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Koekoeksjongen
Het kweekseizoen komt voor de meesten onder ons met rasse schreden dichterbij… Zoals bij een voetbalploeg hebben we wellicht nieuwe
spelers aangetrokken en is de kern versterkt… Iedere liefhebber heeft
wel zijn eigen kleine of grote ambities: rustig als amusement met een
paar koppeltjes kweken in een volière, kweekresultaten behalen met
een nieuwe soort of trachten om die perfecte tentoonstellingsvogel te
kweken.
Een kwalijke praktijk in onze hobby blijft echter het ringen van vogels voor andere liefhebbers. Om het nog duidelijker te verwoorden:
je eigen kweekvogels ringen met een ring van een andere liefhebber
of vogels kopen bij een liefhebber met jouw ringnummer. Dit komt
helaas nog steeds voor: vooral bij hybriden en de wat minder courante
vogelsoorten blijft deze praktijk bestaan.
De bewoording op de KBOF-lidkaart is nochtans zeer duidelijk: “Het
lid verbindt er zich toe geen vogels te ringen voor andere liefhebbers
waar zij mee tentoonstellen in de reeksen A, B, D en E.”
Laat je dus in het komende kweekseizoen als kweker niet overhalen
door de oliebaronnen van deze wereld die met wapperende euro’s voor
je neus zwaaien om wat vogeltjes van jou mét hun ring aan te zien. Je
bewijst er de vogelliefhebberij geen dienst mee en je werkt zelfs mee
aan competitievervalsing.
En de liefhebbers die hun ringen bezorgen aan anderen moeten
misschien ook even naar zichzelf kijken. Kan je als vogelliefhebber
recht in de spiegel kijken wanneer je je koekoeksjongen bij een andere
liefhebber laat opkweken? Als je enige fierheid hebt, doe je dit uiteraard niet.

20 De middelste bonte specht

Laten we dus het spel eerlijk spelen en elk onze eigen vogels kweken.
Iedereen heeft uiteraard het recht om vogels te gaan kopen bij een
andere, maar dan wel met de ring van de kweker.
En die koekoeksjongen dan? Die zien we dan enkel maar in de natuur
meer…
Stijn Elebaut

Foto cover: Gambelkwartel

© Richard Wright/Danita Delimont/ Adobe Stock

februari 2021 - Witte Spreeuwen

3

Vuurgoudhaantje
Regulus ignicapilla
Tekst: Jos Smeyers – TC Eur.

Het vuurgoudhaantje is
een zangvogel uit de familie
van Regulidae. Het vogeltje is 9 tot
10 cm groot en is iets groter dan het
nauw verwante goudhaantje dat
de kleinste Europese vogelsoort
is. Het vuurgoudhaantje lijkt
sterk op het goudhaantje,
maar heeft fellere
kleuren.
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Opmerkelijke verschillen zijn de
witte wenkbrauwstreep en een
zwarte oogstreep die door het
oog loopt. De zwarte kopstrepen zijn ook breder dan bij het goudhaantje.
Het vrouwtje heeft een gele kruinstreep, het
mannetje een oranje, die echter alleen goed
zichtbaar is als de vogel zijn kruinveren opzet,
waaromheen zich een zwarte band bevindt. Het
verenkleed heeft een grijsgroene
bovenzijde en een lichtgrijze onderzijde. Maar naast het verschil in
uiterlijk maken zang, biotoop, trekgedrag en leefwijze hem eigenlijk
tot een totaal andere vogel.

Hij broedt bij ons voornamelijk in de oostelijke
deel van België en in de Ardennen, vanaf half
april. In een kogelvormig nest met een opening
aan de bovenzijde worden 7 à 11 eieren gelegd,
die roze zijn met roodbruine
vlekjes. Het nest wordt gemaakt
van veren, mos en twijgjes,
meestal in een conifeer, klimop
of jeneverbes. Broedduur is 14 à
15 dagen, waarna de jongen 20
dagen in het nest doorbrengen,
en zodra ze uitgevlogen zijn nog
ongeveer 14 à 15 dagen gevoed
worden door de ouders. Jaarlijks
hebben ze 2 legsels.

HIJ HEEFT DE
VOORKEUR OM OP
DE BOVENKANT
VAN TAKKEN
EN BLAADJES TE
FOERAGEREN, EN
“BIDT” DAARBIJ
REGELMATIG.

De vuurgoudhaan is ook bij ons een vrij talrijke
broedvogel. Het aantal broedparen kent wel een
grillig verloop. Koude winters hebben een negatief effect, maar daarna treedt meestal weer
herstel op. Tijdens milde winters kunnen trekvogels (Denemarken en Duitsland) hier bij ons
blijven, vaak dichter bij de bewoonde wereld, en
zoeken ze gemengde mezengroepen op.

Als voeding eet hij kleine insecten en spinnen. Hij heeft de voorkeur om op de bovenkant van
takken en blaadjes te foerageren,
en “bidt” daarbij regelmatig. Dit
doet hij ook bij spinnenwebben
waarbij hij de gevangen insecten of zelfs de spin
zelf pakt.
Vuurgoudhaantjes kunnen in de winter zo nu
en dan een bezoek brengen aan je voedertafel,
vooral in tuinen met sparren. Je kunt dan o.a.
meelwormen of maden voeren, ook speciale vetblokken met insecten zullen ze graag gebruiken.

februari 2021 - Witte Spreeuwen

© phototrip.cz / Adobe Stock

Het vuurgoudhaantje heeft een
groot verspreidingsgebied in
Europa. Hij komt er vooral voor in
de zomer. Eind augustus, begin
september vertrekt hij naar Zuidwest-Europa om te overwinteren
aan het Middellandse Zeegebied.
Het is een vogel van zowel loofbos
als gemengd naald- en loofbos. De
soort telt 4 ondersoorten.
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Gambelkwartel
Callipepla gambelii
Tekst: Didier Mervilde
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De Gambelkwartel of helmkwartel behoort
tot de familie Odontophotidae en het
geslacht Callipepla. Het is een kwartel met
een lengte van ongeveer 27 cm en komt
voor in de woestijnachtige gebieden in
Mexico, Colorado, Arizona, Nevada en
Utah. Als voeding eten ze voornamelijk de
vruchten van cactussen.
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HOENDERS

Zoals je hierboven kon lezen leven ze in het wild
van de vruchten van cactussen. In gevangenschap zijn het vooral zaadeters. Wildzangzaad en
tortelduivenvoer zijn het basisvoer. Bij mij aten
ze ook de korrels voor lijsters en merels. Daarnaast lusten ze ook allerhande insecten zoals
buffalowormen, meelwormen, regenwormen en
de insecten die ze in de volière zelf kunnen verzamelen zoals pieren.
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Op het eerste zicht lijkt hij op de Californische
kuifkwartel. De Gambelkwartel heeft ook een
kuif maar met dit verschil dat de kop een zwart
voorhoofd heeft, een kastanjekleurige kroon, een
blauw-grijze nek, borst, rug en bovenkant van
de vleugels. De buik is geel met een zwarte vlek
naar de onderbuik toe.
De pop is matter van kleur en mist alle kopkleuren die de haan wel heeft.
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Vermits ze in de wildbaan vruchten eten doen
ze dat ook in gevangenschap. Af en toe gaf ik
hun vogelmuur, sla en paardenbloemen. Vers
drinkwater moet ook aanwezig zijn, maar dit
lijkt me de logica zelf.
Het is ook altijd handig om wat zand in de
volière aan te brengen. Dit is goed voor een
goede eischaal en kunnen ze als bad gebruiken net zoals sommige andere hoenders doen.

OM EENS IETS ANDERS
IN DE VOLIÈRE TE
HEBBEN KAN IK U
DEZE KWARTEL ZEKER
AANBEVELEN.

Referenties
Wikipedia
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Hun nest bestaat meestal uit 10 tot 15 eieren.
De broedduur is 23 dagen. Wanneer er jongen
zijn is het aan te raden om toch wat eten
en drinken op de bodem van de volière te
voorzien. Let er wel op dat de waterbak niet te
diep is. Op die manier kunnen de jongen niet
verdrinken.
De jongen zijn nestvlieders en eten vooral
insecten. Later gaan ze dan wel over op zaden
en groenvoer.
Bij een aantal kwartel soorten zijn er enkele mutanten bekend of dit ook zo is bij de
Gambelkwartel weet ik niet. Ik ken ze alleen
in wildvorm.
Om eens iets anders in de volière te hebben kan ik u deze kwartel zeker aanbevelen.
Succes.

Eivoer, vitamines en hygiëneproducten
voor topkwekers

Kijk nu op onze
nieuwe website

quiko.de

• Gebruiksaanwijzingen
• Kweker tips
• Vraag een catalogus aan
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Steenuiltje
Athena noctua
Tekst: Eric Ackaert / De Goudvink, Oedelem

In België, zo las ik onlangs, ziet men het steenuiltje bijna overal.
Dat lijkt mij betrekkelijk. De ene regio is uiteraard de andere niet, maar
waar ik woon en ondanks oog voor de natuur, waren ze vroeger meer in
beeld. Veel meer zelfs, al ben ik de eerste om toe te geven dat, laat ik het
de ‘omstandigheden’ noemen, niet meer dezelfde zijn.
Klein
Positief is alvast dat men tegenwoordig op diverse
plaatsen probeert om hun biotoop zoveel mogelijk te herstellen met het opnieuw aanplanten van
knotwilgen, boomgaarden, andere erfbeplantingen
en houtwallen. En, hoe dan ook, het steenuiltje
is op vandaag nog altijd de meest voorkomende
uilensoort in ons land. En meteen ook de kleinste.
Over heel Europa gezien is dat de dwerg- of musuil
(Glaucidium passerinum) van +/- 18 cm die vooral in
de naaldwouden van Noord- en Midden Europa leeft.
Klein en gedrongen haalt het steenuiltje 22 à 24 cm
en komt, overeenkomstig vogelboeken, in bijna heel
Europa voor, zo ook in Noord-Afrika en in bepaalde
delen van Azië waaronder China. Hun welzijn en succes hangt, zowel hier als elders, grotendeels af van
geschikte nestgelegenheid en voedselaanbod. Een
geschikte nestgelegenheid wordt dikwijls jaar na
jaar opnieuw gebruikt. Ook zgn. uilenkasten worden
tegenwoordig vlot aanvaard.

