drie rijen van 
zo’n veertig meter lang gezaaid 
met een zaaimachine. De plan-

ten werden 1.20 tot 1.50 hoog en 
stonden eigenlijk iets te dicht bij elkaar, 
waardoor de trossen wat kleiner bleven, 
althans dat dacht ik.
 
Aan de slag
Een zaaiblad met 100 vakjes, gevuld 
met potgrond, en daarin 1 zaadje per 
vakje. De bruine gierst heb ik gekocht 
op de vogelmarkt. ( de rode gierst heb ik 
ook geprobeerd, maar deze gaf kleinere 
trossen, is wat bitter en wordt minder 
gegeten door de vogels, is mijn erva-
ring). De tros heb ik op een plat bord 
gelegd en overheen gewreven, zodat de 
zaden los kwamen. De grotere zaden 
heb ik gebruikt. 3 zaadbladen gebruik 
ik, zodat ik 300 plantjes kweek. Per 
plant wordt één tros gevormd.
 
Het zaaien begint bij mij in april; dat 
gebeurt in een kasje (voortrekken). In 
mei, na ijsheiligen, worden de plantjes 

buiten in de volle grond uitgeplant. 
De rijen 15 cm uit elkaar en in de rij 
worden de plantjes zo’n 12 cm van 
elkaar geplant (ongeveer 50 per m2). In 
totaal plant ik zo’n zes m2. Het voordeel 
van het ‘voortrekken’ in een kasje is 
dat de planten dan langere tijd gebruik 
kunnen maken van het warme weer. 
Anders komen ze in tijdnood om goed 
rijp te worden.
 
Oogst
Wanneer de trossen goed bruin en rijp 
zijn worden ze geoogst en in bosjes 
van tien stuks gebonden en te drogen 
gehangen in de garage. Zijn ze helemaal 
droog dan worden ze in een A4-doos 
opgeslagen. Er zijn ook liefhebbers die 
de trosgierst groen oogsten, dat vinden 
de vogels ook heerlijk. Het mooie van 
de kweek is dat ik op het open veld 
bezig ben, met rondom me vogels en 
toch geen vogels in mijn aanplant aan-
tref. Anderen met wie ik gesproken heb 
doen wel gaas over de trosgierst heen. 
De plant is vrij stabiel en kan best een 

Trosgierst kweken
Al jaren kweek ik trosgierst (Panicum milliaceum) in mijn eigen tuin. Ik ben 
op het idee gekomen omdat ik onderweg rijen trosgierst tegen kwam in het 
open veld.

windstootje hebben, maar storm is te 
veel gevraagd. Er zijn veel varianten om 
trosgierst te kweken; bovenstaande is 
mijn ervaring en ik heb er goede resul-
taten mee. Misschien een mooie uitda-
ging voor u als er een stukje tuin over is.

Succes, Ben Zwetsloot
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Bruine spitsstaartamadines worden nog wel een verward met de mokkabruine

Spitsstaart-

Roodsnavel bruine man

Een goede bruine vogel is goed te her-
kennen aan de bruine tekening van kin-
vlek, broektekening en staartkleur.

Bruin en Mokkabruin

Men stuurt ze dan op een tentoonstelling in 
als isabel. Vaak zijn het poppen van bruine 
die omdat ze geslachtsgebonden recessief 
vererven er zomaar ineens als nakweek 
tussen kunnen zitten. Dat komt omdat er 
ergens ooit eens een bruine vogel die als 
isabel is aangeschaft  in de kweek is ingezet. 
 
Tekst en foto’s: HENK DE VOS

amadine
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Bruine spitsstaartamadines worden nog wel een verward met de mokkabruine

Mokkabruin en bruine man

Een mokkabruine is eigenlijk al direct 
goed te onderscheiden van een bruine 
door zijn diep zwartbruine tekening en 
zijn opgebleekte beigebruine lichaams-
kleur.
De bruine kun je eigenlijk ook wel snel 
herkennen aan zijn wat opgebleekte 
rode snavelkleur die nooit zo diep van 
kleur kan zijn als de wildkleur of de 
mokkabruine.
Goed van kleur zijnde vogels zijn altijd 
wel te herkennen maar door het com-
bineren met ander kleurslagen zal de 
lichaamskleur vaak opbleken of net die 
warme gloed gaan missen.

Rood- en Geelsnavel bruin

De lichaamskleur van de geelsnavel 
bruine is net als bij de geelsnavel wild-
kleur altijd wat kouder van kleur dan de 
roodsnavel. Hier is goed te zien dat de 
licht wijnrode gloed bij de geelsnavel ont-
breekt. Dit is bekend en mag niet bestraft 
worden Weliswaar gebeurt er met de 
snavelkleur van de geelsnavel niet zoveel 
in tegenstelling tot die van de roodsnavel 
bruine. Deze is zoals ik al eerder aangaf 
nooit zo diep rood als bij de wildkleur en 
mokkabruin. Hoe weet je nu 100% zeker 
dat je met bruin te maken hebt? Omdat 
de bruine geslachtsgebonden recessief 
vererft en de mokkabruine autosomaal 
recessief zul je de administratie van je 
vogelbestand moeten nakijken van hoe 
kan het dat er ineens een bruine pop 
word geboren. Mannen kunnen split 
voor bruin zijn; poppen kunnen alleen de 
bruine kleur laten zien. Beide geslach-
ten kunnen wel split voor mokkabruin 
zijn. Dat verklaart ook een beetje als je 
vreemde kweekuitkomsten krijgt en er 
ineens een bruine pop uit de paring komt.

Bruine pop met slecht gekleurde 
gele snavel

Wat beslist niet gedaan moet worden is 
roodsnavel bruin koppelen aan geels-
navel. Je krijgt dan een oranjeachtige 
tussenkleur en eigenlijk voor zowel de 
roodsnavel als de geelsnavel bruine 
niet meer geschikt om mee verder te 
kweken.

Bruin en Mokkabruin
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complete lichaamskleur een nuance 
kouder dan bij de roodsnavel spits-
staartamadine. Bij de geelsnavel 
dient de snavelkleur diep geel te zijn. 
De paring van een roodsnavel spits-
staartamadine aan een geelsnavel 
spitsstaartamadine dient te worden 
ontraden, daar dit in de nakweek 
alleen oranjekleurige snavels geeft, 
die conform de afspraken, bestraft  
worden. Alle tussenkleuren van licht- 
tot donker oranje zijn fout. De spits-
staartamadine met een oranje snavel-
kleur wordt gestraft met maximaal 3 
punten in de rubriek kleur. 
Het kleurbeeld van de geelsnavel wild-
kleur dient vol en intens te zijn, met 
een perfecte kleuregaliteit. Een bleke 
en vlekkerige kleur van borst, buik, 
mantel of rug- en vleugeldek, wordt 
streng bestraft.

Volgende keer wat over de combinaties 
van grijs met mokkabruin en bruin.
Daar word het verschil in de kleursla-
gen al wat lastiger te herkennen.

Geelsnavel bruine man

Hier is goed te zien dat de lichaams-
kleur altijd iets kouder van kleur is dan 
die van de roodsnavel. Op het moment 
dat de snavel de neiging krijgt om een 
meer oranje gloed te laten zien is de 
lichaamskleur ook wat warmer.

Omschrijving roodsnavel bruin.
De standaard omschrijft de lichaams-
kleur als bruin met een licht wijnrode 
gloed. De tekening onderdelen als 
zwartbruin en de snavel als rood. Fysiek 
hoeft de bruine niet onder te doen 
aan de wildkleur. Bij de bruinmutatie 
valt steeds weer op dat de verlengde 
middelste staartpennen slechts zelden 
voldoende van lengte zijn. In de KTA 
staat omschreven dat de snavelkleur 
niet zo diep van kleur zal kunnen zijn 
als de wildkleur roodsnavel en dat deze 
met enige coulance moet worden beoor-
deeld. Een rode snavelkleur is gewenst. 
Neigt de snavel naar oranje, dan streng 
straffen bij kleur. De bruine kleur is 
van een pop minimaal warmer dan de 
bruine kleur van de man. Het kleur-
beeld van de bruine kleurslag dient, 
meer nog dan bij de wildkleur, vol en 
intens te zijn met een perfecte kleurega-
liteit. Een bleke en vlekkerige kleur van 
borst, buik, mantel of rug- en vleugel-

Geelsnavel wildkleur man.

Omschrijving Geelsnavel wildkleur.
De geelsnavel wildkleur  betreft hier 
de nominaatvorm van de spitsstaart-
amadine. Door een beperkte reductie 
van het aantal melaninekorrels is de 

dek wordt dan ook streng bestraft bij 
zowel kleur als bij tekening.

Omschrijving geelsnavel bruin
Een helder gele snavelkleur is gewenst. 
Neigt de snavel naar lichtoranje, dan 
wordt streng gestraft bij kleur. De 
bruine kleur van een pop is minimaal 
warmer dan de bruine kleur van de 
man. Het kleurbeeld van de bruine 
kleurslag dient, meer nog dan bij de 
wildkleur, vol en intens te zijn van een 

perfecte kleuregaliteit. Een bleke 
en vlekkerige kleur van borst, buik, 
mantel of rug- en vleugeldek wordt 
streng bestraft. Daarnaast zullen de 
mutanten, door de beperkte reductie 
van het aantal melaninekorrels, qua 
complete lichaamskleur een nuance 
lichter en wat kouder van kleur zijn 
dan de mutaties bij de roodsnavel 
spitsstaartamadine. De tint van de 
geelsnavel is wat kouder / helderder 
van kleur dan bij de roodsnavel.
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Kijken naar eetgedrag
Cees Colijn uit Sprang Capelle: houdt 
rekening met het eetgedrag van de 
verschillende vogelsoorten die je ‘in 
huis hebt’.

De huismus eet bijvoorbeeld heel 
voorzichtig: hij neemt een meelworm 
uit de voerbak, gaat hiermee naar 
het nest, voert de jongen en komt er 
vervolgens weer eentje halen bij de 
voertafel. Wil hij dan nog een derde of 
vierde keer terugkomen, dan is alle spul 
reeds opgevreten door andere vogels. 
Tenminste wanneer eer meer eters in 
een volière aanwezig zijn! 

