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Arbiter,  
ik hou van jou
Dromen van tentoonstellingen… Na een jaar gedwongen rust 
hoopt iedereen dat we dit najaar terug samen kunnen verbroe-
deren met honderden vogels rondom ons. Of dit ook effectief 
zal gebeuren, is wellicht nog wat koffiedik kijken… 

Niettemin wordt de organisatie voor de tentoonstellingen 
stilaan weer op gang geschoten. Eén van de eerste dingen die 
gebeuren is de aanvraag van de keurmeesters. Dit jaar kunnen 
de clubs vanaf 15 april hun aanvraag indienen, waarbij de eer-
ste 2 weken voorbestemd zijn voor aanvragen op naam.

Maar, zeg nu zelf, een club die de eigen scheidsrechters aan-
duidt, blijft toch een vreemd gegeven? Alsof een voetbalploeg 
bij de thuismatchen zijn eigen scheidsrechters mag aandui-
den? We geloven uiteraard in de onafhankelijkheid en de ex-
pertise van de keurmeesters, maar zou het niet logischer zijn 
om het lot terug te laten beslissen over wie de vogels komt 
keuren?  Daarnaast krijgen trouwens de “nieuwe” keurmees-
ters zelfs bij deze clubs geen kans om hun expertise eens te 
tonen… Wat de boer niet kent, dat eet hij niet.
We begrijpen dat er wel redenen kunnen meespelen om op 
naam te vragen zoals de verplaatsingonkosten proberen te be-
perken of om graag eens keurders uit een bepaalde provincie 
te hebben… Maar toch…

Zelf keurmeester zijnde en ook actief als bestuurslid in een  
lokale vereniging én tevens tentoonsteller op onze TT vragen 
we nooit keurmeesters op naam aan. Laat het lot maar beslis-
sen wie er komt oordelen. En meteen vermijden we zelfs mo-
gelijke discussies van andere deelnemers dat we de scheids-
rechter hebben gekozen wanneer we een kampioen scoren.

Denk dus als bestuur bij jullie aanvraag keurmeesters eens na: 
ga je voor het tiende opeenvolgende jaar voor diezelfde keur-
meester, of speel je gewoon eens op verrassing ?

Stijn Elebaut

Foto cover: vink
© Adobe Stock / drakuliren
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Het is inmiddels genoegzaam bekend!

Op 08 januari 2021 werd de overkoepelende vzw NOFON 
- die de samenwerking tussen K.A.O.B., K.B.O.F. en A.Vi.Bo. 
omschrijft – boven de doopvont gehouden. Onze voorzitters 
maakten in de vorige editie van ons ledenblad reeds dit 
heuglijke nieuws bekend.

De structuur NOFON doet echter hoegenaamd geen afbreuk aan de werking van elke federatie apart 
en dient dan ook beschouwd te worden als koepelorganisatie, die onder het vaandel van een vzw - als 
rechtspersoonlijkheid en om problemen rond verantwoordelijkheid te vermijden – mogelijkheden tot 
samenwerking creëert en bijzondere kansen biedt. 
Om onze doelstellingen en structuren te verkondigen werd nu reeds het initiatief genomen om een 
website te creëren. Op www.nofon.be kan u de ontwikkelingen in onze samenwerking alvast op de voet 
volgen.

Zo willen we uit hoofde van NOFON tijdens het derde weekend van  december 2021 ons  Nationaal Kampi-
oenschap  inrichten. 
Deze organisatie van de NOFON met als naam “NOFON Championship”,  geschraagd door  kennis, kunde, 
inzet en enthousiasme vanuit de drie oprichtende federaties beantwoordt integraal aan de eerste doel-
stelling binnen deze prille samenwerking.
Velen hebben ongetwijfeld gedacht dat een show als deze er nooit zou komen. 
Welnu zij krijgen ongelijk! 

Om de ongelovigen de ogen te openen geven we nu reeds graag enige inkijk in de evolutie van de voorbe-
reidende werkzaamheden. 
Zo is het programma van de show op aloude leest geschoeid:
• Dinsdag 14/12/2021 van 14.00 uur tot 22.00 uur: binnenbrengen van de vogels.
• Woensdag 15/12/2021: keuring van de vogels.
• Vrijdag 17/12/2021: 

 x om 10.30 uur: opening met receptie voor de exposanten en de genodigden.
 x rond 11.30 uur: vogelverkoop (gaat pas open na de officiële opening).