Leefwijze
Steenuiltjes zijn vogels van het open veld. Ze
hebben akkers, weilanden en andere open ruimtes nodig om te kunnen jagen, meestal tijdens
de schemering en ’s nachts maar meer dan andere uilensoorten zijn ze vaak ook overdag actief
vooral tijdens het grootbrengen van hun kroost.
Hun menu is gevarieerd: insecten, kikkers, kleine
vogels, muizen, ratten, andere kleine zoogdieren…
Ook onze veel grotere velduil (Asio flammeus) van
+/- 40 cm jaagt dikwijls overdag. Steenuiltjes gaan
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vliegend op jacht maar soms ook wel eens gewoon ‘te voet’. De jongste tijd hebben zij mij ook al
meerdere keren rustend hun aanwezigheid op ons
plaatselijk kerkhof bevestigd.

Voortplanting
Het zijn standvogels die onder gunstige omstandigheden hun zelfde broed- en jachtomgeving trouw
blijven. Ze bouwen geen echt nest. Elke daartoe
geschikte holte is hen dierbaar en ik herinner mij
uit lang vervlogen tijden het uilenpaartje dat ons
(rommel)zoldertje, ooit duivenhok, via een duivenpan vrij in en uit kon. Ze bleven er meerdere jaren
wonen. En ook ergens in een houtmijt wist ik –
verrassend laag bij de grond – een stel steenuiltjes
twee jaar na elkaar broeden.
In beide gevallen werden de (witte) eieren ofwel
in maart ofwel in april gelegd, wellicht naargelang
het weer, en broedde moeder uil die in +/- 28 dagen
alleen uit. Daarentegen hielp vader uil, eens die
er waren, wel intensief mee met het grootbrengen
van de kuikens. Die bleven, overeenkomstig hun
aantal, 25 à 30 dagen in het nest. Het aantal eieren
kon trouwens sterk variëren (2 tot 6) en in beide
gevallen heb ik geen enkele keer meer dan één
broedsel per seizoen meegemaakt.
Ook in liefhebberskringen worden tegenwoordig
met het steenuiltje en/of andere uilensoorten heel
wat successen behaald waarover wij, als het even
kan graag in ons maandblad meer lezen.

ROOFVOGELS
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Waterroodstaart

deel 2

Van Natuur naar cultuur. De volière
Tekst: Mart Rousseau

In dit tweede deel van het artikel komt het houden van en de kweek
met de waterroodstaart aan bod, waarschijnlijk, voor de meesten
onder ons, het meest interessante onderdeel.

Biotoop
Voor de meeste vogels is het natuurlijk prettig
vertoeven als wij als huisbazen hun natuurlijke omgeving proberen na te bootsen, het
blijft natuurlijk bij proberen, de natuur is te
complex om exact te imiteren. We kunnen dus
zorgen voor o.a. grassen, dennen, coniferen,
struikjes en kleine boompjes.

© prin79 / Adobe Stock

Ondanks dat het meestal geen kopie is van
de echte biotoop is het voor de vogels ge-
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woon prettig om een plek te hebben waarin
ze kunnen wegduiken voor een boze partner
en bijvoorbeeld predatoren tegen de draad
van de volière. Daarnaast biedt de beplanting
schaduw bij felle zon en een plek waar het
iets koeler is, meer mogelijkheden dus om een
plekje te vinden waar het goed vertoeven is.
Ook belangrijk is het feit dat de beplanting
een omgeving biedt waarin de vogel zich op
allerlei manieren kan verplaatsen waardoor
een meer natuurlijk gedrag blijft bestaan.

EXOTEN

De waterroodstaarten zijn liefhebbers van
beekjes en een stenige omgeving, hoever
ga ik, ga ik zover dat ik een beekje in en
met rotsen aanleg? Ja, toch wel, iets wat er
op lijkt, een waterloop cq
waterval, dus toch rotsen,
stenig en een waterloop
met verval. Deze werd gemaakt in de winter, tijdens
de renovatie van de volière
voor de waterroodstaart,
kleine gele kwikstaart, Sialia mexicana en azuurmees,
althans dat was aanvankelijk de bedoeling. Om
een waterloop te creëren
die niet zou gaan lekken
als een zeef door inzakken
e.d. werd een bijzondere
constructie bedacht. De
realisatie was een zware
bevalling maar het resultaat mocht er zijn.

Mijn gevoel had het bij het rechte eind, de
man van de kleine gele kwik en de waterroodstaart hadden het druk met ruzie zoeken
en indruk maken, het waren geen vrienden.
Gelukkig hadden ze tussendoor nog tijd om de liefde te
bedrijven zodat er kans op
nageslacht was.

ONDANKS DAT HET
MEESTAL GEEN KOPIE IS
VAN DE ECHTE BIOTOOP
IS HET VOOR DE VOGELS
GEWOON PRETTIG OM
EEN PLEK TE HEBBEN
WAARIN ZE KUNNEN
WEGDUIKEN

Na de aanschaf vóór de kweek
heb ik het koppel in een volière
bij baardmannen, zwartkoppen,
diadeemroostaarten en azuurmezen gezet. Daar hebben ze
de winter doorgebracht. Territoriaal gedrag heb ik vóór de
kweek niet waargenomen.

Zang

© Mart Rousseau

© Mart Rousseau

De waterroodstaart maakt
eigenlijk wel een bijzonder
geluid, enerzijds gezang,
anderzijds een moeilijk te omschrijven geluid
dat regelmatig wordt herhaald. Je merkt wel
duidelijk wanneer ze in zijn voor het baltsen
en het bedrijven van de liefde. Het gezang
neemt dan echt toe om daarna weer wat weg
te zakken en naar de volgende ronde toe weer
toe te nemen.

Op de dag van het plaatsen van de vogels
in de volière overviel mij echter een vreemd
voorgevoel, mijn gevoel zei mij dat het bijeen plaatsen van de kleine gele kwikstaart
en de waterroodstaart geen goed plan zou
zijn. Daarom heb ik ze gescheiden en de
waterroodstaart in de rechts naastgelegen
volière geplaatst.

Linker volière met biotoop cq water

Gedrag

Rechts gelegen volière
februari 2021 - Witte Spreeuwen
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Kweek
Een voor mij nieuwe soort is natuurlijk spannend, blijven man en pop een verliefd koppeltje tijdens de kweek of vliegen ze elkaar
letterlijk en figuurlijk in de haren, gaan er wel of niet jonge
vogels op stok komen enz.?

jong in het nest zien. Hier blijft het echter bij.
Voor een eerste ronde tijdens een eerste kweek
ben je daar natuurlijk tevreden mee, we zijn
er echter nog niet, een aantal cruciale fases
moet nog doorlopen worden,
de eerste dagen overleven, niet
eruit gegooid worden, geringd
worden, uitvliegen, gevoerd worden door de ouders, er kan nog
genoeg mis gaan.

TWEEDE HELFT
MAART WERD
HET NEST
GEBOUWD, IN EEN
TRALIENESTKASTJE.

Tweede helft maart werd het nest gebouwd,
in een tralienestkastje. Op de foto is te zien
dat het een nest is dat vooral gebouwd is
met natuurlijke materialen. Bij het onderdeel
analyse nest komen we terug op het gebruikte
materiaal.
Spannende tijden dus, hopen op eitjes. En
ja hoor, 2 april is het eerste eitje er. Oei, de
dag erna niets, wat zou er aan de hand zijn?
Woensdag 4 april weer blij, eitje nummer twee
is er. Hier blijft het echter bij. Kan niet zeggen
dat ik helemaal vol vertrouwen was, maar ja
we moesten het ermee doen.
Je telt er dan eens 14 dagen bij wat betekent
dat er zo rond de 16e - 17e april eitjes moesten
uit komen. Rond die tijd begin je natuurlijk op
te letten, zie ik iets wat op het kippen van een
ei duidt, zijn er misschien eierschalen te zien?
De moed begint je dan al een beetje in de
schoenen te zakken, twee eitjes maar en nog
geen gekipt, dat zal wel niets meer worden.
Donderdag 19 april zijn we natuurlijk zo blij als
een klein kind in een snoepwinkel als we een

14
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Bij de voeding speelde ik, zeker in de eerste
ronde, op zeker. Een heel scala aan insecten
kregen ze aangeboden, ingekochte watervlooien,
artemia, diepvriesinsecten zoals wasmotten,
pinkies, buffalo’s, al dan niet gemalen en verder
levende insecten zoals meelwormen, buffalo’s,
wasmotten en krekels maat 6. En omdat insecteneters, insecteneters zijn, géén universeel,
eivoer of insectenpaté! Voor de liefhebbers in
mijn bestand vogels staat, buiten de kweek, wel
Uni Komplet ter beschikking. Naast de bescheiden hoeveelheid Uni Komplet het hele jaar door
alleen maar insecten.
Ook ging ik naar een poel in het bos, bemachtigde daar water inclusief waterdiertjes en zette het in de volière onder het motto natuurlijke
voeding. Wat een mens allemaal niet doet voor
zijn vogeltjes. Daarnaast kregen ze een feestmaal uit de insectivoro.
Beiden om een andere reden staan mijn vrouw
en ik achter de aanschaf van een insectivoro.
Mijn vrouw omdat ze het ongedierte onder de
overkapping weg wil hebben en ik omdat ik de
gevangen vliegbeestjes graag aan mijn vogels
voer.

u

De eerste ronde!

Het gaat echter goed, vrijdag
4 mei, 16 dagen na het uitkomen
wordt de sprong in de diepte gemaakt en vliegt het jong uit. Iets
langer in het nest blijven daar
ben ik geen tegenstander van
hopende dat zich dit vertaalt in een sterkere
vogel de eerste dagen buiten het nest.

© Mart Roussea

Zoals vermeld kwam het
koppel alleen in een aparte
biotoopvolière om op die
manier zowel mijn nieuwe
koppel als de andere vogels te
beschermen, maar ook om ze
de nodige rust om te broeden
te gunnen en nestverstoring te
voorkomen. Alles om optimale
omstandigheden voor overleven en kweek te
bieden.

EXOTEN
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Levend voer uit insectivoro

Veel liefhebbers doen hetzelfde. Na de vangst
stoppen velen onder ons de gevangen beestjes
een kwartiertje in de diepvries zodat de beestjes
bij het voeren aan de vogels overmand zijn door
de kou, de weg kwijt zijn en vleugellam zijn. De
vogels kunnen dan zondermeer aanvallen.
Omdat ik het
natuurlijke gedrag
wil stimuleren en
zelf ook het liefst
een warme kroket
heb gaat de inhoud
van de insectivoro
levend de volière in,
ik ga ervanuit dat
de waterroodstaart
dezelfde mening
is toegedaan. Hele
ladingen vliegen,
muggen, allerlei soorten motten/buxusmotten,
bijen, wespen en nog allerlei unidentified fliying
objects die je niet voor mogelijk houdt, onze
multiculturele samenleving is er niets bij, laat ik
vanuit het bakje de volière invliegen en wat niet
vliegt wordt gewoon op de grond gegooid.