Heel anders is het met de zanglijster. Men 
beweert dat men een jonge lijsters niet 
groot zou krijgen zonder wormen en dat 
ze meelwormen niet af kunnen. Volgens 
Cees wordt het probleem veroorzaakt 
door het eetgedrag van lijsters. Deze 
voeren eerst de jongen goed vol  met 
meelwormen en de rest van de wormen 
eten ze voor zichzelf. Daardoor worden 
de vogels te fel, krijgen weer broeddrang 
en laten het nest vervolgens verloren gaan 
om weer met een nieuw legsel te gaan 
beginnen. Voer je daarentegen “beperkt” 
dan kunnen de lijsters niet te veel achter 
mekaar vreten omdat de meelwormen 
enkel voor de jongen bestemd zijn. Ze 
kunnen dan ook met meelwormen heel 
goed hun jongen grootbrengen.  

Splendidparkieten zwakke vogels?
Splendidparkieten hebben de naam niet 
zo’n sterke vogels te zijn. Daar is Jan 
Hodselmans uit Belfeld, kweker van 
jaarlijks honderden splendidparkieten, 
het pertinent niet mee eens. Wanneer 
je deze vogels de juiste verzorging geeft 
is er niets  aan de hand. Je moet er dus 
niet met de pet naar gooien! Wel is het 
zo dat splendidparkieten niet goed tegen 
tocht en  niet goed tegen vocht bestand 

In de loop van vijfentwintig jaar veel liefhebbers bezocht voor 
‘in de keuken van..’  Graag wil ik wat opmerkelijke ervaringen 
delen met de lezer van ‘Onze vogels’. Hopelijk kan de lezer er 

zijn of haar voordeel mee doen.  Tekst: HENK BRANJE, Foto: P. V.D. HOOVEN

Roodbuik splendidparkiet,

Uit de keuken

Tips voor kanariehouders

Vogels uit het nest gooien
•    Een pop gooit niet zo maar een 

geringd jong uit het nest. Zij doet dat 
omdat zij het nest proper wil houden 
en een ring aanziet voor een stukje 
vuil dat zij perse uit het nest wil 
verwijderen.

•    Een kanariepop in goed broedrijp 
is en haar nest klaar heeft, trekt 
veertjes rond haar cloaca weg en 
plaatst deze “als versiering” op de 
rand van het nest. Bij een dergelijk 
proper popje dat veel aandacht aan 
haar nest besteed heeft moet je 
oppassen met ringen. 

•     Strooi wat zilveren stukjes van de 
Kerstboomslingers rond de rand van 
het nest. De eerste twintig zal de pop 
wel opruimen, maar op een gegeven 
moment is ze het wel zat. 

•  Smeer de ringen in met glycerine. 
Dit spul heeft een smerige smaak. 

•  Rijg enkele ringetjes door een 
vissnoer en bevestig dit aan de 
rand van het nest. Na twee weken 
broeden is de pop waarschijnlijk 
uitgekeken op en bekend met het 
verschijnsel ring. De kans dat ze de 
ringen van de jongen met rust laat 
zal hierdoor sterk toenemen.

Eitjes repareren
•  Mogelijk al vaker gehoord?  Indien 

het eivlies niet kapot is helpt 
kleurloze nagellak vaak prima. 
Tenminste wanneer de breuk niet bij 
de luchtkamer zit.

Kunsteitjes
•  Gebruik je nieuwe kunsteitjes? Deze 

hebben vaak een scherp puntje 
(ontstaan tijdens de fabricage). Dit 
puntje moet je dus wegschuren, 
omdat een eitje hierdoor vlot 
beschadigd kan worden.

zijn. Maar daar kan de liefhebber zeker 
rekening mee houden. 
•    De vogels mogen beslist niet in de 

tocht zitten
•    Betonnen vloeren voorkómen 

veel narigheid met worminfecties; 
splendidparkieten vertoeven immers 
graag op de bodem van de volière.

•    Onder zitstokken kun je draden 
horretjes maken zodat de vogels niet of 
nauwelijks in aanraking kunnen komen 
met ontlasting   

Wil je met neophemaparkieten beginnen, 
dan raadt Jan aan om met Bourk’s of 
turquoisineparkieten te beginnen. Deze 
soorten zijn wat gemakkelijker qua 
verzorging en wat minder gevoelig voor 
tocht en vocht dan splendids.
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Turquoisineparkiet
                 Neophema  pulchella

Net als de overige soorten uit het geslacht 
neophema vragen turquoisineparkieten 
relatief weinig ruimte. Daardoor zijn ze ook 
zeer geschikt voor klein behuisde liefhebbers. 
Tekst en foto’s ADRI VAN KOOTEN

Man
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Turquoisineparkiet

Turquoisineparkieten zijn 
vertrouwelijke vogels die 
vrij tam kunnen worden en 

geen bijzondere eisen stellen aan 
hun verzorging. Een ander positief 
punt is dat ze niet vernielzuchtig 
en lawaaierig zijn. Het geluid dat ze 
produceren is zacht en welluidend. 
Ze zijn vaak op de bodem van de 
volière te vinden op zoek naar voed-
sel. Dit maakt ze wel gevoelig voor 
worminfecties. 

Herkomst en leefwijze
De 22 cm grote turquoisineparkiet 
komt voor in Oost-Australië vanaf 
Centraal-Queensland tot iets over 
de grens met Victoria. Hij houdt 
zich bij voorkeur op in heuvelach-
tige, dichtbeboste streken maar 
zoekt ook wel naar graszaden in 
weilanden of op gras- en sportveld-
jes. De voeding bestaat voorname-
lijk uit zaden van grassen en allerlei 
wilde kruidachtige planten die ze 
op de grond vinden. Verder eten ze 
vruchten, bloesemnectar, bladknop-
pen en diverse soorten insecten en 
hun larven.

Huisvesting 
Turquoisineparkieten kunnen 
het best per paar in afzonderlijke 
vluchtjes worden gehuisvest. Een 
prima onderkomen voor deze vogels 
is een volière met een afmeting 
van 2 x 0,90 x 2 m en een droog, 
tocht- en vorstvrij nachtverblijf 
van bijvoorbeeld 1 x 1 x 2 m. Ook 
zijn er liefhebbers die met turquoi-
sineparkieten kweken in ruime 
broedkooien van 120 x 50 x 50 cm. 
Zelf houd ik (AvK) het liever bij 
kleine vluchtjes omdat huisvesting 
in broedkooien al snel kan leiden 
tot vervetting. Indien wordt vol-
daan aan de hierboven beschreven 
huisvesting is het goed mogelijk 
turquoisineparkieten in een onver-

Kweek 
Er kan een nestblok worden ver-
strekt met een bodemoppervlak van 
18 x 18 cm, een hoogte van 40 cm 
en een invlieggat van 6 cm door-
snee. Het is verstandig meerdere 
(verschillende) blokken te verstrek-
ken zodat de vogels zelf hun keuze 
kunnen maken. Ze kunnen zowel 
in de volière als in het nachtver-
blijf worden opgehangen. Buiten 
moeten ze wel worden beschermd 
tegen slagregens en felle zon-
neschijn. Als nestmateriaal kan 
gebruik worden gemaakt van een 
laag rottend hout, houtspaanders 
of zaagsel dat vermengd wordt met 
boshumus, potgrond of turf. Net 
als bij de meeste parkietensoorten 
verdragen meerdere paartjes elkaar 
niet tijdens het broedseizoen. 
Vooral de mannen beginnen, wan-
neer ze broedrijp zijn, op elkaar 
te jagen. Indien men een goed 
kweekstel treft of samenstelt zal de 
pop al snel overgaan tot het leggen 
van eieren. Na een broedduur 
van ongeveer 20 dagen worden de 
jongen geboren. De man komt de 
pop tijdens het broeden voeren en 
doet dit later ook bij de jongen. 
Ringmaat: 4 mm. 

Een paartje kan in een seizoen twee 
broedsels grootbrengen. De jongen 
die na ongeveer vier weken het nest 
verlaten zijn nogal wild. Ze verwon-
den zich dan ook snel aan gaas, 
draden of wanden. Onderschat dit 
niet want zelf heb ik mijn beginja-

warmde volière te houden. Net als 
voor alle neophema’s geldt dat deze 
vogels gevoelig zijn voor koud en 
vochtig weer. Wanneer deze weers-
omstandigheden zich voordoen 
is het beter de vogels (tijdelijk) 
binnen te houden omdat er anders 
gemakkelijk slachtoffers vallen! 

Voeding in avicultuur
 De voeding van deze vogels dient 
te bestaan uit een zaadmengsel voor 
neophema’s. Hiernaast verdient het 
aanbeveling hen elke dag een meng-
sel van kiemzaad en eivoer te ver-
strekken in de verhouding 1:1. Als 
er jongen zijn is het belangrijk dat ze 
de beschikking hebben over dierlijke 
eiwitten. Het eiwitpercentage van 
het krachtvoer moet dan ongeveer 
op 20% liggen. Omdat de meeste 
commerciële eivoeders dit eiwitge-
halte niet halen is het verstandig dit 
aan te vullen. Verder dient drie à 
vier keer per week fruit en groenvoer 
te worden verstrekt. Ook het regel-
matig geven van (onbespoten) half-
rijpe gras- en onkruidzaden is zeer 

aan te bevelen. Deze kunnen 
met een heggenschaar worden 
geknipt en ingebonden in grote 
bossen worden opgehangen. 
Naast bovenstaande voeding 
is het verder noodzakelijk dat 
de vogels dagelijks kunnen 
beschikken over vers en fris 
bad- en drinkwater en mogen 
ook vogelmineralen (grit), 
maagkiezel en sepia(schelpen) 
niet ontbreken. 

Pop
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ren ervaren hoe een jonge turquoi-
sineparkiet zich doodvloog tegen 
het gaas. Om verwondingen te 
voorkomen is het verstandig plan-
ten tegen de wanden te zetten en 
groene takken in het gaas te steken 
wanneer ze op het punt staan uit 
te vliegen. De jonge vogels lijken 
op de pop maar zijn wat matter van 
kleur. Nadat ze zijn uitgevlogen 
worden ze nog twee tot drie weken 
door de oudervogels (bij)gevoerd 
alvorens ze zelfstandig zijn.