• Toegang voor het publiek:
 x Vrijdag  17/12/2021 van 11.30 uur tot 18.00 uur.
 x Zaterdag  18/12/2021 van 9.00 uur tot 18.00 uur.
 x Zondag  19/12/2021 van 9.00 uur tot 16.00 uur.

• Zondag  19/12/2021: 
 x om 14.30 uur: prijsuitreiking met huldiging van de Masters NOFON en de 2e en 3e van de sectie.
 x om 17.00 uur: teruggave van de vogels (tentoonstelling) volgens het principe “de verst komende eerst”.
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We opteren nu reeds om de show gedurende 3 (drie) dagen open te houden in de volle overtuiging dat 
we op die wijze meer nationale en internationale aandacht kunnen en zullen krijgen.

Uiteraard verliezen wij als federaties van vogelhouders het tentoonstellingsaspect niet uit het oog en 
willen onze kwekers dan ook bijzonder in de spotlight plaatsen. Bovendien willen we er alles aan doen 
om er voor te zorgen dat éénieder optimaal zijn kansen kan verdedigen bij het behalen van hopelijk schit-
terende resultaten.
 
De show wordt dan ook onderverdeeld in 23 secties:

D1 Kleurkanaries lipochroom G1 Europese vogels wildkleur 
D2 Kleurkanaries klassieke melanine G2 Europese vogels mutaties 
D3 Kleurkanaries niet klassieke melanine  G3 Vinken 
D4 Kleurkanaries lipochroom mozaïek H1 Hybriden wildkleur 
D5 Kleurkanaries klassieke melanine mozaïek  H2 Hybriden mutaties 
D6 Kleurkanaries niet klassieke melanine mozaïek I1 Grasparkieten postuur 
E1 Postuurkanaries gefriseerde rassen I2 Grasparkieten kleur 
E2 Postuurkanaries vorm en figuur rassen M1 Agaporniden en forpussen 
E3 Postuurkanaries gekuifde rassen + Lizard  M2 Overige parkieten 
F1 Gedomesticeerde exoten  O1 Hoenders     
F2 Niet gedomesticeerde exoten O2 Duiven 
F3 Zebravinken 

De winnaar van de onderscheidene sectie klassementen krijgt een 
• “Mastertitel NOFON”. 
• In de secties zijn de reeksen van de “COM- Mondial” van toepassing, individueel, stam en met eenzelf-

de toepassing voor stellen. 
• Er is een aparte sectie voor vinken voorzien. 
• Daarnaast is de reeks sierduiven uitgebreider dan het COM vraagprogramma.
• We voorzien bovendien in:

 x een beperkte B klasse in de hoofdgroepen 
 x en een reeks niet genoemde in elke sectie.

• Het volledige wedstrijdreglement en het vraagprogramma komt beschikbaar op de websites van 
K.A.O.B., K.B.O.F., A.Vi.Bo. en uiteraard op www.nofon.be

Zoals je ongetwijfeld nu al kan merken: “Wij zijn er klaar voor!!”  
En we doen er alvast alles aan om onze tentoonstellers geen enkele reden te geven om hun vogels niet 
te laten deelnemen aan dit schitterend en onovertroffen nationaal event.

“NOFON” vzw heeft als doelstelling echter meer in petto dan het op poten zetten van voormeld grandi-
oos gebeuren. 
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aan deze of gene wetgeving en/of voorwaarden van de diverse overheden te  voldoen.
De uitdagingen zijn dermate divers dat zo goed als niemand binnen dit kluwen van regels zijn 
weg nog vindt en deze materie zowel juridisch als wetenschappelijk ten volle beheerst.

In dit kader komen vertegenwoordigers van de drie federaties - als pleitbezorgers van de vogel-
houders – “noodgedwongen” doch meer en meer in contact met diverse overheden en overheids-
instellingen (ministeries,  ANB, CITES, FAVV en invasieve soorten). 
Telkens weer worden zij aan de andere kant van de tafel geconfronteerd met juristen of andere 
pleitbezorgers die gepokt en gemazeld zijn in de te bespreken materie. 
Onze vertegenwoordigers ontberen al te vaak die juridische kennis en dat wordt steevast als een 
ernstig tekort ervaren. Hulp inroepen van juristen ter ondersteuning en bijstand wordt bijgevolg 
een absolute must. 
Dit kost - evenwel en zoals u ongetwijfeld weet - een behoorlijk pak geld.