IN HET BOS BEMACHTIGDE
IK WATER INCLUSIEF
WATERDIERTJES EN ZETTE
HET IN DE VOLIÈRE ONDER HET
MOTTO NATUURLIJKE VOEDING

De bel voor de tweede ronde!
Al vrij snel is er begonnen aan een nieuw nest in
een halfopen nestkastje. Een paar dagen na het
uitvliegen van het eerste jong, woensdag 9 mei,

16

februari 2021 - Witte Spreeuwen

Tweede ronde in half open nestkast

wordt het eerste ei gelegd, dag erna mooi ei 2,
dag erna ei 3, dag erna …. geen ei, in de waterschaal trof ik echter een vlies aan, wel een vlies
dus maar geen volledig ei, de dag erna toch nog
ei 4! Dit geeft de burger moed, eerste ronde weliswaar twee eitjes en één jong uitgevlogen en nu
mooi 4 eitjes, dat biedt perspectief!
Ook nu wordt mijn geduld weer op de proef gesteld! Op zaterdag 26 mei komen de eerste twee
jongen uit, en op dinsdag 29 mei een derde jong.
Deze drie uitgekomen jongen doen het goed en
op dinsdag 12 juni vliegen ze uit, wat betekent
dat de eerste twee er 18 dagen over hebben
gedaan en de derde vijftien dagen, een relatief
snelle benjamin binnen de familie dus. Ze zijn
meteen vliegvlug en het staartje doet meteen
wippen en spreid-sluit.

De derde ronde
Opnieuw gaan pa en ma aan de slag. Weer in
het halfopen nestkastje worden er mooi op vier
opeenvolgende dagen 4 eitjes gelegd, te beginnen op maandag 18 juni. Tja, en dan zitten er 4
jongen in de volière, eentje van de eerste ronde
en drie van de tweede ronde. Die drie van de
tweede ronde waren nog geen maand oud, een
dilemma dus, jongen erbij laten met het risico
op nestverstoring cq -vervuiling of jongen eruit
vangen en apart zetten met het risico dat ze nog
niet zelfstandig genoeg zijn. In een kooi hopende
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Beetje hulp bij het voeden voor de achterblijver

op voederen door vader was niet echt een optie
door de inrichting van de volière. Vertrouwend op
het eigen vermogen van de jongen heb ik ze apart
in een beplante vlucht gezet.
Op zondag, de dag erna, zat er één niet lekker
erbij, misschien nog niet zelfstandig genoeg of
de andere drie gunden het jong geen plaats bij de
voerbak.
Gelukkig was een zeer ervaren en deskundige bevriende Belgische kweker net bij mij om een vogel
op te halen zodat ik de mogelijkheid had om te
overleggen. Martin adviseerde mij het jong apart
te zetten en met een spuitje te voeden. De inhoud
van het spuitje bestond uit tot stof gemalen diepvries pinkies vermengd met insectenstrooipoeder
van Avis Cibum en water om er een papje van te
maken. Dit ging hartstikke goed en het jong is volgroeid tot een volwaardige waterroodstaart. Dit
was natuurlijk ook een mooie en leuke ervaring!
Woensdag 4 juli zie ik eierschalen in de waterschaal liggen, jonge vogeltjes dus, twee stuks!
De dag erna weer eierschalen in de waterschaal,
opnieuw twee jongen! Het deponeren van de
eierschalen is een tactiek om te voorkomen dat
predatoren het nest en de jongen vinden, in de
natuur zal er meestal stromend water zijn, zoals
de beekjes, dat er voor zorgt dat het bewijs van
het uit komen van de jongen verdwijnt.

Op zondag 8 juli, de vierde en vijfde dag, alle vier
geringd.
Zaterdag 14 juli hield mijn jongste zoon een
feestje voor zijn verjaardag, naast en dus vlakbij
de volière? Ik zag de bui natuurlijk al hangen want,
beesten als het zijn, wil een dergelijk feestje nog
wel eens uit de hand lopen. Dus een zeil gespannen tussen de volière en de potentiele kabaalmakers. Ze gedragen zich echter voorbeeldig, ik was
zeer tevreden en vertrouwde erop dat er met mijn
vogels niets mis zou gaan.
De teleurstelling was natuurlijk groot toen de dag
erna ’s morgens twee jongen verdwenen waren,
eentje lag bij de deur en eentje vond ik niet direct,
die lag natuurlijk ergens tussen de planten.
’s Middags vond ik de derde dood in het nest. Nog
eentje over dus, deze heb ik meteen ’s avonds in
het nest water gegeven, wat hij meteen gretig tot
zich nam. Vervolgens heb ik hem regelmatig, in
het nest bijgevoerd. Het moment van uitvliegen
was nu wel erg spannend, zou hij het gaan redden
en voldoende worden gevoerd als ik het niet meer
deed? Gelukkig waren pa en ma ondertussen van
de schrik bekomen en bij zinnen en heeft het jong
zich tot een mooie volwassen vogel ontwikkeld.
Mijn zoon en zijn vrienden heb ik maar laten leven
en niets kwalijk genomen omdat ze zich voorbeel-
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Mooi bouwwerk, ruwbouw en afwerking

Prille jonge waterroodstaartjes

dig gedragen hadden. Problemen met vogels, it’s
all in the game, en er is altijd wel wat.

enz. Bij de analyse van het nest van dit koppel is
te zien dat er een grote diversiteit aan materialen
wordt gebruikt! Naast allerlei nestmateriaal dat ik
koop zoals sisal, kapok, allerlei dierenharen, gebruik ik ook veel materialen die ik uit onze eigen
tuin of de natuur haal zoals mos, grashalmen e.d.

Het was meteen de afsluiting van een roerige
kweektijd met de waterroodstaart, roerig en
spannend, maar mooi, veel geleerd en genoten!
Wat de voeding betreft heb ik na de eerste ronde
het assortiment gesaneerd, geen water met
allerlei beestjes meer uit het bos, zou toch wel
eens problemen kunnen geven qua gezondheid,
en geen watervliegen en artemia, zonder lukt
ook. Vaak is de basis, buffalo’s, meelwormen
en krekels voldoende. Ik denk dat we af en toe
gewoon de neiging hebben te overdrijven qua
hoeveelheid en variatie in de voeding, ik ook dus.

Nestanalyse
Na de kweek kun je het nest eens analyseren en
antwoorden krijgen op de vragen, hoe zat het
nest in elkaar, welke materialen zijn gebruikt

Op de foto zie je het nestmateriaal van twee
nesten. Elk nest bestaat eigenlijk uit een ruwbouw
bestaande uit mos, takjes en bladeren en andere
vooral natuurlijke materialen. In de vorm van een
mooi kommetje wordt vervolgens de binnenkant
afgewerkt met fijner materiaal.

Ode aan de loodkleurige
waterroodstaart
De loodkleurige waterroodstaart verdient zeker
een plek binnen onze avicultuur. Man en pop
zijn beiden prachtig qua kleur, elk op hun eigen
manier. Bij veel vogelsoorten is de man toch wel
het mooist. Bij de waterroodstaart zijn ze, naar

Kweekrelevantie
Nest
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Materiaal

Broed

Ring(-en)

Vlieg-
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Eieren
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4-7
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1-4
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man
mijn mening, beiden op z’n minst even mooi.
Afhankelijk van eigen smaak kan eenieder pop
of man het mooist vinden. Als kers op de taart,
zowel man als pop een staart die voortdurend wipt en spreidt en daarmee een prachtig
schouwspel biedt.
Ook qua gedrag is het een aanwinst, een snelle
en wendbare vlieger, die zo langs je door flitst,
de deur uit, bij met name een kleine vlucht. Een
sluis is dan ook geen overbodige luxe. Als hij
niet vliegt zit hij in de begroeiing of beweegt
hij al wippend en spreidend met zijn staart over
de grond, zoals eerder opgemerkt een prachtig
schouwspel!
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CULTUURVOGELS.COM
Als vogelliefhebbers komen we vanuit heel
Nederland en België regelmatig bijeen in Nederlands Zuid-Limburg, meestal in Ulestraten.
Dan we bespreken we alles wat belangrijk is
voor ons op dat moment, beantwoorden elkaars
vragen en nemen een kijkje via een presentatie
bij andere liefhebbers.
Wij staan los van alle bonden, beconcurreren ze
niet maar werken samen wat betreft lezingen
en presentaties en zijn ze allen te vriend.
Ook komend najaar zullen wij weer bijeenkomsten organiseren voor éénieder, ervaren of beginnend liefhebber. Mocht u hier belangstelling
voor hebben dan kunt u voor info terecht via de
volgende media:

© mrpratan / Adobe Stock

www.cultuurvogels.com
facebook: cultuurvogels.com
+31(0)6 37450124
mjm.rousseau@gmail.com
Ik hoop dat u het artikel met plezier heeft gelezen. Mocht u vragen hebben of kennis te willen
delen, dan kunt u mij bereiken via de bovenstaande media.

pop
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Middelste
bonte specht

Vogel
van de
maand

Leiopicus medius
Tekst en foto’s: Nick Michielsen.

• In tegenstelling tot zijn grotere neef de grote bonte specht, foerageert de middelste bonte specht vaak op
de takken van bomen, daar waar zijn neef eerder op de stam foerageert.
• De middelste bonte specht wordt vaak voor een grote bonte specht aanzien. Zeker de juveniele grote bonte specht heeft veel weg van de middelste bonte specht. Grote verschillen zijn de flanktekening en de roze
stuit bij de middelste bonte specht.
• Voor zijn leefgebied geeft hij de voorkeur aan oude loofbossen, vooral waar veel oude eiken staan. Vooral
in bomen met een ruwe bast gaat hij zijn kost zoeken.
• De laatste jaren is de middelste bonte specht aan een serieuze opmars bezig in de Benelux. Vooral in de
Kempen en Nederland tellen ze elk jaar meer en meer broedparen. Opvallend, want begin jaren negentig
werd de soort hier nog als zeldzaam beschouwd.
• Ze zijn algemeen veel stiller dan andere spechtensoorten. Ze laten hun
roep weinig horen en het roffelen tegen de bomen is ook veel minder. Doorgaans leven ze in de kruinen van de bomen waardoor
ze moeilijk waarneembaar zijn.