De (wildkleur) turquoisineparkiet 
als tentoonstellingsvogel
De volgende punten zijn belang 
wanneer je met turquoisineparkie-
ten naar de wedstrijd wil:

Conditie: Conditie is een eerste 
vereiste dus is het van belang dat 
de vogels die we inbrengen een 
gezonde en levendige indruk geven 
zonder verminkingen of andere 
gebreken. 
Formaat: De lengte van een tur-
quoisineparkiet  dient ongeveer 
24 cm. te zijn. Hierbij bepaalt de 
staart voor ongeveer 40%  de totale 
lengte. 
Model: Een ideale turquoisine-
parkiet is een volle vogel  waarbij 
de borstbevedering de schouders 

bedekt (Bij te smalle vogels valt 
de borst als het ware tussen de 
schouders). De nek moet goed 
gevuld zijn. De ruglijn dient, 
vanuit de nek tot aan de punt 
van de staart, een bijna rechte 
lijn te vormen. Het achterlijf 
mag niet uitgezakt zijn.

Houding:Turquoisineparkieten 
met een juiste houding zijn 
vogels waarbij de ruglijn een 
hoek van 50 graden met het 
horizontaal maakt.
Kop: De turquoisineparkiet 
dient een ronde kop te hebben met 
een iets afgeplatte schedel. 
Poten: De vogel dient vrij te zitten 
van de zitstok. Twee tenen staan 
naar voren geplaatst en twee tenen 
naar achteren. De tenen dienen 
voorzien te zijn van eenkleurige 
gelijkmatige gebogen nagels. 
Snavel: De bovensnavel is een 
haaksnavel, die voorzien is van 
een inkeping. De punt van de 
bovensnavel steekt enkele mm. over 
de ondersnavel. Bij een goed geslo-
ten snavel voegt de ondersnavel 
zich gedeeltelijk in de bovensnavel. 
Bevedering: De bevedering dient 
compleet te zijn, dicht en aan-
eengesloten. De vleugels dienen 
strak langs het lichaam gedragen 

te worden en mogen 
elkaar op de rug niet 
kruisen. 

Tentoonstellingseisen 
groene man
Kleur: De borstkleur 
van de turquoisine 
man moet helder 
diep geel zijn. Jonge 
mannen laten vaak nog 
een groene waas op de 
borst zien. De omzo-
ming van de onderste 
dekveren moet egaal 
donkergrasgroen zijn. 
De buikkleur moet 
zuiver geel zijn, zonder 
enige rode aanslag. 
Vooral tussen de poten 
is dit nog wel eens het 
geval. Verder moet 
de donkergrasgroene 
lichaamskleur egaal 
zijn en niet vlekkerig 
overkomen.
Tekening: De omzo-
ming op de borst moet 

duidelijk, scherp en regelmatig aan-
wezig zijn. Op de buik is dit vager. 
De rode vleugelbalk moet strak zijn 
afgelijnd. Wanneer de vogel in rust 
zit, verbergt hij de vleugelbalk vaak. 
De rand van de vleugelbocht dient 
donkerblauw te zijn, overgaand in 
diep ultramarijn blauw. Het masker 
van de man dient rond de snavel 
en op de schedel diep utramarijn 
blauw te zijn en in de wangen diep 
hemelsblauw.

Tentoonstellingseisen groene pop
Kleur: Bij de pop dient de borst-
kleur egaal diep grasgroen te zijn. 
Veel poppen laten hier een te lichte 
kleur zien terwijl het geel van de 
buik dan ook nog vaak door loopt in 
de borst. De buik moet zuiver geel 
zijn, zonder enige rode aanslag. Het 
tonen van rode veertjes op het vleu-
geldek is fout (man kenmerk). 
Tekening: Op de borst moet een 
duidelijke omzoming aanwezig zijn, 
die een regelmatig verloop heeft. 
De afscheiding borst/buik moet 
strak zijn, zonder (gele of groene) 
uitlopers in de borst of buik. Het 
masker van de pop hoort donker-
blauw te zijn. Een kenmerk van de 
poppen is dat deze een geelachtig 
witte teugelstreep tonen tussen 
snavel en oog. 

Bijzonderheden 
Bij de turquoisineparkiet zijn, voor-
zover bekend, de volgende mutaties 
ontstaan: rijs, donkerfactor, violet, 
opaline, cinnamon, turquoise, 
bronze fallow, pale fallow, dilute 
(overgoten), SL ino, faded, misty, 
mottle, dominant bont, recessief 
bont en melanistic. Van sommige 
mutaties, vanaf SL ino tot en met 
melanistic, zijn slechts enkele 
exemplaren bekend.
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Hoewel ik in de stad woon en een 
piepklein tuintje heb, krijg ik aardig 
wat vogels op visite. Tekst en foto’s MARIJ DE VOS

In de loop der jaren heb ik mijn 
tuin steeds meer vogelvriendelijk 
gemaakt. Dat loont zich, wat wel 

te zien is aan mijn bonte verzameling 
vogelplaatjes!

Toen ik mijn huis betrok was de ach-
tertuin zo’n beetje dichtgemetseld. 
Langzaam maar zeker ben ik steeds 
meer stenen gaan verwijderen en in 
de ontstane ruimte zwarte aarde en 
planten gaan zetten. Daarmee creëer 
je meer beschutting voor vogels en als 

je een beetje oplet en vogelvriendelijke 
planten poot geef je ze ook voedsel in 
de vorm van bessen en andere vruchten. 
Bladluis, vroeger een gehate vijand, laat 
ik nu zitten, onder andere koolmezen 
en pimpeltjes zijn er gek op en ze zijn 
goede bron van eiwitten voor de jongen. 
Ik haal mijn pindakaas bij de Action of 
ik koop ZOUTLOZE gewone pindakaas. 
Bij de de plaatselijke dierenwinkel haal 
ik een 20 kilozak zaad voor vogels in 
de tuin. (Die kost ongeveer 20 Euro, 
stukken goedkoper dan los vogelzaad!) 

Als je de pot pindakaas opgehangen 
hebt en het zaad in een huisje of op een 
plateautje gelegd hebt hoef je nog maar 
één ding te doen: rustig afwachten met 
je camera op scherp.

Vogels mag je het hele jaar voeren (zie 
Vogelbescherming Nederland). Geef 
alleen nóóit zoute producten. Vogels 
zorgen er zelf voor dat er voldoende 
variatie in hun dieet zit. Op internet is 
ruim voldoende informatie over vogel-
vriendelijke bloemen en planten.

Roodborst

Mijn
     tuintje
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Grote bonte specht  Houtduiven

Jonge koolmees

Kauw

Jonge merels

Koolmees 

Voertafel

Jonge tjiftjaf

Ekster HeggenmusEkster
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Huismus

Roodborst

Turkse tortel

Wilde eendVlaamse gaai

Turkse tortels Boekvink

 Spreeuw Spreeuw

Pimpelmees Wilde eendMeeuw



verreweg het merendeel van de keurmeesters, mits de nodige voorzorgs-
maatregelen waren getroffen, best bereid waren te komen keuren. Maar 
al in de zomermaanden werden de eerste keuringen afgezegd. De dis-
trictstentoonstellingen volgden en zelfs door Vogel 2021 ging een streep.

De vrees bestaat dat liefhebbers door het wegvallen van de routine de 
vogelsport vaarwel zullen zeggen. Omdat ze ervaren dat het ook wel 
rustig is. De vogeltjes en alles wat daarmee samenhangt toch niet zo 
onmisbaar blijken als altijd wel werd gedacht. Die mensen zullen er zijn; 
er zullen als gevolg van de coronacrisis liefhebbers afhaken. Anderzijds 
zullen er wellicht ook juist mensen zijn die de liefhebberij (weer) oppak-
ken omdat ze aan huis gebonden zijn. Ontdekken dat juist bij een pan-
demie, wanneer zoveel andere dingen niet door kunnen gaan, de vogel-
houderij dicht bij huis een bevredigende bezigheid kan zijn. Dat in het 
vogelhok de anderhalve meter samenleving niet geldt.

De verwachting is dat voor het tentoonstellingsseizoen 2021-2022 een 
vaccin tegen het coronavirus beschikbaar zal zijn. Dan kunnen we elkaar 
weer ontmoeten. Houd voor ogen dat de vogels van dit kweekjaar ook 
volgend jaar nog op de shows worden gevraagd. Laten we de veerkracht 
tonen om er dan weer te staan. Omwille van elkaar en de vogelsport.
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Louis van Kelckhoven
keurmeester

column

Daar sta je dan als liefhebber in het vogelhok. Met juist dit jaar leuke 
vogels voor een wedstrijd. Eindelijk dat resultaat waar je misschien wel 
jaren geduldig naartoe hebt gekweekt. Waar je andere jaren rond deze 
tijd (begin oktober) volop in de selectie zit, boventallige vogels verkoopt 
en de beoogde topstukken traint, zit je dit jaar met de handen in het 
haar.
Als keurmeesters lopen wij ons in september, oktober warm voor het 
aanstaande keurseizoen. Het Technisch Bulletin met de laatste keur-
technische wijzigingen verschijnt. Keurmeesters komen nog een keer bij 
elkaar om de horloges zoveel mogelijk gelijk te zetten, zodat ze goedbe-
slagen het gladde ijs van het keurseizoen betreden.

De maatregelen om het coronavirus binnen de perken te houden trek-
ken een zware wissel, ook op onze liefhebberij. Is wat lucht in de agenda 
de eerste weken nog wel leuk; als keurmeester mis ik al snel de avonden 
met de gespreksgroep, de studiedagen in Apeldoorn en het contact met 
andere keurmeesters. Onderling een vogeltje ruilen en het er even met 
elkaar over hebben; het aantal keuringen, of het met de kweek een 
beetje wilde vlotten en soms over persoonlijke zaken. Dat valt dit jaar 
allemaal weg.
Het bestuur van de Keurmeestersvereniging drukte de keurmeesters 
vroegtijdig op het hart dat wie gezien de omstandigheden niet wilde 
keuren, daartoe niet verplicht werd. Uit een enquête bleek overigens dat 

Keurmeester nr.  (120)

ADVERTENTIES

www.volierebouw.com

 Hoge Bremberg 27A | 4873 LD Etten-Leur

 T. 076-5015176 | M. 06-51145525

 info@volierebouwsaman.nl | www.volierebouwsaman.nl

Volièrebouw Saman
voor al uw volières, hokken en kooien

Wij leveren uit voorraad. U kunt gaan voor zelfbouw 
compleet of met losse panelen als bouwpakket. Ook 
verzorgen wij de complete montage indien gewenst. 