Gezien het feit dat alle vogelhouders in mindere of meerdere mate met dezelfde wetgevingen/ 
regelgevingen/ beperkingen… en de daaruit voortvloeiende problemen worden geconfronteerd, 
biedt onze samenwerking binnen NOFON ook hier extra opportuniteiten. 
Zo wordt een juridisch fonds opgericht in de schoot van NOFON. Fonds waaruit kan geput worden 
om de noodzakelijke juridische en wetenschappelijke bijstand te financieren.
De oprichtende federaties bereikten hier rond alvast een principeovereenstemming – die zij 
voorleggen aan hun achterban - om dit nieuw op te richten fonds te spijzen met een beperkte 
bijdrage uit de prijs van de kweekringen.
Waarde lezer, u heeft het ongetwijfeld begrepen: 

“Wij zijn er klaar voor!!” 
“U ook??”

        Jan Van Looy
        Secretaris NOFON vzw



DA Colla Pieter | DA Cans Simon
DA Van Trappen Liesl

Dierenartsenpraktijk voor 
VOGELS, PLUIMVEE en REISDUIVEN

+32 13 35 37 01 | vogels@galluvet.be | www.galluvet.be

DAP Galluvet bv | Dwarsstraat 3 | 3560 Lummen | België

Consultaties op afspraak

ma - vr 9.00 - 19.00 uur
za 10.00 - 12.00 uur

bekijk het volledige aanbod op 

www.neornipharma.be

NeorniPharma 
ontwikkelt producten voor 

vogels, pluimvee en reisduiven

Slimme vogels komen naar...

Dé specialist in maatwerk volières en Italiaanse draadkooien!

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

Vóór 16.00 uur besteld, morgen geleverd!

WWW.BIRDSHOPEINDHOVEN.NL

Ook alles voor honden, katten, knaagdieren, vissen en duiven.  
Vindt u iets niet op onze website? Vraag het ons.

in- en verkoop 
van vogels draadkooien alle soorten zaden 

en vogelvoeders
alles voor gezonde, 

vrolijke vogels (maatwerk) volières

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

Onze merken zijn o.a.: SOL 
5000

Geopend: Ma t/m Vr: 09.30 - 18.00 • Za: 09.00 - 17.00 • Zo: 10.00 - 12.00
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De Australische  
koningsparkiet
Alisterus scapularis
Tekst en foto’s: Adri van Kooten.

deel 2
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PARKIETEN

Bijzonderheden
De ondersoort A. s. minor is een typerend voor-
beeld van een vaker voorkomend verschijnsel 
bij vogels uit het noordoosten van Australië. 
Deze zijn vaak kleiner van formaat dan vogels 
van dezelfde soort zuidelijker in het oosten. 
Dit doet zich bijvoorbeeld ook voor bij de 
kleine Pennantrosella, P. e. nigrescens en de 
noordelijke ondersoort van de lori van de Blau-
we Bergen, T. m. septentrionalis.
A. s. scapularis en A. s. minor kennen we in 
onze volières niet als afzonderlijke onder-
soorten. Het is niet bekend of de kleine 

koningsparkiet ooit in Europa is 
ingevoerd. Als dat al het geval 
geweest is, is hij daarna gewoon 
gekruist met de nominaatvorm.

Karakter 
Australische koningsparkieten zijn 
zacht en rustig van aard. Buiten 
de broedtijd zijn ze nauwelijks 
agressief. Tijdens de broedperiode 
wil dit gedrag nog wel eens ver-

anderen en zijn ze iets minder vredelievend. 
Ook willen broedparen, wanneer ze in broed-
stemming komen, tegenover elkaar nog wel 
eens wat agressief zijn. Bij één van de broed-
paren die ik ooit bezat viel het op dat de man 
de pop niet in zijn nabijheid duldde wanneer 
bijvoorbeeld in een schapje aan het gaas in 
de buitenvolière iets lekkers, zoals een stukje 
appel, peer of sla, werd verstrekt. Toch leidde 
dit nooit tot problemen. In het algemeen 
is het zo dat wanneer beide vogels 
eenmaal in de juiste broedstemming 
zijn dan zullen de vogels zich als 
echte liefhebbende echtelieden ge-
dragen. Indien ze eenmaal gewend 
zijn, worden ze zeer vertrouwd met 
hun verzorger en zijn ze tot op zeer 
korte afstand te benaderen.