© Nick Michielsen
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Ten huize van
Pol Maroy
Tekst: Marc Devos.

Pol Maroy werd
geboren tussen de
vogels. Als kind van
een landbouwer vogelliefhebber werd hij
opgekweekt tussen de
vogelvangers en – een
voor die tijd - moderne
kwekerij van Australische
prachtvinken. Toen
kwamen regelmatig
autobussen met
vogelliefhebbers de
kwekerij bewonderen.
Later was hij – samen
met vader Jozef – tot
ver over onze grenzen
bekend als handelaar
en invoerder van
Hoe ben je er zelf aan
vogels. Daarnaast was
begonnen?
hij nog duivenmelker
Al heel vroeg heb ik Europese
gehouden. Dat blijven nog altijd
en vogeltentoonsteller.
mijn favoriete vogels. Als tiener
Visser, vogelkweker en
kweekte ik al Europese vogels, tot
vogelkenner is hij nog
aan mijn hogere studies. Daarna
steeds.
werkte ik mee met vader in de
vogelhandel. Zo heb ik een vijftal
jaar kleurkanaries gekweekt, isabel rood ivoor, agaat rood ivoor,
en zwart rood. Ook heb ik altijd
interesse gehad in postuurkana-
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ries. Ik heb 15 jaar lang goede vogels gehaald uit Engeland. Toen ik
veertig werd, hield ik een tiental
jaar Engelse grasparkieten en nu
ben ik terug bezig met die vogels
waar het allemaal mee begon:
botvinken, in wildkleur, isabel,
pastel, agaat, bruin en opaal.

Hoe verloopt de
vinkenkweek?
Ik kweek nu al vijf jaar in buitenvolières, volgens het ritme

TEN HUIZE VAN

der natuur. Geen bijverlichting
en geen verwarming. Ik heb zes
volières van 1,2m X 2,25m X 5m en
7 volières van 1m X 2,25m X 2,5m.
Ik kweek met acht mannen waarbij telkens twee à drie poppen
zitten. Buiten het broedseizoen
zitten alle vogels samen.
Ik heb mijn vogels gehaald bij
Koen Defoirdt uit Kerkhove, Wim
Naert uit Ingelmunster, Jean
D’Hoop uit Kuurne en Harry
Degrootte uit Deerlijk.

Welke voeding krijgen de
vogels?
Buiten het broedseizoen krijgen
ze vinkenmengeling van Vama,
grit met houtskool en tweemaal
in de week diepvriespinkies gemengd met Prima-eivoer.
Tijdens het broedseizoen: driemaal per dag pinkies met Prima-eivoer, versterkt met Aves-opfok en van zodra de nachten
het toelaten, constant levende
buffalo’s, tot het einde van het
broedseizoen. Wanneer er jongen
uitvliegen: diepvrieswasmotten.
Als groenvoer krijgen ze perzikkruid en theunisbloem.
Kiemzaad wordt niet gegeven.
Ik maak gebruik van voorgevormde nesten van Vama, daarin
worden gewoonlijk een vijftal
blauwe eieren gelegd. Na dertien
dagen komen de eieren uit. De
ringen hebben een doorsnede van
2,7 mm en worden niet gecamoufleerd.
De man blijft bij zijn broedende
pop en helpt later mee de jongen
voeren.
De jongen worden niet van de
ouders gescheiden.

De meeste moeilijkheden ondervind ik met poppen die vechten
om hetzelfde nest in gebruik te
nemen.

Welke medische begeleiding krijgen de vinken?
Ik geef geen extra vitamines en
ga weinig naar de dierenarts.
Voor en na de winter geef ik
gedurende twee dagen Baycox
tegen coccidiose.
Zwakke vogels worden niet aangehouden.
De vogels krijgen veel gelegenheid om te baden.  
Tegen bloedmijten gebruik ik Insectosec. Daarmee behandel ik de
nesten voor de kweek en als de
jongen kippen opnieuw. Ivermectine heb ik altijd in huis.

IK KWEEK NU AL VIJF
JAAR IN BUITENVOLIÈRES,
VOLGENS HET RITME
DER NATUUR.
Van welke vereniging(en)
ben je nu lid?
Van “De witte spreeuwen”- Waregem en WEV (Werkgroep Europese Vogels).
De werking bij de Europese speciaalclub is goed. Vroeger in mijn
grasparkietentijd overdreef men,
in praktisch iedere provincie was
er een speciaalclub: hoe speciaal
is dat dan?
Als handelaar heb ik altijd klanten
die bestuurslid waren gesteund

door lidmaatschap en een reclame in het tijdschrift.
De kwaliteit en kwantiteit van
de artikels in de maandbladen
zijn de laatste jaren drastisch
achteruitgegaan. Waarschijnlijk
bij gebrek aan schrijvers alsook
de liefhebberij die jaar na jaar
afkalft. Ook vind ik de mentaliteit
erg veranderd: alles is toegespitst
op beurzen, lees commercie.
Vroeger waren er meer idealisten
onder de vogelliefhebbers.

Schrijf je zelf ook
artikels?
Ik ben me aan het voorbereiden
op: “Dagboek van een vogelhandelaar”, over de belevenissen en
anekdoten die ik meemaakte van
1971 tot 2013 als invoerder en
handelaar. Ook gaan er artikels
komen over de kwalificatie van
ondersoorten en nevensoorten,
in het bijzonder van de Europese
vogelfauna. Ik beschik over een
zeer uitgebreide bibliotheek aan
gespecialiseerde wetenschappelijke lectuur. Zoals iedereen weet
waren er heel wat problemen wat
betreft onder- en nevensoorten.
In de jaren negentig werd ik door
de correctionele rechtbank hierover verschillende malen in het
gelijk gesteld (NOOIT veroordeeld
in deze materie) en de laatste
wetenschappelijke werken (Oxford
university 2017-2018) delen mijn
mening. Daarbij lees ik met veel
belangstelling boeken die handelen over de vogeltrek en ook
hierover zal af en toe een artikel
volgen.
Misschien zullen velen mij herinneren als die deugniet die distelvinken en goudvinken invoerde
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ingeschreven vogels medaillewinnaars.

WE HEBBEN NOOD
AAN VEEL MEER
JONGE LIEFHEBBERS
EN ONBAATZUCHTIGE
VRIJWILLIGERS DIE WEER,
ZOALS VROEGER DE STEUN
EN TOEVERLAAT ZIJN VAN
ONZE VERENIGINGEN

Bij mijn eerste deelname als
beginner had ik op Belgisch kampioenschap - BGC te Winksele de
beste overjarige pop en ik stond
daar zowaar op het podium tussen René Heylen en Jos Backx.

Wat zou er beter kunnen
in de vogelliefhebberij?

I.p.v. beter kunnen, zouden we
niet beter naar vroeger terugkeren? Toen was idealisme troef.
Nu is het gewoon platte commercie: tentoonstellingen, waar
iedereen met zijn beste vogels
uit China, maar in deze materie zijn kwam zijn verdwenen en nu zijn
mijn vader en ik nooit veroordeeld, er overal beurzen, waar iedereen
integendeel zelfs: correctioneel zijn met zijn overschot komt. Mij is
het altijd te doen geweest om
we telkens vrijgesproken.
een goede vogel te zien die de
standaard benadert.
Neem je deel aan
Belangeloos een collega helpen
tentoonstellingen?
heeft plaats gemaakt voor comDat heb ik gedaan, maar het is al
twintig jaar geleden.
mercialisatie.
Ik behaalde 2 x zilver en 1 x brons
op het Wereldkampioenschap in Ieper. Van mijn 16 individuele vogels
waren er 8 die 90 punten en meer
behaalden. Mijn stam haalde zilver.
De babyshow bij BGC, de speciaalclub in Sint-Niklaas, heb ik gewonnen, voor Andre Vermeir. Ik had er
de beste pop.
Gedurende 5 jaar won ik overal
met mijn lutinopoppen, tot op het
wereldkampioenschap in Ieper, waar
ik geklopt werd door een man.
Ik behaalde een 7- tal gouden
medailles op het Belgisch kampioenschap - KBOF te Sint–Niklaas.
Telkens waren de helft van mijn
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We hebben nood aan veel meer
jonge liefhebbers en onbaatzuchtige vrijwilligers die weer, zoals
vroeger de steun en toeverlaat
zijn van onze verenigingen, maar
ik ben aan het dromen denk ik.

Wat is je beste herinnering in de hobby?
De kameraadschap die ik van
velen mocht ondervinden en die
zich nu nog vertaalt op vrijdagvoormiddag in een koffietafel met
ongeveer 10-15 man. Al gooit corona momenteel roet in het eten.
Ook de vele complimenten die ik
nu krijg nadat ik als handelaar
gestopt ben. Vader zei altijd:
“Gij verdoet uw tijd met praten”,
doch nu ondervind ik dat juist dat
woordje bij het binnenkomen van
de zaak velen deugd deed.
Die vele sociale contacten zou ik
het meest missen, moest ik geen
vogels meer houden.
Om op de persoonlijke toer te
gaan: Andre Delaere uit De Haan,

TEN HUIZE VAN

die 16 medailles won met borders
op de wereldkampioenschappen
schreef een brief toen hij stopte,
om mij te bedanken voor de vele
mooie vogels die ik voor hem had
meegebracht uit Engeland. Dat
zal mij altijd bijblijven.

Heb je een lijfspreuk, of
een motto?
Toen ik startte zei mijn oom:
“1000 frank van uw ergste concurrent is evenveel waard als 1000
frank van uw beste vriend” d.w.z.:
tracht met iedereen overeen
te komen. Later maakte ik mij
volgende spreuk eigen: “Voor iets
hoort iets” en nu leef ik naar het
motto: “Doe stille voort”.

Heb je (of had je) een
of andere functie in de
liefhebberij?
Door mijn rol als handelaar was
dit moeilijk, Ik was vijfentwintig
jaar kassier bij duivenmaatschappij “Den Hert” in Waregem. Twintig jaar heb ik de “Bordeaux-club”
(verste vlucht voor jonge duiven)
geleid en gesticht, met ‘s zomers
een barbecue voor 300 personen
en ‘s winters een banket voor 120
personen. De Bordeaux-vlucht
is nu afgeschaft wegens zijn te
lange afstand.