Antraciet, zwart, groen, geanodiseerd en brute + 
aluminium hebben wij in het programma. Gaas in 

diverse maten, kleuren en draaddikte, op maat geknipt 
na walsen. Diverse soorten en maten plaatwerk 

zoals kunststof, acp, plexiglas, polycarbonaat en 
sandwichpanelen om dichte kooien en geïsoleerde 

nachthokken te maken. Voor meer informatie kijk op:
www.volierebouwsaman.nl en bel of mail ons.

  

www.wimvandelustgraaf.nlVogelliefhebbers in Nederland 
 

Goed nieuws over ‘DE VOGELWERELD’ A.O.B. 
Steeds meer Nederlandse liefhebbers willen een abonnement op het tijdschrift ‘De 
Vogelwereld’ van A.O.B. Speciaal voor die mensen heeft het bestuur een speciale 

regeling uitgewerkt. Nederlandse liefhebbers kunnen voortaan door slechts 37 euro 
te storten op het rekeningnummer BE05 7390 1147 2875 – BIC GEBA BE BB een jaar 
lang ons tijdschrift ontvangen. Gelieve naam en volledig adres te vermelden bij de 

betaling. Een digitaal proefnummer kan aangevraagd worden op 
g.van.peteghem@telenet.be  

‘De Vogelwereld’ verschijnt 11x per jaar. 9x op 48 blz. A4 en 2x op 64 blz. A4 
Uw kan een gratis proefnummer downloaden van www.aobbel.be 

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift, 
pagina’s boordevol informatie over vogels.
Voor een jaarabonnement in Nederland gireert u € 38,- via een 
Europese overschrijving bij de KBC bank.
Het IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en 
BIC code = KREDBEBB 
t.n.v. KBOF - Van Paesschen François, 
Molenheide 8, te B-2870 Puurs.
Alle leden ontvangen maandelijks het clubblad 
van de KBOF, de witte spreeuwen.
Inschrijvingen en gratis proefnummer op aanvraag bij 
Achten Paul, Evelaarstraat 78, B 9160 Lokeren België.

E-mail: ledenadministratie@kbof.be

Bezoek onze website http://www.kbof.be

KBOF   DE WITTE SPREEUWEN

Achten Paul, Evelaarstraat 78, B 9160 Lokeren België.
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Damarensis
9.0. Poicephalus meyeri damarensis (Neumann 1898) 

9.1. Soortbeschrijving
Kop, nek, en borstkleur: donker grijs-
bruin, rond het oor iets lichter. 
Rug, vleugel- en bovendekstaartve-
ren: donker grijsbruin met een olijf-
groene waas. 
Buikkleur: donkerblauw, getekend door 
zwartgrijze veertjes. Poppen zijn hier 
meestal iets egaler. 
Koptekening: weinig tot geen geel op 
de kop. 
Vleugelbocht & onderdekvleugelve-
ren: geel, vorm en grootte van de gele 
schoudervlekken variabel. 
Aars en onderstaartbevedering:  
geelgroen, met helderblauwe veren 
afgedekt. 
Dijbeen bevedering: lichtblauw met 
nog een klein beetje geel. 
Stuit: diep helder blauw.
Snavel: zwart, aan de basis van de 
bovensnavel iets lichter. 
Poten: zwartgrijs, nagels zwart. 
Pupil: zwart; iris roodbruin
Lengte: 23 centimeter 

9.2. Verspreidingsgebied 
Komt voor van het noordwesten van 
Botswana waar hij samen voorkomt 
met de P.m.transvaalensis, het westen 
en centraal Namibië en het zuiden van 
Angola waar hij samen voorkomt met de 
P.m.reichenowi. (Forshaw, 2006) 

9.3. Het jeugdkleed 
Het jeugdkleed van de reichenowi wijkt 
op diversen punten af van een volwas-
sen vogel.
Kop, nek, en borstkleur: flets grijsach-
tig bruin. 

Tekst en foto’s:  RINUS VAN DEN BROEK

Rug en vleugeldek: warm grijsbruin, 
vleugeldekveren hebben een blauw-
groene omzoming. 
Buikkleur: blauw, vaak enigszins gete-
kend door bruine en/of gele veertjes. 
Koptekening: geen. 
Vleugelbocht & onderdekvleugelve-
ren: lichtgeel met redelijk veel bruin en 
groen er door; vorm en grootte van deze 
schoudervlekken variabel. 
Iris: flets roodbruin. 

De jongen lijken in hun jeugdkleed 
meer geel te hebben in de grijsbruin 
gekleurde delen op kop en het rugdek. 
Sommige laten dan zelf een gele teke-
ning op de buik zien! 
Kop, nek en rugdek zijn fletser van 
kleur. De vleugeldekveren hebben een 
blauwgroene omzoming. 
De stuitkleur moet nog egaler van kleur 
worden. 

Man, vier jaar oud Man, 4 maanden oud

Binnenzijde van vleugelbocht

Stuitkleur
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Een vrouwelijke vogelliefhebber, een witte raaf?  Een vrouwelijke 
keurmeester, met een lampje te zoeken? Bep Crouzen uit het Gelderse 

Wijchen is beiden.  Tekst en foto’s: HENK BRANJE

Bep
TE  WIJCHENCrouzen
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Dierenvriend
Thuis hadden de ouders een boerderij. 
Als huisdieren hadden ze onder andere 
konijnen en krielen waar Bep altijd veel 
mee bezig was. Vogels waren destijds nog 
niet in beeld. Dat gebeurde pas toen Bep 
getrouwd was en reeds jonge kinderen 
had. Dat kwam door de buurman….
De buurman had een volière voor z’n 
zoon gebouwd waarin allerlei vogeltjes 
gehouden werden. Dat leek Bep wel iets. 
Toen ze tegen haar buurman had laten 
vallen dat zij ook wel zo iets zou willen 
hebben kwam deze met het voorstel om 
een kooi voor haar te timmeren. Die 
belofte maakte hij waar, en de kooi, 
zo’n meter breed en zestig centimeter 
diep was in no-time klaar. Ze stond in 
de zomer buiten onder het afdak en 
verhuisden in de wintermaanden naar 
binnenshuis.
In die kooi werden tropische vogeltjes 
gehouden, waaronder zebravinken. Toen 
deze met allerlei materialen begonnen 
te slepen leek het Bep toch ook wel leuk 
om de vogels de gelegenheid te geven 
om daadwerkelijk te gaan broeden. En 
met zebravinken ging dat snel, te snel…. 
Daarom zocht ze al vrij snel naar iets 
meer uitdagends. En… werd er een 
grotere volière gebouwd, compleet met 
nachthok.  En werd begonnen met 
onder andere Afrikaanse prachtvinken. 
De volière is in de loop der jaren steeds 
wat vergroot en toen de kinderen zo 
groot waren dat ze niet meer in de 
zandbak speelden, werd de rand van de 
betreffende zandbak de fundering van 
een tweede volière. 

Huisvesting
Bep beschikt, zoals hierboven vermeld, 
over twee volières. Een grotere 
van ongeveer 5 bij 1.50 meter met 
aansluitend een nachthok. De tweede 
volière is wat kleiner en heeft geen 

nachthok. Beide volières zijn helemaal 
overdekt zodat de volières goed droog 
blijven. Aan de zijkanten is er volop 
groen aangeplant dat ondanks de 
overkapping voldoende vocht van buiten 
krijgt. De vogels hebben het er goed naar 
de zin.  
Eind oktober, begin november verhuizen 
de vogels van de volières naar het 
tuinhuis. Dit wordt in de winter 
verwarmd tot zo’n 15 graden Celsius. 
In het tuinhuisje zijn enkele kleine 
vluchten gemaakt en verschillende 
broedkooien waar de vogels prima in 
kunnen overwinteren.

Voeding
De tropische vogels krijgen 
zadenmengeling 234 van Teurlings; het 
is een exotenmengeling met relatief 
veel kleinere zaden en daarom heel 
geschikt voor kleinere exoten. Zijn de 
zaden namelijk te groot, dan zijn ze 
niet te pellen door kleine exoten als 

oranjekaakjes en tijgervinkjes. 
Het eivoer, Orlux voor exoten, wordt 
‘aangepast’ door Bep:  1/3 Orlux + 1/3 
beschuit + 1/3 bambix/nutrix. Tien 
eetlepels van dit mengsel wordt rul 
gemaakt met behulp van een gekookt ei. 
Vervolgens worden er geweekte (dus niet 
gekiemde) zaden onder gemengd. 
Hebben de vogels jongen, dan 
worden er diepvries pinkies, diepvries 
buffalowormpjes of diepvries rode 
muggenlarven onder gemengd (deze zijn 
uiteraard van tevoren eerst ontdooid). 
De rode muggenlarven worden gekocht 
bij een hengelsportzaak. 
Verder krijgen de vogels dagelijks 
onkruidzaden (zelf geplukt tijdens het 
uitlaten van de hond), trosgierst en wat 
groenvoer (witlof, vogelmuur). Tenslotte 
hebben de vogels altijd de beschikking 
over gemalen eierschalen.
Jaren lang heeft Bep, wanneer de vogels 
jongen hadden, dagelijks met haar 
schepnetje watervlooien gevangen langs 
’t Wijchens meer. Erg gewild levend voer 
voor Afrikaantjes met jongen.

De kweek
Eind april, begin mei, afhankelijk 
van de weersgesteldheid, worden 
de vogels uit het tuinhuis naar de 
volières overgebracht. Er worden dan 
meteen nestgelegenheden aangebracht 
(rieten korfjes) en nestmateriaal 
aangeboden (bruine en witte sisal, 
lange grasstengels en duivenveertjes). 
Met name de vuurvinkjes zijn dol op 
duivenveren. Wanneer het mooi weer 
is beginnen sommige vogels al direct 
met het verslepen van nestmateriaal. 
Doorgaans weet Bep elk jaar weer een 

xxx

Man kleine Cubavink.

Abessijnse astrilde
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mooie serie jongen op stok te krijgen. 
De ene keer wat meer van de ene 
soort, de andere keer wat meer van een 
andere soort. Het afgelopen jaar hebben 
met name de kleine cubavinken, de 
vuurvinkjes en de geelborst cini’s het 
goed gedaan. De Sint Helenafazantjes 
hadden enkel onbevruchte eitjes en de 
granaatastrilden hadden één jong dat 
helaas gestorven is tijdens de opfok. 
Tijdens het bezoek van ondergetekende 
hadden de blauwfazantjes vier goed 
groeiende jongen en ook de kleine 
cubavinken hadden nog een nest met 
kleintjes terwijl de vuurvinkjes bevruchte 
eieren hadden.