Voeding
Als basisvoeding kan een goede zaadmenge-
ling voor grote parkieten worden gegeven. 
Om tot een volwaardige voeding te komen 
kan hieraan een krachtvoermengsel van 

geweekt kiemzaad en eivoer/universeelvoer 
(1:1) worden toegevoegd. De verhouding 
tussen het zaad en het krachtvoermengsel 
moet ongeveer één op één zijn. Verder dienen 
dagelijks afwisselend vruchten en groenten 
te worden verstrekt. In de periode waarin de 
vogels jongen hebben is het belangrijk dat ze 
de beschikking hebben over dierlijke eiwit-
ten. 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. Extra dierlijke eiwitten kunnen eventu-
eel verstrekt worden in de vorm van bijvoor-
beeld meelwormen. Geef echter niet meer dan 
ongeveer vier meelwormen per jong per dag. 
Naast bovenstaande voeding is het noodza-
kelijk dat de vogels dagelijks de beschikking 
hebben over vers en fris bad- en drinkwater 
en mogen ook vogelmineralen (grit) en maag-
kiezel niet ontbreken

Huisvesting
Het houden van koningsparkieten geeft over 
het algemeen geen problemen in ons land. 
Het zijn vrij sterke vogels. In de broedperiode 
hebben gevormde paren behoefte aan een 
eigen territorium en dulden ze geen andere 
soorten en soortgenoten in hun nabijheid. In 
deze periode dienen ze daarom paarsgewijs, 
in aparte rennen gehuisvest te worden. Bij de 
bouw van een volière verdient het aanbeve-

ling de buitenvolière(s) te 

AUSTRALISCHE 
KONINGSPARKIETEN 
ZIJN ZACHT EN 
RUSTIG VAN AARD. 
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voorzien van een goed geïsoleerd nachtver-
blijf. Een goede afmeting voor een buitenvo-
lière voor koningsparkieten is 4 à 5 m lang, 
1 m breed en 2 m hoog. Het nachtverblijf dient 
een minimale afmeting te hebben van 1 m 
lang, 1 m breed en 2 m hoog. Het nachtverblijf 
dient tocht- en vorstvrij te zijn. De buitenvo-
lière kan het best worden gebouwd van 
metaal, bijvoorbeeld aluminium. Vergeet niet 
een portaal of sluis aan te brengen. Dit voor-
komt dat de vogels in een onbewaakt moment 
kunnen ontsnappen. Indien er sprake is van 
meerdere buitenvolières dienen deze altijd 
onderling van elkaar gescheiden te zijn door 
dubbel gaas of ondoorzichtige tussenwanden. 
Daardoor wordt voorkomen dat de vogels 
elkaar kunnen verwonden. Zorg er verder voor 
dat in de naastgelegen rennen andere soorten 
worden gehuisvest zodat de vogels tijdens het 
broedseizoen hun energie niet kunnen verspe-
len aan ruzies met soortgenoten. De vliegope-
ning die toegang geeft tot het nachtverblijf 
dient een afmeting te hebben van ongeveer 
20 cm. Zorg ervoor dat deze opening af te 
sluiten is d.m.v. een schuifluikje. Het is het 
gemakkelijkst als dit te bedienen is aan de 
voorzijde van de volière. Het is verstandig om 
de buitenvolières voor de helft te overdekken, 
bijvoorbeeld met golfplaten. De vogels hebben 
op deze manier buiten altijd een droge plaats. 
Het biedt tevens de mogelijkheid om in de 
buitenvolière broedblokken op te hangen. Het 
niet beschutte deel geeft de vogels de moge-
lijkheid om bij regen een douche te nemen.  
De vloer van de volière kan het best bestaan 
uit beton of cementtegels. Hierover kan  

BIJ DE BOUW VAN EEN VOLIÈRE VERDIENT 
HET AANBEVELING DE BUITENVOLIÈRE(S) 
TE VOORZIEN VAN EEN GOED GEÏSOLEERD 
NACHTVERBLIJF.