Prima, Faunafood, Federvit... Bij
voedercontrole werd alles in der
minne - bij een kopje koffie - geregeld door de inspecteur met het
nodige advies, alles was vertrouwelijk. Vanaf 1990 veranderde
dit: de “oude” inspecteurs waren
op pensioen en de nieuwe gaven
allerminst informatie, maar de
eerste twee woorden die we hoorden waren: boete en bekeuring. Ik
moest als 50-jarige vogelLIEFhebber plots richtlijnen volgen van
iemand die “5 hoog” in Brussel
nog nooit een vogel van dichtbij
had gezien. Gelukkig was er de
familiale band met mijn klanten.
Ik ontving Walter, Roger, Marc...
En niet klant nr. 1, 2, 3... Maar die
klanten werden ouder, net als
mijn zaak en werden niet vervangen. De vele mooie herinneringen
blijven echter.

Meer liefhebber dan
handelaar
Hoewel ik mij, ook in mijn actieve
periode meer liefhebber dan
handelaar voelde, zijn de daaruit
volgende contacten voor mij zeer
waardevol gebleven:
Dr. Johan Ingels, een autoriteit
i.v.m. tangara’s was een vriend
des huizes.
Nordgaar Olhesen, publiceerde in
1973 een handleiding over tangara’s, die nog steeds actueel is.
Dr. Nikolay, medewerker aan
het vogelpark Walsrode kwam
persoonlijk 6 witnekfazantduiven
halen die voor het eerst ingevoerd
werden in Europa.
Prof Holsheimer, de eigenaar van
Aves kwam gedurende een lange
periode maandelijks op bezoek
voor kolibries, om dan via studie
nectar te ontwikkelen die nu nog
in de handel is nl. Aves nectar.

Wat hebben al die jaren
vogelliefhebberij je
geleerd?
Als vogelhandelaar? In 1970 werd
de btw ingevoerd en in 1976
werden onze oude gebouwen
vervangen door een nieuw, dat
dienst heeft gedaan tot 2013. In
die tijd heb ik de mentaliteit zien
veranderen in de verkeerde zin.
Wij waren invoerder van: Claus,
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De laatste generatie
Tekst: Marc Devos

Omwille van een bepaald virus dat we niet bij naam zullen noemen,
heeft onze hobby het zwaar te verduren gekregen. Ook door de
steeds vaker optredende vogelgriep pakken er zich donkere wolken
samen boven de vogelsport. Tentoonstellingen gaan niet door en er
zijn al maar meer tentoonstellers die afhaken. De toekomst is onzeker
en de vogelliefhebberij zit in het slop. Vogels houden zou niet meer
van deze tijd zijn. Te veeleisend, te duur, niet sexy…
Zijn wij de laatste generatie?

Zo ’n halve eeuw geleden werden verschillende clubs opgericht door enthousiastelingen
die vogels hielden, kweekten en tentoonstelden. Nu stopt alles, vogelhandels, vogelshows
en vogelclubs. Veel vooraanstaande figuren in
de liefhebberij hebben zelf geen vogels meer.
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Elk jaar opnieuw zijn er kwekers, vogelhandelaars, keurders en bestuursleden die het voor
bekeken houden. Niet alleen de vogelverenigingen, maar het hele verenigingsleven gaat
erop achteruit. We zitten in een negatieve
spiraal. Iedere echte liefhebber kan intussen
wel enkele kwijnende en verdwenen vereni-
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Een negatieve spiraal
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gingen met naam en toenaam
noemen.
Vogels kweken is een hobby voor
oudere mensen. Een vijftiger wordt als
een jonge gast aanzien. Daar is natuurlijk
niets mis mee, maar zo komt de opvolging
wel in het gedrang. Als er al
nieuwe spelers bijkomen, dan
duurt het gewoonlijk niet lang.
We hebben er al veel zien
komen en gaan. Vroeger was er
in elke gemeente, samen met
de kermis een vogeltentoonstelling waar vele families op
af kwamen. Die tijd is intussen
al lang voorbij. Vogels houden
wordt als oubollig aanzien. Tentoonstellers zijn een minderheid geworden. Het zijn altijd
dezelfde mensen die men ziet, specialisten in
hun branche.

de hobby uitoefenen. Maar komt de puberteit,
dan stoppen de meesten daarvan weer. Ze
hebben dan meer belangstelling voor hun lief,
voor technologische snufjes en voor op reis
gaan. Wie geeft hen ongelijk?

De jeugd haakt af

Te duur

In onze tijd gingen we met de klas naar de lokale vogelshow kijken. Nu krijgen de kinderen
te horen dat vogels in gevangenschap houden
niet kan. Zelfs dierentuinen zijn verboden terrein. We hebben de perceptie tegen. De jeugd
heeft geen interesse meer in vogels houden
en dat is moeilijk bij te sturen. Of we dat nu
leuk vinden of niet. Er zijn wel lovenswaardige
initiatieven, zoals een jeugdkampioenschap
op de tentoonstellingen, maar ook dat spreekt
de jongeren niet aan. De smartphone is een
belangrijk deel van hun (digitale) leven geworden. Allerlei acties om de jeugd weer warm te
maken voor de vogelliefhebberij, zijn wat mij
betreft, alleen maar wishful thinking.
Vaak zie je dat de kinderen van vaders die
vogels houden in het begin samen met vader

Onze hobby zou te kostelijk zijn, zeker voor beginners. Dat is maar zeer gedeeltelijk waar. De
hedendaagse jeugd heeft een groter budget
dan wat wij hadden. Er zijn nu echter wel veel
meer mogelijkheden dan vroeger.

VOGELS VRAGEN
ALTIJD AANDACHT.
OOK ALS JE ER GEEN
TIJD VOOR OF GEEN
ZIN IN HEBT.

een
De vogelliefhebberij bl ijft
je
fantastische hobby, waar
.
el ke dag kan van genieten

Toen onze generatie met vogels begon waren
er heel weinig producten voor de vogelliefhebber te verkrijgen. We beschikten ook maar
over een beperkt budget. Daarbij vergeleken is
er nu een overaanbod van vogelvoer, vitamines, insecten, nestmateriaal, kooien en alle
andere hulpmiddelen beschikbaar. Dus daaraan scheelt het niet.
Vroeger was er in elke gemeente wel een
vogelhandel. 0ok op de wekelijkse markt was
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er een kraam met vogels. Nu is alles anders.
Vogelhandelaren moeten een examen “dierenzorg” afleggen. Overtollige vogels raak je niet
zo gemakkelijk meer kwijt.
De huidige urbanisatie maakt het de vogelliefhebber ook niet gemakkelijk. In een flat vogels
huisvesten, is niet evident. Voor het bouwen
van een volière of een tuinhuis is een vergunning nodig en in veel tuintjes mag er zelfs
niet meer gebouwd worden.

Vrijheid
De mensen hebben tegenwoordig geen zin
meer in de verplichtingen die het houden van
vogels met zich meebrengt. Altijd iemand
moeten vinden die de vogels verzorgt wanneer
je op vakantie gaat. Het voortdurend reinigen van de kooien en op tijd eten en drinken
geven. Vogels vragen altijd aandacht, ook als
men er geen tijd of zin in heeft.
Het aantal liefhebbers daalt en ook een
aantal verenigingen dat stopt is een jaarlijks
terugkerend fenomeen. Een tentoonstelling
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op poten zetten vergt een hele organisatie en
sponsors vinden is ook al niet meer vanzelfsprekend. Dikwijls volstaat het dat een persoon uit het bestuur wegvalt om de hele club
op te doeken. Voor de clubs is het ook niet
gemakkelijk om vergaderingen te organiseren die voor iedereen interessant zijn. Bij een
parkietenbijeenkomst komen de kanarieliefhebbers niet aan hun trekken en bij een voordracht over wildzang staan de exotenkwekers
in de kou enz. Maar het is wel jammer als een
bond alleen nog maar een jaarlijks ledenfeest
en een wandeling op de agenda heeft. Is het
dan nog wel een vogelvereniging? Het aantal
leden in mijn club was toen ik eraan begon
een veelvoud van het huidige. Dat is ook geen
evolutie om blij van te worden.

Een slecht imago
Vroeger was vogelsport een algemeen aanvaarde, zinvolle hobby voor Jan met de pet.
Nu worden we in de media wel vaker afgeschilderd als “dierenbeulen” die vogels achter
tralies houden en er (volgens de openbare

IN DE SPREEKKAMER

mening) nog veel geld mee verdienen ook.
Alles wat met vogels houden te maken heeft
wordt in een slecht daglicht geplaatst. Roofvogelshows worden
afgeschaft. Het
houden van sommige vogelsoorten is
verboden. In veel flats
en huurwoningen
mogen geen vogels
gehouden worden…
Wanneer er in de pers
berichten verschijnen
over vogelsmokkel,
vogelvangst en het
illegaal houden
van beschermde vogels, dan worden wij als
kanariekwekers soms ook met een scheef oog
bekeken. Door de publieke opinie worden we
allemaal over dezelfde kam geschoren en dat
is jammer.

DE VOGELLIEFHEBBERIJ
ZAL ALTIJD BLIJVEN
BESTAAN. MAAR DAT ZAL
DAN WEL ONDER EEN
ANDERE VORM ZIJN.

Een mooie hobby
Toch vind ik de vogelliefhebberij nog steeds
een fantastische hobby, waar je elke dag kan
van genieten. Wij maken live mee wat ander

mensen alleen maar in natuurdocumentaires
zien. In het voorjaar koppelen wij onze vogels.
Daarna zien we hoe de eieren uitgebroed
worden. Eenmaal de eieren gekipt, worden
de jongen zorgvuldig gevoerd door de ouders.
Dan zien we de jonge vogels uitgroeien tot
volwassen exemplaren. We hopen daarbij dat
er enkele hele mooie bij zijn, die hoge ogen
gaan gooien op de komende tentoonstellingen. Op die tentoonstellingen zien we al onze
vrienden-vogelliefhebbers terug. Dan volgt
een rustperiode, waarin onze vogels extra verzorgd worden voor de komende kweekperiode.
De vogelliefhebberij zoals we ze nu bij ons
kennen is aan het uitbloeden. Maar het
houden van vogels is een oerinstinct, dat niet
zomaar zal verdwijnen. De vogelliefhebberij
zal altijd blijven bestaan, maar dan wel onder
een andere vorm. Dat kunnen de ondanks
alles nog talrijke enthousiaste vogelkwekers
alleen maar bevestigen. Het is op de vele
vogelbeurzen, grote shows en op facebook
duidelijk te zien dat vogels houden - ondanks
alles - een populaire hobby blijft. De maatschappij evolueert, ook de vogelsport zal zich
moeten aanpassen.