Succes van Afrikaantjes kweken
Volgens Bep heeft ze bij het kweken 
van Afrikaantjes veel te danken aan 
het voeren van ‘witte wormpjes’, 
officieel enchytreëen geheten. Ze 
kweekt deze wormpjes zelf in grote 
zwarte bloempotten. Ze heeft het 
kweken van de witte wormpjes geleerd 

van een keurmeester-mentor tijdens 
haar opleiding tot keurmeester. De 
bloempotten worden helemaal gevuld 
met potgrond of biggencompost. De 
wormpjes die je nodig hebt zijn te 
vinden onder vochtig blad in het bos. 
De wormpjes krijgen een eigengemaakte 
voeding bestaande uit restjes sla en 
havermout die iets aan de kook gebracht 
wordt; daar wordt een klontje boter 
aan toegevoegd. Dit mengsel wordt, 
als het uitgehard is, in een gat in de 
grond gestopt en vervolgens afgedekt. 
De wormpjes groeien er goed op! Het 
is belangrijk om de grond vochtig te 
houden.
Na ’n paar weken hebben de wormpjes 
zich flink vermeerderd en kan 
zo’n bloempot in z’n geheel in de 
volière geplaatst worden wanneer de 
Afrikaantjes jongen hebben. Met een 
lepel wordt de aarde wat omgezet zodat 
de wormpjes tevoorschijn komen. 
Omdat deze lichtschuw zijn zullen ze 
zo vlug mogelijk weer onder de grond 

verdwijnen, buiten bereik van de gretige 
vogelsnavels. Maar ze moeten vlug zijn, 
want de vogels zijn er dol op en vliegen 
meteen op de bloempot af wanneer 
Bep er met een lepel door geroerd heeft 
. Wanneer de vogels jongen hebben 
wordt enkele keren per dag de grond 
in de bloempot los geroerd. In het 
‘hoogseizoen’ wordt er minstens in vier 
bloempotten enchytreëen geteeld. 

Huidige collectie
In de twee volières wordt een prachtige 
collectie vogels gehuisvest:  Mozambique 
sijzen, geelborstcini’s, kleine cubavinken, 
granaatastrilden, vuurvinkjes, Abessijnse 
astrilden, tijgervinkjes, oranjekaakjes en 
blauwfazantjes. De vogels leven in pais 
en vree en van onderlinge agressie is 
geen sprake.
Doorgaans wordt vrij goed gekweekt en 
ook het afgelopen jaar heeft Bep redelijk 
gekweekt: ze heeft geelborstcini’s, 
Sint Helenafazantjes, goudbuikjes, 
vuurvinkjes en kleine cubavinken op stok 
gekregen. 

Keurmeester
Veel tropenliefhebbers zal de naam Bep 
Crouzen misschien bekend voorkomen. 
Dat kan kloppen, want Bep is al 
bijna dertig jaar keurmeester exoten. 
In al die jaren heeft ze honderden 
keuringen verricht in den lande. Ze was 
destijds een van de eerste vrouwelijke 
keurmeesters en ….. is nog steeds 
een van de weinige vrouwen in de 
keurmeesterwereld.
Toen ze nog niet zo lang lid was bij de 
vogelvereniging van Wijchen werd ze 
uitgenodigd om vogels voor te dragen 
tijdens de keuring van de onderlinge. 
Daar maakte ze kennis met het werk van 
een keurmeester. En dat keuren vond 

Man granaatastrilde Pop granaatastrilde

Bep bij haar volière
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Man blauwfazant

Granaatastrildes op zoek naar enchytreëen

ze, na ’n paar jaar vogels aangedragen te 
hebben toch veel interessanter.
Ze informeerde bij de N.B.v.V. Er waren 
op dat moment plannen om een cursus 
voor exotenkeurmeester op te starten. 
Daar was toen veel interesse voor: 
zo’n zestig (!!) liefhebbers meldden 
zich aan voor de Open Dag in Breda. 
Er werden 46 cursisten aangenomen 
voor de tweejarige cursus waaronder 
Bep; 25 cursisten slaagden uiteindelijk 
als keurmeester exoten. Na het 
behalen van het keurbrevet exoten 
werd de vervolgcursus parkieten met 
succes gevolgd. Met gemiddeld meer 
dan twintig keuringen per jaar heeft 
keurmeester Crouzen nogal duizenden 
vogels op de keurtafel gehad. Van die 
vijfentwintig keurmeesters zijn er nu, 
bijna dertig jaar later, nog zo’n vijf 
van over. Overigens zal Bep in het 
keurseizoen ’20-’21 voor het laatst 
achter de keurtafel gaan plaats nemen. 
Daarna stopt ook zij met keuren. 

Vogelshows
Met haar vogels werd jarenlang 
deelgenomen aan vogeltentoonstellingen. 
In de eerste plaats natuurlijk aan de 
onderlinge, vervolgens de gecombineerde 
show te Nijmegen. Ook de Districtshow 
van Gelderland stond op het programma 
en uiteraard de landelijke show te Breda 
en vervolgens Apeldoorn en Zwolle. 
Bep heeft ’n paar keer meegedaan 
aan de wereldshow en telkens met 
succes. In 2019 werden een gouden 
en twee zilveren medailles behaald met 
een goudbuikje (goud) en de kleine 
cubavinkjes.

Afrikaantjes iets voor beginnende 
liefhebbers?
Nou, het zijn niet bepaald de 
eenvoudigst te houden vogels. Met name 
de voeding tijdens het broedseizoen 
wanneer de vogels jongen hebben is niet 
eenvoudig. Een foutje is zo gemaakt en 
bij de huidige prijzen van Afrikaanse 
prachtvinken kun je beter ervaring 

opdoen met wat eenvoudiger te houden 
soorten als zebravinken of Australische 
prachtvinken. Niet dat de liefhebbers 
die deze vogels houden elk jaar ‘stapels’ 
jongen kweken, maar ze zijn wat 
verzorging betreft net iets gemakkelijker.
Denk je voldoende ervaring te hebben, 
begin dat met wat koppeltjes Afrikaantjes 
zoals tijgervinken, oranjekaakjes of 
goudbuikjes. En wil je meer informatie? 
Er is binnen de Bond een speciaalclub 
voor Afrikaanse prachtvinken, een club 
van enthousiaste liefhebbers die je altijd 
kunnen bijstaan met adviezen. 

De toekomst
Bep gaat na het aanstaande 
wedstrijdseizoen stoppen als keurmeester.  
Ook twijfelt ze er aan of ze nog lang met 
haar vogelhobby blijft doorgaan: de jaren 
gaan immers tellen bij Bep die inmiddels 
de mooie leeftijd van 77 heeft behaald. 
Van eega Hans die haar al die jaren heeft 
gesteund in haar hobby mag ze in ieder 
geval nog gerust doorgaan.

Man mozambique sijs
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Er zijn mengsels met pellets, 
er zijn er zonder raapzaad; er 
bestaan kweekmengelingen, rui-

mengelingen, mengelingen voor in de 
rustperiode enzovoort. Daarnaast zijn 
er nog allerhande losse zaden beschik-
baar.

Ik ga u gewoon vertellen welke voeding 
ik dagelijks aan mijn kanaries geef, het 
hele jaar door. Verwacht van mij geen 
opsomming van alle stoffen die in de 
voeding aanwezig zijn zoals eiwitten, 
koolhydraten, vetten en aminozuren. 
Neen, zeker niet, want dan zou ik mij 
begeven op het terrein van de voed-
seldeskundigen en daartoe behoor ik 
zeker niet.

Ik heb nooit geloofd dat de samenstel-
ling van het voer zo nauw komt als 
men wil doen geloven. Je kunt fouten 
maken , natuurlijk. Voer kan te vet zijn 
of te eenzijdig. Maar niemand maakt 

me wijs dat het op enkele procenten 
meer of minder van een bepaald zaad 
aankomt. Teveel goede liefhebbers 
voeren te verschillend om te geloven 
dat er zoiets bestaat als een ideale 
samenstelling. En zelfs als die zou 
bestaan, dan nog kiest elke vogel er 
de zaden uit die hij/zij verkiest. Alleen 
van vogels die uitsluitend met pellets 
gevoerd worden kent men met quasi 
zekerheid de juiste voersamenstelling.

Geen standaardvoeding
Hierbij mogen we niet uit het oog 
verliezen dat de voedselbehoeften 
per jaargetijde verschillen. Met ander 
woorden: een broedende vogel, een 
vogel die jongen moet verzorgen of een 
ruiende vogel heeft een andere voed-
selbehoefte dan een doorsnee vogel 
door het jaar. Dus van een standaard-
voeding het hele jaar door kan geen 
sprake zijn.

Tekst: MARC DEVOS

Voer voor vogels

Witzaad: wordt ook platzaad of gewoon kana-
riezaad genoemd. Het behoort tot de familie 
van de grassen. Witzaad is een ideaal basisvoer 
voor kanaries. Het is rijk aan zetmeel en bevat 
relatief weinig vet. Liefhebbers die elk jaar af te 
rekenen hebben met vogels die te vet zijn, doen 
er goed aan om aan hun zak kanariemengeling 
een halve zak witzaad toe te voegen, zeker in de 
rustperiode

In de handel zijn veel soorten vogelvoer te koop. Er zijn 
verschillende merken, een grote keuze aan samenstellingen en 
verschillende prijzen.