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

www.nbvv.nl
Voor België:

abonnement € 36,00 per jaar
lidmaatschap € 46,00 per jaar
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De weddels aratinga
Tekst en foto’s: Jef Kenis

Een soort, die met zijn 28 cm grootte vergelijkbaar is met de lengte
van een roodstuit. Maar daar houdt elke vergelijking op. Een roodstuit
weegt ongeveer tussen 60 en 70 gram. Een weddels ongeveer
105 gram voor een pop, een man weegt iets minder, ook al valt dit
niet direct op. Ik heb eens de tijd genomen om dit na te gaan, en
ik kwam gemiddeld op 102 gram, maar met geen uitschieters naar
boven of beneden. Enkel bij jonge vogels ligt dit gewicht, voor beide
geslachten, tussen de 90 en 95 gram.

Algemeen
Als Latijnse naam had deze vogel Aratinga
weddellii gekregen. Zo kan je zien dat de
Nederlandse benaming niet veel verschil vertoont met de Latijnse naam. Ik had verwacht
dat men bij de herschikking van de soorten
uit Zuid-Amerika, ze de weddels zouden gaan
onderbrengen in een andere groep, maar raar
genoeg was hij bij de aratinga’s blijven hangen. In die groep zitten ook de zonparkiet, de
goudkap, de jendaya en dan de laatste die er
aan toegevoegd is de aratinga maculata of de
zwavelborst aratinga. Vrij snel is er discussie
ontstaan over de opname van de weddel bij de
aratinga groep en het resultaat is dat hij nu
samen met de nandaya in een nieuwe groep
zijn opgenomen, namelijk: Gymnopsittacus.
Over het waarom is er een studie te vinden
op het net, een studie die meer dan 400 blz.
bedraagt en alleen gewijd is waarom alle “aratinga’s” moesten heringedeeld worden.

Beschrijving en herkomst
De weddels is zeker niet kleurrijk met zijn
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overwegend groen lichaam
met daarop een grijsbruine
kop. De nek is ook groen, maar
vertoont een duidelijke blauwe
waas, maar hou er rekening
mee dat die pas echt uitgesproken is bij een ouderdom
van 3 jaar. In deze grijsbruine
kopkleur vallen de brede witte
oogringen natuurlijk wel op. Het
lijkt er zelfs op dat bij het ouder
worden deze witte ring nog breder
wordt. Ook bij het ouder worden komt
rond de neusdoppen een roze schijn tevoorschijn, voornamelijk bij de mannetjes.
De snavel is diep zwart.
De buitenste vleugelpennen zijn
zwart met een blauwe omranding. De vleugeldekveren zijn groen
met een blauwe omzoming. De rest van
de rug neigt naar een olijfgroene kleur, de
onderzijde van de vleugels is zwart.

© Jef Kenis

© Jef Kenis
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De borst is groen. De buikkleur is eerder olijfgroen vanwege de “gele” waas die aanwezig
is. Tussen de poten
is het weer groen, te
vergelijken met deze van
de borst. De poten zijn
grijsachtig met zwarte
nagels.

van bossen tot op een hoogte van ongeveer
750 meter boven de zeespiegel. Zij vertoeven
daar in grotere en kleinere groepen zelfs in
het broedseizoen. Dat
broedseizoen loopt,
naargelang de streek
waar ze vertoeven, van
februari (Colombia)
tot september (Peru).
En ook al lijkt dit op
de periode bij ons,
onze zomermaanden
zijn ginder “de wintermaanden”, al kan
je onze winter niet
vergelijken met deze
van die regio’s. Als broedplaats gebruiken ze
gaten in bomen van zachthout, maar er zijn
ook nesten gevonden in termietenheuvels.

GESLACHTSONDERSCHEID IS
BIJNA NIET VAST TE STELLEN,
ZEKER ALS “NIET” KWEKER.
DNA OF ENDOSCOPIE IS DAN EEN
“MUST” OM ER ZEKER VAN TE
ZIJN DAT JE EEN PAAR HEBT.

De bovenzijde van de
staart is groen aan de
basis, maar wordt, naar
het uiteinde, blauw. De
onderzijde is bij de inplanting groen, met een
lichte gele omzoming.
Nadien wordt de staart
volledig zwart aan de onderzijde.

In de natuur komt deze soort voor in
Zuidoost-Colombia, Oostelijk Ecuador,
Oostelijk Peru en in het noorden van Brazilië. Daar leeft hij langs de oevers
van de rivieren, de buitenzijde

Met zijn lengte van 28 cm is de weddels dus
zeker de grootste niet bij de conuregroep.
Geslachtsonderscheid is bijna niet vast te

© Beth Boutot / Adobe Stock
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Aanschaf
Ondanks dat de prijs zeker niet hoog ligt, moet
je echt wel zoeken, zeker in België. In Nederland was dit iets makkelijker, al was ook daar
het aanbod niet al te groot. Er zijn er een aantal
geïmporteerd einde jaren 90, maar ook dat
aantal was niet al te groot.
Eigen kweek is wel te vinden, maar met dezelfde problemen die ik hiervoor al aanhaalde. En
dan is het dikwijls nog de vraag of er geen verwantschap is. Spijtig genoeg zijn veel kwekers
gestopt met deze soort. Dat is zeker in België
het geval. En waarom? Eerst en vooral omdat
de prijs zeker niet hoog lag en ligt, maar ook
omdat men deze vogels zo goed als niet kwijt
raakte in de handel. In Nederland lukte dat iets
makkelijker. Het resultaat is dat het aantal in
België uitgedund is tot een aantal dat gemakkelijk te tellen is. Van de kwekers die ik ken die
deze vogel nog in hun bezit hebben, weet ik dat
er in hun vogels bijna dezelfde basis zit, dus is
er altijd wel ergens een link tussen de vogels.
Mijn eerste aanschaf was eind vorige eeuw. Ik
nam 5 vogels over van een kweker uit Neder-
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stellen, zeker als “niet” kweker. DNA of endoscopie is dan een “must” om er zeker van te
zijn dat je een paar hebt.

land, niet al te ver van mij. De prijs was schappelijk, al wist ik dat er geen bewijs van geslacht
aanwezig was. 2 vogels hadden een vaste ring
aan, de 3 andere waren helemaal niet geringd
en zouden uit de import gehaald zijn. Er was nog
geen kweekresultaat, maar ik wou het risico toch
nemen.

De voliere en voeding
Die eerste 5 vogels heb ik bij elkaar geplaatst,
eerst in een volière van 4 m op 1 m. Nadien zijn
ze verhuisd naar een volière van 3 m lengte.
Hiervan is ongeveer de helft afgeschermd. Een
echt binnenhok is er echter niet. Verder is de
bodem volledig uit beton en is de volière volledig
overdekt. Ik had wat schrik dat ze in deze volière
niet zouden overgaan tot de kweek. Ze werden
namelijk vrij laat verzet en de volière was veel
lichtrijker dan hun vorige. Maar dat bleek geen
probleem. Waarschijnlijk ook omdat ze ongeveer
dezelfde broedblokken ter beschikking kregen.
Een kleine drie weken na het verplaatsen vond ik
al het eerste ei in het blok.
Misschien vreemd om in een iets kleinere volière
5 vogels te plaatsen. Klopt, maar ik had in die
periode vrij goede ervaringen met dezelfde werkwijze bij de pertinax, en ook de weddels dulden
zeker soortgenoten. Ik heb pas na het 2de kweekseizoen bij 3 vogels geslachtsbepaling laten

PARKIETEN
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HET AANBOD GROENTEN EN
FRUIT, WORDEN VERMENGD
MET HET EIVOER. DAT HEEFT
ALS VOORDEEL DAT HET
EIVOER GEMAKKELIJK WORDT
OPGENOMEN.

doen. Van 2 wist ik intussen dat zij een paar
waren vanwege het kweekresultaat, maar bij
de andere vond ik steeds onbevruchte eieren.
Ik vreesde dat alle 3 de vogels van hetzelfde
geslacht waren. Het resultaat was toch anders,
alleen bleek de enige man die er tussen zat te
oud te zijn. Gelukkig wist ik nog een man zitten,
ook import en ook het geslacht bepaald door
dezelfde dierenarts en die bleek nog niet te oud
te zijn. Maar de vraag drong zich op of ik die bij
de andere kon zetten. Ik heb het risico genomen, weliswaar na het kweekseizoen, en het
bleek geen probleem. Meer zelfs: het kweekseizoen nadien hadden de drie poppen jongen. Ik
was er zeker van dat het paar dat al jongen had
gegeven, bij elkaar was gebleven. Dus het was
de nieuwe aanwinst die gebruik had gemaakt
van de situatie. De “oude” man heeft het nog
5 jaar vol gehouden in dat gezelschap.
Als voeding krijgen de weddels eigenlijk dezelfde zaadsamenstelling die ik aan mijn andere
kromsnavels geef. Deze bestaat voor 80% uit
kleinere zaadsoorten en de rest zijn wat grotere
zaden.
Als eivoer geef ik een eivoer voor grote parkieten. Ik heb een voorkeur voor een “vet” eivoer,
gemengd met een droog eivoer. Ik doe daar extra gedroogde insecten bij. Misschien raar, maar

deze vogels zijn verzot op gedroogde insecten.
Ik was er een tijdje mee gestopt omdat de
firma er insecten en garnaalkopjes aan het
eivoer had gevoegd, maar drie jaar terug, toen
het eivoer terug veranderde, ben ik er weer
mee begonnen.
Vrij dikwijls hoor je dat een Zuid-Amerikaanse
parkiet geen eivoer of groenten en fruit tot
zich neemt. Dan vermoed ik dat deze bij mij
in de volière rare kwasten vertoeven. Ik heb
nooit problemen gehad met de opname van
eivoer en datgene ik er onder vermengde.
Het aanbod groenten en fruit, worden vermengd met het eivoer. Dat heeft als voordeel
dat het eivoer gemakkelijk wordt opgenomen. Een nadeel is dat het eiwitgehalte naar
beneden wordt getrokken. Vandaar de toevoeging van het insectenvoer. Als groenten en
fruit gebruik ik alles wat wij kennen uit eigen
streek behalve de bladgroenten. Veelal zijn
deze gemengde soepgroenten en het fruit dat
op dat moment vrij gemakkelijk te verkrijgen
valt. Dit laatste hangt dus af van de periode
van het jaar.
Een bijkomend puntje is dat ik één maal per
week, ter vervanging van de groenten, onkruidzaad vermeng in het eivoer. Ik weet niet of dit
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Een Zuid-Amerikaanse parkiet slaapt in zijn nestblok. Je moet er dus voor zorgen dat je op tijd dit blok reinigt en ander
vulsel inbrengt. Het zijn de properste Zuid-Amerikanen, die ik ken, in hun nestblok.

echt effect heeft, maar ik ben dat steeds blijven
doen nadat ik dat gezien had bij een oudere
kweker van Zuid-Amerikaanse parkieten die vrij
goede resultaten boekte in begin jaren 80.
Er mag zeker geen grit ontbreken, net zoals
zuiver water. Ik ben ervan overtuigd dat water
verantwoordelijk is voor vrij veel sterftegevallen. Zorg er dus voor dat je zeker alle dagen dit
water ververst. Minstens één maal per week
reinig ik de drinkschalen grondig. Dat is ook de
reden waarom ik metalen drinkschalen gebruik.
Vitaminen geef ik niet extra.
Ik ga er vanuit dat dit nog
steeds overbodig is als je voldoende natuurlijke producten
geeft, al ben ik er van overtuigd dat ze zeker hun nut
kunnen hebben, alleen geef
je snel meer dan nodig.