Raapzaad. Is royaal in de handelsmengsels aan-
wezig omdat het goedkoop is. Het is een prima 
zaad met een hoge voedingswaarde en een per-
fect aminozurenpatroon. Het heeft één nadeel: 
het is erg vet. Dus met mate te gebruiken. 
Koolzaad wordt door veel liefhebbers minder 
gewaardeerd, maar heeft precies dezelfde voe-
dingswaarde.
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Lekker ruiken
Kanaries hebben maar een beperkte 
reukzin. Eivoer met sinaasappelaroma 
ruikt lekker voor de kweker, maar onze 
vogels gaan er echt niet beter door 
voeren. Ze beschikken ook maar over 
weinig smaakpapillen. Toch weet elke 
liefhebber dat kanaries een duidelijke 
voorkeur voor bepaalde zaden hebben. 
Maar een vogel laat zich meer leiden 
door grootte, vorm, hardheid van het 
zaad dan door de smaak. 
Welk merk u voert, daar bemoei ik 
mij niet mee en ik heb er ook geen 
behoefte aan om reclame te maken 
voor een bepaald merk. Alleen wil 
ik u er even op wijzen dat vogels die 
in een buiten volière gehuisvest zijn 
die aan grote temperatuurverschil-
len blootgesteld zijn zoals zon, regen 
en kou, hogere eisen stellen aan het 
voedingspakket dan vogels die in een 
verwarmde ruimte gehuisvest zijn. 
Altijd het duurste voer kiezen is zeker 

niet nodig, maar wanneer je wil bespa-
ren ten koste van de vogels, dan is 
het beter om met de hobby te stop-
pen. Onze vogels zijn volledig van ons 
afhankelijk en daarom is alleen het 
beste goed genoeg.

In de praktijk
Een vogel is in de natuur afhan-
kelijk van het voedselaanbod. Een 
zaadhandelaar maakt een mengsel, 
afhankelijk van de prijs van de zaden. 
Kanariemengelingen uit de handel zijn 
bijna allemaal te rijk aan raap- en/of 
koolzaad. Wij kunnen dit verhelpen 
door deze mengsels ‘ armer’ te maken 
door er witzaad aan toe te voegen. De 
buik van een kanarie, zeker van een 
man, mag eigenlijk nooit een vetlaag 
vertonen. Ziet het buikje geel van het 
vet, dan hebt u ze te goed gevoerd. 
In de natuur vindt men geen te vette 
vogels.

Als het enigszins kan, geven we de 
vogels dagelijks zoveel voer dat ze de 
volgende morgen bijna alles hebben 
opgegeten. Zo worden ze gestimu-
leerd om alles te eten en niet alleen 
de lekkerste zaadjes uit te kiezen. De 
voerbak moet ook zo dikwijls moge-
lijk schoongemaakt worden. Altijd 
maar bijvullen is uit den boze. Houd 
ook rekening met de hiërarchie in de 
volière. De eerste in de pikorde komt 
altijd eerst aan de bak en kiest dan ook 
de lekkerste zaden uit.

Ik wil u aanraden om nooit een grote 
voorraad zaad in huis te halen, zo 
vermijd je om de vogels oud voer voor 
te schotelen. Bewaar de zakken zaad 
ook niet op de grond, maar liever op 
een verhoging. Het is ook belangrijk 
om de zaden goed te mengen en niet 
zomaar wat uit de zak te scheppen. 
Zaden hebben een verschillend soor-
telijk gewicht. De samenstelling onder 
in de zak kan dan ook afwijken van de 
samenstelling boven in de zak.

In de winter hebben kanaries behoefte 
aan een arme voeding met weinig 
eivoer. Ik geef hen twee keer per week 
een hoeveelheid eivoer die in korte 
tijd op moet zijn. Elke vogelliefheb-
ber weet dat vogels die koud gehuis-
vest zijn veel meer eten dan vogels 
die altijd warm gehuisvest worden. 
Gezonde kanaries kunnen best tegen 
wat lagere temperaturen. We moeten 
ze dan ook niet vet mesten.

Voor het broedseizoen hebben vogels 
behoefte aan een rijke voeding. 
Daarom geef ik mijn vogels vanaf twee 
weken voor het koppelen alle dagen 
eivoer.

Kanaries moeten ook altijd een grit/
maagkiezelmengeling ter beschikking 
hebben. Daarin vinden ze scherpe 
maagkiezel die helpt om de zaden af 
te breken in de spiermaag en grit, een 
calciumbron die nodig is voor de vor-
ming van het ei. 

Vooraleer het hok te verlaten contro-
leer ik altijd nog eens elke vlucht of 
de vogels allemaal hun natje en hun 
droogje gekregen hebben. Check en 
double check.

Gepelde haver: wordt 
graag opgenomen en aan de jongen gevoerd.

Lijnzaad: zaad van de vlasplant. Bevat hoge hoe-
veelheden omega-3-vetzuren. Het is slijmvor-
mend en bevordert hierdoor de spijsvertering. 

Nigerzaad. 
Een waardevol zaad dat in de standaardmengsels 
maar matig aanwezig is, vanwege zijn duurdere 
prijs. Het wordt door kanaries heel graag gegeten.

Hennepzaad (kempzaad). Zaad van de cannabis-
plant. In kleine hoeveelheden aan het mengsel 
toevoegen.
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De KoperwiekDe nationale vogel van Turkije

Mensen hebben zich door de eeuwen met dieren 
geïdentificeerd.  De ‘Nederlandse leeuw’, die we op ons 
wapenschild voeren staat symbool voor kracht. Op andere 
schilden komen we de adelaar tegen, als symbool van 
macht, schoonheid en onafhankelijkheid.  We kiezen 
dieren waarmee we ons als groep, land of streek 
onderscheiden van anderen. Hiervoor 
kiezen we dieren die uniek zijn, 
bijzondere vaardigheden hebben, 
veel voorkomen of gewoon 
mooi zijn.  ‘De nationale vogel 
van….’ laat u kennis maken 
met vogels die een officiële 
status hebben als nationale 
vogel  en daarmee een  
representatief symbool 
zijn voor hun land.

TEKST: RIK MEEREMA 

FOTO: H. v.d. MEER



29 * Onze Vogels * 11 2020 *

De Koperwiek van Turkije
Over de wetenschappelijke naam van 
de lijster(s), Turdus zijn bijzondere 
dingen gedacht. Rond het jaar 600, 
dacht Isidorus dat het verband hield 
met het Latijn tardus wat laat betekent, 
omdat de vogel pas tegen de winter 
verscheen. Rond 1650 dacht Charleton 
dat het te maken had met het Latijnse 
surdus, wat doof betekent. In het Latijn 
bestaat de uitdrukking ‘surdior turdo’, 
wat zoveel betekent als Oost-Indisch 
doof. Tegenwoordig houdt men het erop 
dat het een klanknabootsing is, die ook  
het Engels thrush, het Duitse drossel 
en het Zweedse trast terug te vinden 
is. Over het tweede deel van de naam 
iliacus lijken minder misverstanden. Ilia 
betekent zoveel als lendenen of flank. 
De Flanklijster of Koperwiek. 
Wie volgens de symbolenleer een 
koperwiek ziet of in zijn of haar dromen 
tegen komt, zal nieuws ontvangen. “De 
Koperwiek brengt nieuws en stuurt een 
uitnodiging. Wat die ook zal zijn, u zult 
nieuwe, leuke mensen leren kennen. 
Het uitspreken van een wens of een ver-
zoek naar deze mensen kan in uw voor-
deel werken. Maar, pas op, het maakt 
u ook kwetsbaar.” Bij uw volgende ont-
moeting met een Koperwiek, weet u wat 
u te doen staat. Of deze symboliek ook 
een reden is geweest om de Koperwiek 
tot nationale vogel van Turkije uit te 
roepen is niet duidelijk. 

Grootte en uiterlijk
Koperwieken zijn kleine lijsterachtigen 
(ca. 22 centimeter) met een opvallende 
lichte wenkbrauw- en baardstreep en 
oranje-roestbruine flanken. De kop, 
het rugdek, en de staart zijn bruin. De 
vleugels zijn bruin met een donkere bin-

De Koperwiek
Nederlands  Koperwiek
Wetensch. Naam Turdus iliacus 
Engels  Grive mauvis 
Frans  Rotdrossel
Duits  Scharlachsichler

nenvlag. De keel, borst, buik en onder-
staat zijn wit met opvallende donker-
bruine vlekken. De poten zijn roze. Er 
is geen duidelijk geslachtsonderscheid. 
Koperwieken produceren een langge-
rekt, hoog geluid dat klinkt als ‘tjiehhh’. 

Leefomgeving en verspreiding
De Koperwiek is een broedvogel van 
het noorden van Europa. Hier broeden 
ze in naald- en berkenbossen. In het 
najaar trekken ze naar het zuid(westen) 
en komen in flinke hoeveelheden ook 
in ons land terecht. Als het ook bij ons 
serieus wintert, dan trekken ze verder 
naar het zuiden. Als broedvogel is de 
koperwiek in ons land zeldzame broed-
vogel. Er worden twee ondersoorten 
onderscheiden: Turdus i. iliacus die 
in onze streken het meest voorkomt. 
Soms vliegt er tussen de grote groepen 
‘gewone’ Koperwieken een Turdus i. 
coburni. Deze ondersoort, te herkennen 
aan een donkere, bijna zwarte wang, 
dichte stippentekening op flank, buik 
en onderstaartdekveren, donkerder 
rug- en vleugeldek en donkere roze-
bruine poten. De ondersoort Turdus 
i. coburni komt voor op IJsland en de 
Faeröereilanden. 

Voedsel en leefwijze
Zoals eerder aangegeven, is de 
Koperwiek een vogel van Noord-
Europa. In de winter trekken ze, vaak 
samen met andere lijsterachtigen, zoals 
kramsvogels, merels en lijsters naar het 
zuiden. Daar foerageren ze dan vaak 
op weilanden en akkers, graag in de 
nabijheid van struiken of boompjes. 
Hun voedsel bestaat vooral uit wormen 
en insecten. Uit de struiken en bomen 
worden ook graag bessen gegeten. In 

het voorjaar keren ze terug naar hun 
broedgebieden, ze hebben er dan vaak 
een tocht van zo’n 15.000 kilometer op 
zitten. 

Voortplanting 
In hun noordelijke broedgebieden 
kiezen ze een conifeer, den of berk 
als nestplaats. Op de toendra worden 
ook andere lage struiken gekozen, of 
er wordt zelfs op de grond gebroed. 
Koperwieken maken een merelachtig 
nest waarin over het algemeen vier tot 
zes blauwige eieren met kleine bruine 
stippen worden gelegd. De jongen 
komen na een broedtijd van slechts 
twaalf à dertien dagen al uit het ei en 
verlaten na circa veertien dagen het 
nest. De daarop volgende veertien 
dagen worden ze nog gevoerd. Hierna 
zijn de jongen zelfstandig. 