De kweek
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Als nestmateriaal gebruik ik al jaren hetzelfde:
houtkrullen van zachte houtsoorten. Ik spoel
dit alles en van dit vochtig “mengsel” breng ik
ongeveer een 5 cm in het blok. Juist daarboven breng ik stukjes zacht hout aan, omdat de
pop tijdens het broeden de wand van het blok
“afschraapt”.

NA EEN BROEDTIJD VAN
24 DAGEN WORDT HET
EERSTE JONG GEBOREN, EN
DAN VOLGT NA 2 DAGEN
NORMAAL HET TWEEDE
EN ZO VERDER.

Een Zuid-Amerikaanse parkiet
slaapt in zijn nestblok. Je
moet er dus voor zorgen dat
je op tijd dit blok reinigt en
ander vulsel inbrengt. Het zijn de properste
Zuid-Amerikanen, die ik ken, in hun nestblok.
Buiten wat pluimpjes, vind je nooit uitwerpselen in het blok. Bij andere komt dit wel voor,
niet veelvuldig, maar bij de weddels heb ik dit
nog nooit gezien.
Ik heb de weddels steeds de keuze laten maken
tussen een blok van 60 cm en een blok van
40 cm hoogte. De bodem van deze blokken zijn
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20 op 20 cm. Allebei zijn ze gebruikt om in te
slapen. Maar om te broeden hebben ze steeds
het kleine blok gekozen.

Ik heb eigenlijk nooit paringsrituelen gezien bij deze
vogels. Ook al observeer je
ze, het lijkt wel dat ze weten
of voelen dat er “iemand” of
iets in de buurt is. Toch kan
je aan de gedragingen zien
dat er iets op til is. Ze worden schuwer, laten zich meer
horen wanneer je de volière
betreedt en zeker wanneer je
het blok wil inspecteren.

Van de weddels die in mijn
volière zitten, werkt één pop binnen de kortste
keren ¾ van de nestvulling naar buiten. Vroeger
bracht ik er steeds terug vers in. Maar dat was
onbegonnen werk. Pas nadat jongen geboren
werden, lieten ze de nestvulling liggen en kon
ik er bijdoen.
Ik heb in mijn archieven gevonden dat ik in
2002 de eerste eieren op 20 mei in het blok
heb gevonden. Al die jaren daarna zijn die drie

dr
For the health of your birds!

Be cause we care for your birds!

koppels altijd rond die periode begonnen. Bij
de koppels die ik nadien heb samengesteld is
die datum vervroegd naar halfweg april. Ik heb
één koppeltje in een kweekvlucht zitten en daar
vind ik gegarandeerd de eerste eieren
half februari. Dat paar doet ook steeds een
2de ronde. De vogels die in een volière zitten
doen dat meestal niet.
Gedurende al die jaren en met de verschillende
paren die ik heb of had, heb ik slechts een paar
maal meegemaakt dat niet alle eieren bevrucht
waren. De reden waarom is nog steeds een
raadsel, al moet ik zeggen dat het nu bij 2 jonge
paren meer voorkomt. Heeft het met de afstamming te maken, of is er bij de aangeschafte
vogels al teveel inteelt geweest? Dat is moeilijk
na te gaan, of wordt “angstvallig” verzwegen.
Jongen die uit die 2 paren werden geboren, zijn
gepaard aan jonge vogels die uit de 3 importlijnen komen en dat heeft al een beter resultaat.
Na een broedtijd van 24 dagen wordt het eerste
jong geboren, en dan volgt na 2 dagen normaal
het tweede en zo verder. De eerste dagen schrik
je van het feit dat de jongen zo klein zijn. Toch
gaat het dan vrij snel. Wanneer de vogels geringd worden met een 6 mm, tussen de 10
en de 16de dag, zie je ze echt groeien. Je mag
je trouwens niet blind staren op het kleine
lichaam. De poten worden vrij snel groot en
deze aratinga heeft een vrij kort loopbeen. De
bouw van de poot kan je vergelijken met deze
van de psittaculasoorten zoals de halsbanden.
Een aratinga blijft ook vrij lang in het blok.
Meestal ligt dat ergens tussen de 60 en 70
dagen, bij de weddels tussen 55 en 60 dagen.
Toen ik de eerste maal jongen had van de
weddels was ik er niet echt gerust in. Maar
gelukkig liep alles goed af en vlogen de jongen
inderdaad na 56 dagen uit. In het begin is
dat vrij onbehulpzaam en zeer zenuwachtig
wanneer er iets of iemand vreemd de volière
nadert. Ze laten dat trouwens goed horen. Maar
na enkele dagen zie je het verschil niet meer in
het vliegen.

VITAMINEN & SUPPLEMENTEN
MEDICATIE & VERZORGINGSPRODUCTEN
TER OPTIMALISATIE VAN UW KWEEK

Contact: Dr. Peter Coutteel - info@coutteel.be - WWW.COUTTEEL.BE

Koop online via onze webshop voor België en Nederland
WWW.GIANTEL.NL/VOGELPRODUCTEN/
Webshop international: WWW.PANTEX-COUTTEEL.COM

LOVEBIRD
VOLIÈREBOUW

RUDDERVOORDE
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ADV LOVEBIRDS 95x135mm_JUIST.indd 1
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lukt het toch eens, anders wordt het moeilijk om een
deftige basis op te bouwen in Europa.
Nog niet bij ons, is de blauwe en de turquoise. Die
zijn beide geboren bij dezelfde liefhebber in de VS.
Maar ook daar blijkt de vruchtbaarheid van de vogels
een probleem te zijn. Afwachten dus.

© Jef Kenis

Tentoonstelling

Mogelijke problemen
Eigenlijk kan ik daar vrij kort in zijn. Ondanks het
feit dat ik mijn Zuid-Amerikaanse parkieten al
enkele jaren niet meer ontwormd heb, zijn er geen
vogels gestorven. Ook niet toen ik de vogels van
volière verzet heb.
Ik heb het vermoeden dat zij ook vrij goed de mindere periodes van ons weer goed verdragen. Dat
baseer ik op het feit dat ze bij mij niet altijd in de
beste omstandigheden hebben gezeten. Maar ik
heb er altijd wel trachten voor te zorgen dat regen
en wind hun werk niet konden doen in de volière.
Maar toch, als je niet echt een binnenvolière ter
beschikking hebt moet je een goed beschutte
plaats aanbieden. En zo hebben ze bij mij zonder
problemen de koudere en slechtere periodes van
het jaar doorstaan.
Het enige wat je als liefhebber goed moet weten
is of ze uit een binnen- of buitenvolière komen. Komen ze uit een binnenvolière, geef ze dan de kans
om rustig om te schakelen en doe dit in de betere
periode van het jaar qua weer.

Mutaties
Er zijn bij deze aratinga ook al mutaties geboren.
Er is de lutino, de recessieve vorm. Een mooie verschijning, is intussen ook aanwezige in onze contreien. Nadeel is wel dat er in Europa nagenoeg
geen kweekresultaten gemeld worden. Hopelijk
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Net zoals bij alle andere Zuid-Amerikaanse parkieten,
is deze vogel vrij nieuwsgierig waardoor hij vrij snel
tegen het TT front gaat hangen. Een gevolg is natuurlijk dat de staartveren gerafeld worden. Dat nieuwsgierig zijn krijg je niet weg. Dus kan je alleen maar
hopen dat de staart niet te beschadigd is tijdens de
keuring. En toch blijft de weddels schuw. Hij gaat vrij
snel “doorzakken”, of hangen op de zitstok.
Als TT vogel moet je rekening houden dat de vogel
niet “te licht” uitvalt. De vogel moet een body hebben.
Bij een te smalle vogel krijg je vrij sterk gekruiste
vleugels. En bij een weddels valt dit erg op, meer dan
bij andere vogels.
Bij een oudere vogel heb je veelal een rozige aanslag
boven de snavel. Als ik de literatuur mag geloven
is dit niets abnormaal. Alleen heb ik de opmerking
op een keurbriefje gehad dat dit niet mocht. Bij
jonge vogels, maar ook bij oudere vogels uit een
binnenhok, zie je vrij dikwijls een “bruine” waas over
het gehele lichaam. Dat verdwijnt na de rui het 2de
levensjaar, wanneer de vogels in een buitenvolière
vertoeven. In een binnenvolière verdwijnt dat eigenlijk niet. Trouwens de oogring bij vogels die binnen
gehouden worden, vertoont veelal een “gele” waas
en ook lijkt die oogring kleiner te zijn.

Besluit
De weddels is eigenlijk een vogel die je iedereen kan
aanraden. Zoals al aangehaald kan je gerust enkele
koppels in een iets grotere volière plaatsen. Hij laat
zich natuurlijk horen wanneer er iets vreemd rond de
volière gebeurt, maar dit geluid is draagbaar. Maar
ook bij deze soort: vraag een overdrachtsformulier bij
de aanschaf. Je hebt dat nodig voor je register. Maar
laat dat je zeker niet tegenhouden.

Slimme vogels komen naar...