Bijzonder
De grote indeler en naamgever van het 
planten en dierenrijk, Linnaeus, maakte 
in de eerste editie van zijn Fauna sve-
cica uit 1746 nog geen onderscheid 
tussen de Koperwiek en de Zanglijster. 
Hoewel voor dat moment Turdus iliacus 
voor de Koperwiek en Turdus musicus 
voor de Zanglijster al werden gebruikt. 
Het duurde tot de tiende uitgave, in 
1758 tot Linnaeus onderscheid tussen 
de soorten maakte.
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Geel gekweekt

Op het eerste gezicht is een gele kanarie 
heel eenvoudig te beoordelen  TEKST: HENK BRANJE

De intensieve vetstof gele heeft 
een glanzend diep gele kleur 
die goed doorvloeit in vleugel- 

en staartpennen. Een niet-intensieve 
heeft een diep gele kleur die overgoten 
is met heel korte schimmel. 

Dat is de theorie. De praktijk, het 
kweken van een goede kwaliteit gele 
kanarie, is weerbarstiger. Het valt, net 
als bij zoveel andere kleurvariëteiten, 
niet mee om een topper te kweken. 
Daarom mijn oor maar eens te luister 
gelegd bij een ‘geelkweker’ die met z’n 
vogels op nationale shows het nodige 
eremetaal gewonnen heeft. 

Waar moet je zoal op letten?

Type
In de eerste plaats is het enorm belang-
rijk dat de vogel een mooi type heeft: 
een mooie volle kop in combinatie met 
een vol lichaam. Niet vet en niet mager. 
Niet te iel, niet te klein, maar zeker ook 
niet veel te groot en te lang. Alles in de 
juiste verhoudingen. En daar moet je als 
kweker streng op selecteren. Een selec-
tie die belangrijk is bij het samenstellen 
van de kweekkoppels. Soms kan een 
kleine tekortkoming bij de ene oudervo-
gel gecompenseerd worden door een ‘ 
ietsje teveel’ bij de andere oudervogel. 

De kwaliteit van het geel.
Een gele kleurkanarie, zowel een inten-
sieve als een niet-intensieve, dient een 

zuiver gele vetstofkleur te bezitten. Dus 
niet neigend naar oranje achtig, ‘te 
warm’ zoals de kweker en keurmeester 
dat noemt. De kwaliteit van die gele 
kleur is sterk genetisch bepaald. Dat 
betekent dat selectie zeer belangrijk is. 
Vogels die neigen naar ’n fractie oranje 
dienen absoluut uitgeselecteerd te 
worden. En dat kun je al zien bij jonge 
vogels! Tijdens de rui worden er ‘opeens’ 
verschillende jonge vogels aan de iets 
warmere kant geel. Deze jonge vogels 
hoef je niet verder aan te houden voor 
de kweek.
Ofschoon door verschillende kwekers 
wordt beweerd dat de gele vetstofkleur 
door het voeren van raapzaad negatief 
beïnvloed wordt (de vogels zouden te 
‘warm’ worden) is het daar niet elke 
geelkweker mee eens. Wel moet je geen 
onkruidzaden voeren aan gele vogels 
omdat deze kleurstoffen bevatten die 
wél de gele tint beïnvloeden.

Een gele kleurkanarie:
eenvoudig te kweken?

Jonge vogels; er moet nog veel gebeuren ….
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Egaliteit
De gele vetstofkleur dient egaal ver-
deeld te zijn over het gehele lichaam. 
Ook al iets waar je op moet selecteren. 
Die egaliteit kun je eigenlijk pas goed 
beoordelen wanneer de vogels goed 
door de rui zijn en zich goed ontwikkeld 
hebben. Bijvoorbeeld in oktober/novem-
ber wordt de egaliteit streng onder de 
loep genomen.

Kleur van de vleugel- en staartpennen
Of de vleugel- en staartpennen goed 
doorgekleurd zijn is voor een heel 
belangrijk gedeelte erfelijk bepaald. Dus 
ook hier geldt om vogels met te lichte 
vleugel- en staartpennen uit te selecte-
ren. Het is trouwens best moeilijk om 
met name bij niet-intensieve gelen goed 
doorgekleurde vleugel- en staartpennen 
te realiseren. Maar door goede selectie 
zul je langzaam maar zeker de goede 
kant op gaan.

Intensief of niet-intensief
Wat de kwaliteit en egaliteit van de 
gele vetstofkleur betreft is er geen 
verschil tussen een intensieve of een 
niet-intensieve vetstof kanarie. De 
kleur moet egaal zuiver geel zijn en niet 
vlekkerig zijn. Vlekkerigheid houdt in 
dat de kleur niet overal egaal geel van 
kleur is. Hetzelfde geldt voor het goed 
doorkleuren van vleugel- en staartpen-
nen. Voor de kweek van geel-intensieve 
kanaries wordt een volledig intensieve 
vogel gekoppeld aan een partner met 
een minimaal bezit aan schimmel 
(intensieve man of pop aan een partner 
met iets schimmel. En die schimmel 
het liefst zo egaal mogelijk verdeeld, dus 
zonder ophoping in de nek.

Een intensieve gele mag geen spoortje 
schimmel laten zien. Een niet-inten-
sieve moet over het hele lichaam een 
korte goed verdeelde schimmel laten 
zien. Dat is heel gemakkelijk om hier op 
papier te zetten, maar in de praktijk is 
het natuurlijk heel moeilijk te realiseren 
door de vogelliefhebber. Maar dat is 
uiteraard de uitdaging!

Kleurstof
Al vele jaren zijn er kleurstoffen voor 
gele kanaries op de markt (Tachetes, 
Geel intensief van Quiko). Over de 
werkzaamheid van deze producten 
is, uiteraard, volop discussie. Ben je 
als geelkweker tevreden over de vet-
stofkleur en het doorkleuren van de 
pennen, dan is dat prima. Onze kweker 
uit Helmond verstrekt als sinds jaren 
een vloeibare kleurstof door het eivoer 
die afkomstig is uit de humane sector. 
Het product is een kleurstof die ver-
krijgbaar is in reformwinkels. Het wordt 
door bakkers gebruikt voor het geel 
kleuren van hun baksels. Het wordt 
gevoerd vanaf het uitkomen der eieren 
totdat de jonge vogels gespeend worden. 
Daarna wordt geen kleurstof meer ver-
strekt. 

Voorbereiden op de show
Zo’n zes weken vóór de eerste show 
worden ook de gele vogels gecontro-
leerd op de kwaliteit van de pennen. 
Gebroken pennen worden voorzichtig 
verwijderd. De vogel heeft dan nog alle 
tijd om nieuwe pennen aan te maken. 
Zo’n nieuwe pen wordt doorgaans ietsje 
langer dan de pennen die niet verwij-
derd zijn. Daar moet je rekening mee 
houden om te voorkómen dat je een 
scheve staart krijgt. Zo’n twee weken 
voor de show gaan de vogels uit de 
vlucht of broedkooi naar de wedstrijd-
kooi. Elke week kunnen de vogels een 
bad nemen (met regenwater in plaats 
van kraanwater). Worden de vogels voor 
de wedstrijd nog met de hand gewassen, 
dan mag je verwachten dat ze net iets 
glanzender en helderder voor de keur-
meester verschijnen.

Wet van de grote getallen
Het uitgangsmateriaal, de kwaliteit 
van de kweekvogels, is van het groot-
ste belang. Hoe beter de kwaliteit van 
de oudervogels, des te beter kwaliteit 
jongen mag je verwachten. Maar…. het 
toeval speelt natuurlijk ook een rol. Uit 
goede koppels vallen ooit matige jongen 
en uit wat mindere koppels vallen ooit 
toppers. Hoe meer jongen je kweekt, 
des te meer kans op ‘tobbers’, maar ook 
op ‘toppers’. Het geluk speelt dus wel 
degelijk een rol.
Maar….. je kunt als liefhebber, zoals 
hierboven besproken, wél een handje 
helpen door een goede voeding en 
strenge selectie.
En niet te vergeten de voorbereiding op 
de show. Zorg voor rustige vogels die 
bovendien ‘om de punten vragen’. Een 
rustige vogel die zich goed presenteert 
zal bij de keurmeester altijd een veel 
betere indruk maken dan een vogel die 
onrustig blijft! En dat heeft zeker z’n 
invloed op de beoordeling in punten!

Geel schimmel
Foto: P. Onderdelinden

Geel intensief
Foto: P. v.d. Hooven
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Familie van ons houdt op 

bescheiden schaal papegaaien. 

Ze hebben een ruime tuin aan 

de andere kant van ons dorp. De 

behuizing van die vogels is half 

buiten half binnen.  

Voorzien van veiligheidsslot was er 
toch op een ochtend een deurtje 
een beetje open blijven staan 

en vervolgens een vogel gevlogen. Het 
was het mannetje van een jong koppel 
blauwvoorhoofd amazones. De pop zat 
rustig op stok maar vriend was niet te 
vinden. Zou die zelf een ingewikkeld 
slot open gepeuterd kunnen hebben? 
De vluchteling werd snel rond gebeld 
en op facebook verspreid. Maar hoe 
vreemd kan het gaan, want amper was 
de ontsnapping bekend of horen we hier 
geschreeuw in de bomen. Buurvrouw 
komt ook aanlopen. Ja hoor, daar zit een 
papegaai in onze tuin! En vrolijk zagen 
we hem van tak tot tak gaan. De afstand 
was ongeveer één kilometer. Snel gebeld 
en daar kwam de eigenaar met een grote 
kooi met daarin de pop. Deze werd hier 
in de tuin gezet met slot en bovenop 
een bak lekker voer. Vond hij leuk want 
hij vloog er gelijk overheen en . . . . ver-
dween in de ruimte. Het werd echter 
nog gekker, want hoor maar: hier in onze 
gemeente is een streekziekenhuis

De zoon van de eigenaar van de ont-
snapte amazone was daar voor een paar 
dagen opgenomen. Die belde zijn ouders 
met de boodschap dat er zojuist een 
papegaai even op de vensterbank naast 
zijn bed was geland en direct doorgevlo-
gen naar een hoge boom in de tuin van 
het ziekenhuis. Kan die van ons geweest 
zijn ?Ja dus en weer één kilometer verder 
weg. Toen, na twee dagen stilte, kwam er 
een melding: papegaai gezien bij iemand 

met een grote tuin aan de rand van dorp. 
En weer ongeveer één kilometer terug in 
de goede richting. Zou dat nog resultaat 
kunnen hebben?

Een vroeg avondrondje door die tuin 
gedaan en ze zagen en hoorden hem. 
Afgesproken dat ze wat later op de avond 
terug zouden gaan in de hoop dat ze 
hem op een rustplek konden vatten .
Maar de vogel was niet meer te vinden. 
Het werd toen een paar dagen heel 
slecht weer met harde wind en veel 
regenbuien. Na een paar dagen werd 
het weer wat beter en er kwamen weer 
berichtjes binnen. Hier gezien en daar 
gehoord. Zelfs een berichtje met foto, 
kilometers van huis en in een heel 
andere richting, dichtbij het gemeen-
telijk bos, een soort park met een grote 
visboezem. Eigenaar daar naartoe met 
fototoestel. En ja hoor, daar zat die 
ondeugd heerlijk wiegend op een dikke 
tak boven het water! Zo relaxt zag dat 
er uit, maar ze konden niet anders dan 
afzien en terug naar huis. Zo’ n grote 
afstand en in een totaal andere richting, 
helaas. De kooi met de pop was toen 

al twaalf dagen eerder terug gehaald; 
die pop zat weer lekker thuis, maar wel 
alleen. Voor de zekerheid, want je weet 
maar nooit, hadden ze wel een vangkooi 
neergezet naast de volière met een bak 
voer en die kooi was vanaf een afstand 
dicht te maken. De amazone was toen 
al twintig dagen voortvluchtig. En daar 
kwam hij toch weer bij ons in de tuin 
herrie maken! Maar hij bleef niet in de 
buurt. Heb wel snel gebeld dat ik hem 
weer gezien en gehoord had. De dag 
daarna kwam de eigenaar heel blij foto’s 
laten zien. En hij vertelde het happy end.
De papegaai was ‘s morgens vroeg in 
hun tuin geland en zat heerlijk zijn krop 
te vullen in de vangkooi naast zijn vrien-
din! De kooi sluiten ging geruisloos en 
dat was dat. De vogel was weinig ver-
wilderd, dat viel mee. En hij verkeerde 
nog in prima conditie. In de volière op 
stok werd weer gesmoesd en geknuffeld. 
Drie weken op vakantie geweest en nou 
zijn we er weer. Ieder die zo mee geleefd 
had kon later meegenieten van de foto’s 
op facebook. Dat was dus eind goed al 
goed.   Geertje

Het begon zo
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OVERLEDENEN

P. Evers uit Roermond
was erelid en oud-penning meester van V.V. ”Onze Zangers”, afd. Roermond (R38).

Mevr. G.J. van Rumpt-van Kesteren, Gameren (Z17); R.H. Graafmans, Waalwijk (K13); H.D. Stoppels, Delfzijl (D22); 
G. Speerstra, Nijland (B44); G.J. Ribberink, Bruchterveld (H31); H. Dijkstra, Kollum (S32);D. Does, Groningen (G21); 
J. Roeters, Ammerzoden (A06);P. Joosten, Driel (G24); A. Zijlstra, Surhuisterveen (L25); D.G. de Wilde , Rijssen (R06); 
T.M. Frikken, Beerta (O16); H. Metzke, Sprang-Capelle (529); W. Tuinstra, Drachten (D17);F.B.J. Gasseling, Wehl 
(W12);W.H.F. Knops, Neerbeek (411); M.N. van Gorp, Best (B09);D. Voets, Schijndel (H54); G. de Jong, Tilburg (G08).

Wij wensen alle nabestaanden  veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

NU AL BEGINNEN MET NESTKASTEN 
OPHANGEN VOOR MEZEN
Tekst: GERRIT FRANK

WEBSHOP NBvV:
shop.nbvv.nl

Veel mensen hangen nestkastjes op in 
de nabijheid van hun huis. Ze zouden 
het leuk vinden om eens van nabij het 
gezinsleven van een koppel vogels, vooral 
meesjes, mee te maken. Het ophangen 
van een nestkastje leidt lang niet altijd 
tot een bezoek van vogels die er daad-
werkelijk in gaan broeden. Waarom zijn 
er geen vogels in gaan broeden? 

Te kust en te keur worden nestkastjes in 
diverse zaken en tuincentra aangeboden. 
Het ene nog fraaier dan het andere. Eén 
ding is hierbij wel zeker: de garantie dat 
er ook echt vogels in zullen gaan broe-
den kan de verkoper van het kastje niet 
geven. We kunnen de natuur soms wel 
een handje helpen, maar succes van zo’ 
n poging blijft discutabel.

Goede plek
Na wat heen en weer gevraag of een 
kijkje ter plaatse, kun je soms tot 
vreemde ontdekkingen komen. In de 
loop van de jaren heb ik heel wat keren 
heel rare dingen gezien. Nestkastjes 
hangend aan de bovenrand van een 
schutting, op het boeiboord van garage 
of schuur net onder de dakrand, het 
‘gangpad’ van de kat van de buren! 
Kastjes midden op een kale stenen 
muur, waar de hele dag de zon op kan 
staan....

Geen uitnodigende plekjes, al zal zo’n 
kastje wel eens een kennismakingsbe-
zoek krijgen. Broeden echter....... Neen.
Een juiste hangplek is en blijft heel 
belangrijk. Een beschutte plek die 
geen last heeft van  bijzondere weer-
sinvloeden, storm, regen, zon(hitte). 
Het beste plekje is altijd nog tegen een 
boomstam. Echt hoog hangen is niet 
nodig. Vanaf twee meter boven de grond 
is het al goed. Ophangen doe je al in 
oktober, november zodat passanten al 
kennis kunnen maken en het eventueel 
kunnen gebruiken als winterslaapplaats. 
Het wordt zo op tijd een onderdeel van 
de leefomgeving van de vogels in een 
bepaald gebied.

Aanvliegroute
De aanvliegroute is erg belangrijk. Een 
vrij uitzicht en  een flink stuk open 
ruimte  vóór het kastje is van doorslagge-
vende betekenis voor al of geen succes. 
De beste plaats is die waarbij de invlieg-
opening op het oosten of zuidoosten ligt, 
maar wel beschermd blijft tegen te felle 
zon!

Territorium
Het al of geen succes hebben met de 
bezetting van een kastje hangt nauw 
samen met het aantal kastjes in de 
omgeving en het aanwezig zijn van vol-
doende voedsel-insecten. Normaal zie 
je in najaar en winter flinke groepen 
pimpelmezen met elkaar rondscharre-
len in een bepaald gebied, maar zodra 
de broeddrang op begint te spelen 
bakenen ook de pimpelmezen hun 
broederf af en wordt elke indringer van 
de eigen soort verwoed verjaagd.
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De gloster is een dankbare vogel

Veel liefhebbers beginnen met glos-
ters omdat het lieve vogeltjes zijn 
die over het algemeen niet moeilijk 

te kweken zijn. Dat is zeker een goed idee 
wanneer je met postuurkanaries wil begin-
nen ‘om het vak te leren’. Wil je glosters 
kweken voor de vogelshow, dan is dat niet 
zo gemakkelijk.

Er wordt een klein vogeltje gevraagd dat 
daarnaast een brede kop, nek en rug heeft. 
Het valt niet mee om dat allemaal in een 
klein vogeltje te realiseren. Vandaar dat 
we op de shows vaak mooie volle glosters 
zien die aan alle eisen voldoen, behalve… 
aan de grootte. Ze zijn namelijk vaak wat 
te groot! Vaak zie je dat, wanneer de rest 
van het vogeltje uitmuntend is, de keur-
meester wat coulant omgaat met zo’n iets 
te grote gloster.

De gloster blijft nog steeds erg populair: 
het is een prettig, weinig eisend vogeltje. 
Voor de kweek heb je geen al te grote 
broedkooien nodig. Glosters zijn al snel 
tevreden met een kleine ruimte. Ook qua 

verzorging vraagt de gloster weinig extra’s. 
Een goed zaadmengsel, op tijd wat eivoer, 
een beetje groen of fruit en, natuurlijk 
grit of maagkiezel. En uiteraard elke dag 
vers water. Je moet wel oppassen dat je 
de vogels niet overvoert. Glosters hebben 
namelijk de neiging om nogal snel te vet 
te worden. Dat is in de broedtijd niet zo 
goed, maar ook in de wedstrijdkooi kan 
het model zoek raken wanneer een vogel 
te vet is.

Voor het overige zijn het gemakkelijke 
vogels; aanraders voor nieuwelingen in de 
postuurkweek.

Heb je plannen om met glosters te begin-
nen en ga je op stap om vogels te kopen, 
let dan op het volgende:
•  Het lichaam moet kort en gedrongen 

zijn.
• Ook de staart moet kort zijn.
•  Een gekuifde (corona) moet een mooi 

ronde en iets gewelfde kuif hebben.
• De kuif mag niet over de ogen vallen.
•  Koop een gekuifde (corona) en een 

ongekuifde (consort) partner
•  Bij de kweek paar je bij voorkeur een 

kuifman x gladkop pop of omgekeerd.
• Liefst een van de partners wat intensie-
ver; het is beter voor het verenpak en geeft 
minder kans op veerproblemen (lumps)

Beoordeling
Bij de beoordeling wordt met name geke-
ken naar:
•  Corona 

regelmatig gevormde en centraal 
geplaatste kuif; in de nek moet deze kuif 
goed aansluiten op de nekbevedering. 
Het midden van de kuif moet centraal 
in het midden geplaatst zijn en zo klein 
mogelijk.

•  Consort 
een brede en ronde kop met duidelijke 
wenkbrauwen

•  Het lichaam 
kort en gedrongen met een goed gevulde 
rug en iets gewelfd

•  De grootte 
tussen 11.5 en 12.0 cm

November



“Topmengelingen wereldwijd aanbevolen door topkwekers!”

Bij de aankoop van Deli Nature producten, brengt u bij tot het behoudt en bescherming van bedreigde vogelsoorten en hun habitat.

info@delinature.be  -  www.delinature.be
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Serengeti Down under Amazonia Pantanal

 
 

Ontdek daarom PRESTIGE, de ruimste keuze aan 

gevarieerde zadenmengelingen voor alle vogelsoorten.

 

 • 100 % natuurlijke zaden  

 • extra geborsteld en gereinigd

 • zonder additieven of kleurstoffen

Elke vogel eet zoals hij gebekt is!