Dé specialist in maatwerk volières en Italiaanse draadkooien!

in- en verkoop
van vogels

draadkooien

alle soorten zaden
en vogelvoeders

alles voor gezonde,
vrolijke vogels

(maatwerk) volières

Kijk voor alle benodigdheden voor uw vogel(s) in onze webshop:

WWW.BIRDSHOPEINDHOVEN.NL
Vóór 16.00 uur besteld, morgen geleverd!
Ook alles voor honden, katten, knaagdieren, vissen en duiven.
Vindt u iets niet op onze website? Vraag het ons.

SOL
5000

Onze merken zijn o.a.:

Hastelweg 79a • 5616 HK Eindhoven • 06 - 54 66 1480 • info@birdshopeindhoven.nl | Geopend: Ma
Ma t/m
t/m Vr:
Vr: 13.00
09.30--20.00
18.00 • Za
Za:09.00
09.00 -- 17.00
17.00 • Zo
Zo:10.00
10.00--12.00
12.00

NeorniPharma
ontwikkelt producten voor
vogels, pluimvee en reisduiven

Dierenartsenpraktijk voor
VOGELS, PLUIMVEE en REISDUIVEN
Consultaties op afspraak
ma - vr 9.00 - 19.00 uur
za 10.00 - 12.00 uur

DA Colla Pieter | DA Cans Simon
DA Van Trappen Liesl

bekijk het volledige aanbod op

www.neornipharma.be

DAP Galluvet bv | Dwarsstraat 3 | 3560 Lummen | België
+32 13 35 37 01 | vogels@galluvet.be | www.galluvet.be

Overlijdensbericht

Martin Morisse

24 december 1958 - 3 december 2020.
Voorzitter van het gewest Ieper.
Ondervoorzitter en ringenverantwoordelijke
van De Verenigde Vogelvrienden - Wervik.

Overlijdensbericht

Jef Geentjens

7 juni 1936 - 9 januari 2021
Stichter – erevoorzitter – bestuurslid De Havik,
St-Jozef Rijkevorsel
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Overlijdensbericht

Roger Vagenende

6 februari 1934 – 21 december 2020
Bestuurslid De Meerkoet - Serskamp

COLOFON
RAAD VAN BEHEER

Vraag en aanbod
ALLERLEI

AX794 Kweekk. kan. pvc - Weyen - Beekstraat,
10 - 3945 Ham Naam: Weyen (013/66 37 59)

EUROPESE

AS973 Goudvinken br. pastel. Van de Walle W. Bethaniënlei, 130 - Zoersel
Naam: Van de Walle Walter (03/383 45 76)
AH129 Sijs bruin, kneus, distelvink.
Naam: Corthout Walter (0472/209573)
AE653 Sib. putters, eumo, pastel, bruinpastel,
sat. Bruin + split vogels.
Naam: Pletinckx Willem (02/582 09 06)
AS139 Noordse barmsijs grote keuze.
Naam: Raemaekers Baptist (011/81 79 00)
AG902 Grote goudvinken wildkleur,
distelvinken.
Naam: Frans Cannaerts (0473/974656)

EXOTEN

AW271 Zwartkopsijzen - Kapoetsensijzen.
Naam: Robaeys Patrick (0497/123058)
AH129 Kapoetsensijs
Naam: Corthout Walter (0472/20 95 73)
AN299 Zebravinken -wit en bont
Naam: Ceulemans Paul (0479/831551)
BK386 Rode kardinalen.
Naam: Janssen R. (0479/582519)
AG902 Mozambiquen
Naam: Frans Cannaerts (0473/974656)
AR654 Grijze zebravinken groot formaat.
9300 Aalst
Naam: Michiels Frans (0494/362 064)

Rechtzetting: Het tel. nr. van Frans Michiels in het
vorig nr. was verkeerd.

KANARIES

AS139 Glosters geel + grizzle
Naam: Raemaekers Baptist (011/81 79 00)
BF352 Nog goede kwaliteit glosters te
bekomen bij Brulez José
Naam: Brulez José (0475/326191)

PARKIETEN

AE336 Rosella rood - Wildkleur en mutatie.
Prijs 40 à 45 € per stuk
Naam: David Johny (0472/912 419)
AN299 Bourksparkieten
Naam: Ceulemans Paul (0479/831551)

Alg. Nationaal Voorzitter: Jaak Aerts, Korhoenstraat 1 - 3910 Pelt
0473 54 04 64 - voorzitter@kbof.be
Alg. Nationaal Ondervoorzitter: Jack Bloemen, Beemdstraat 92, 3670 Oudsbergen
011 79 21 66 - onder-voorzitter@kbof.be
Alg. Nationaal Secretaris: Jan Van Looy, Pastoor Van Der Auwerastraat 34 - 2640 Mortsel
0496 79 40 44 - secretaris@kbof.be
Alg. Nationaal Penningmeester: François Van Paesschen, Molenheide 8 2870 Puurs-Sint-Amands
0478 35 94 62 - penningmeester@kbof.be

PROVINCIEVOORZITTERS

Antwerpen: vacant
Brabant: Walter Debaetselier, Loonbeekstraat 53 - 3040 Neerijse
0496 55 10 14 - voorz.brabant@kbof.be
Limburg: Marc Grieten, Rooierbeemden 74, 3980 Tessenderlo
0476 26 16 33 - voorz.limburg@kbof.be
Oost Vlaanderen: Freddy Van Affelterre, Brusselse Steenweg 393 - 9230 Massemen
0473 17 46 94 - voorz.o.vlaanderen@kbof.be
West-Vlaanderen: Luc Braekeveldt, Rijksweg 222 - 8710 Wielsbeke
0485 04 01 31 - voorz.w.vlaanderen@kbof.be

PROVINCIESECRETARISSEN

Antwerpen: Jos Smeyers, Kapelstraat 9A - 2470 Retie
014 37 86 09 - secr.antwerpen@kbof.be
Brabant: Willy Das, Grensstraat 26, 3271 Averbode
013 78 49 29 - secr.brabant@kbof.be
Limburg: Jean Dirkx, Stationstraat 74, 3650 Dilsen-Stokkem
089 56 50 24 - 0497 81 65 45 - secr.limburg@kbof.be
Oost Vlaanderen: Paul Vergeylen, Dendermondsesteenweg 110 D - 9290 Overmere
0476 71 30 41 - secr.o.vlaanderen@kbof.be
West Vlaanderen: Didier Devriese, Mandellaan 519, 8800 Roeselare,
051 25 13 84, secr.w.vlaanderen@kbof.be

NATIONAAL KEURMEESTERSCOMITE: N.K.C.

Nationaal Voorzitter: Wilfried Vandale, Vissersstraat 6 b - 8460 Oudenburg
059 26 73 03 - 0477 45 24 83 - voorz.keurders@kbof.be
Nationaal Secretaris & Post Aanduiding Keurmeesters: Patrick Lambrighs,
Grote Baan 191 - 3511 Kuringen - 011 25 47 67 - secr.keurders@kbof.be

NATIONALE POSTEN en VERANTWOORDELIJKEN

Verantwoordelijke Ombudsdienst: Steve Van Paesschen, Hooilaart 61A 9255 Buggenhout - ombudsman@kbof.be
Verantwoordelijke roofvogels: Sofie Smets, Irisstraat 10, 9280 Lebbeke,
0483 09 95 68, roofvogels@kbof.be
Proefnummers maandblad - Aanmelden nieuwe leden en ledenwerving Adreswijzigingen, Ledenadministratie: Paul Achten, Everslaarstraat 78 - 9160 Lokeren
09 348 84 38 - 0496 84 20 64 - ledenadministratie@kbof.be
rek. IBAN: BE33 7330 0642 3046 - BIC: KREDBEBB
Verantwoordelijke Veldornithologie: vacant
Verantwoordelijke digitalisatie en bestellen ringen: Jaak Aerts, Korhoenstraat 1 - 		
3910 Pelt - 0473 54 04 64 - digitalisatie@kbof.be
Redactie maandblad
Hoofdredacteur
Jan Van Overvelt, Postbaan 16 - 2910 Essen - 03 667 49 22 - hoofdredacteur@kbof.be
Eindredacteur
Marc Devos, Renbaanlaan 3 – 8520 Kuurne - 0486 36 11 26
redactie@kbof.be
Secretaris
Stijn Elebaut 0496 78 86 16 - secr.redactie@kbof.be
Foto’s
Nick Michielsen - foto.redactie@kbof.be
Vraag en aanbod, vogelbeurzen, aankondigingen
Jos Smeyers 014 37 86 09 en Alfons Truyts 014 73 53 08, vraag-aanbod@kbof.be
Publiciteit
Jos Smeyers 014 37 86 09 en Alfons Truyts 014 73 53 08 - publiciteit@kbof.be

Abonnementen rechtstreeks aangesloten leden:

Bestaande abonnementen kunnen hun abonnement verlengen door zich aan te
loggen op kbofonline.be en daar hun lidmaatschap verlengen. Na verlenging kan de
factuur worden afgedrukt, gebruik de gestructureerde mededeling die op de factuur
staat bij uw betaling. Rechtstreeks aangesloten leden die hun login en paswoord
niet meer bezitten kunnen die opnieuw aanvragen via mail bij: secretaris@kbof.be.
U kunt zich ook aanmelden via de onze website www.kbof.be onder de rubriek lid
worden, u krijgt dan de factuur via mail thuis gestuurd. Lidgeld bedraagt voor België
€ 32 en voor Nederland en buitenlandse abonnementen € 38.
Alle leden ontvangen maandelijks het blad “DE WITTE SPREEUWEN”, 40 pagina’s
boordevol informatie over vogels. Nadruk en overname van artikels en kleurfoto’s
zonder schriftelijke toelating is verboden. De artikels die in het maandelijks tijdschrift verschijnen verbinden enkel hun opstellers, niet de uitgever of de redactie.
De KBOF heeft het recht reclame te weigeren. Verantwoordelijke uitgever: Jaak Aerts
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OPTIBREED

Geef jouw
vogels een
vliegende
START!
Opti-Breed bestaat uit een
uitgebalanceerd mengsel van
aminozuren, vitaminen, mineralen,
sporenelementen, Florastimul en
L-carnitine.
• Het optimale voedingssupplement
voor de kweek
• Ideaal voor een goede groei en
een optimale ontwikkeling
• Voor een goede eischaalvorming
en een perfecte vederstructuur
Opti-Breed is aanbevolen om zelfbereid eivoer de juiste voedingswaarde te geven.