Mutatie bont Pop Mount Victoria

©
 A

dr
i v

an
 K

oo
te

n

©
 A

dr
i v

an
 K

oo
te

n

Duidelijk is hier het verschil in rood te zien tussen beide jongen. 
De linkse vogel is met zekerheid een pop.  
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eventueel zand, schelpen of iets anders 
gestrooid worden.

Kweek
De meeste koningsparkieten hebben een 
voorkeur voor een staand blok van circa 1,5 
tot 2 m hoog met een bodemoppervlak van 
ongeveer 25 x 25 cm. Het invlieggat dient 
een doorsnee te hebben van circa 9 cm. 
Zorg ervoor dat het nestblok op een koele 
donkere plaats in de buitenvlucht van de 
volière staat of hangt. Het is erg belangrijk 
te weten in wat voor nestblok de pop is 
grootgebracht, omdat de ervaring leert dat 
poppen voorkeur hebben voor een nestblok 
waar ze zelf in zijn geboren. Let daar dus 
op bij de aanschaf van jonge koningsparkie-
ten!  Zorg ervoor dat er naast zelfgemaak-
te nestblokken ook natuurbroedblokken 
aanwezig zijn.

Mount Victoria

Mocht de pop in de broedperiode de eieren zo 
van de stok op de grond laat vallen of dat ze de 
eieren op de grond legt, dan is de kans groot 
dat het nestblok haar niet bevalt of de plaats 
waar het broedblok is neergezet of opgehangen. 
In een dergelijk geval zal een andere nestgele-
genheid aangeboden moeten worden of zal het 
nestblok ergens anders moeten worden ge-
plaatst. Ik ken trouwens meerdere verhalen van 
kwekers waarbij de pop de eieren op de grond 
legde, ze uitbroedde en de jongen groot bracht 
bij kwekers.

Om de vogels te helpen bij het in- en uit gaan 
van het blok is het noodzakelijk de binnenzijde 
blok onder het invlieggat te voorzien van een 
strook gaas of krammen.

Als nestmateriaal dient een mengsel van pot-
grond en houtspaanders in het blok te worden 
aangebracht. Ook kunnen stukken vermolmd 
hout gegeven worden. Deze worden dan door de 
pop geheel stukgeknaagd waardoor een prima 
bodembedekking ontstaat.

Koningsparkieten zijn over het algemeen pas in 
hun derde levensjaar geslachtrijp. Uitzonderingen 
bevestigen echter de regel, want er zijn gevallen 
bekent waarbij poppen al op tweejarige leeftijd 
jongen grootbrachten. Ook komt het voor dat 
eerstejaars poppen al eieren leggen. Mannen 
moeten minimaal twee jaar en meestal drie jaar 
zijn om te kunnen bevruchten. In onze volières 
is gebleken dat koningsparkieten niet alleen vrij 
kieskeurig zijn in de keuze van een partner maar 
ook in die van het nestblok. Voor wat betreft de 
partner is het verstandig jonge vogels te kopen 
en deze al op jonge leeftijd bij elkaar te plaatsen. 
Probleem hierbij kan zijn dat nog niet goed te 
zien is wat een man en wat een pop is. 

Zoals al eerder opgemerkt zijn er vaak wel wat 
kenmerken waaraan het geslacht al op jonge 
leeftijd is te onderscheiden, zoals:
• Jonge poppen bezitten in vergelijking met 

jonge mannen over het algemeen minder rood 
op de borst en de buik

• Jonge poppen zijn vaak groter en breder. 
• Jonge poppen hebben vaak een donkerder 

snavel dan jonge mannen 
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• Veel jonge mannen laten al een vleugel-
streep zien

• In de meeste gevallen loopt het rood bij de 
mannen hoger door op de borst

• Het blauw op de stuit bij jonge poppen is 
veelal lichtblauw en bij de mannen meer 
donkerblauw.

Voordat de pop begint met het leggen van de 
eieren is er eerst een periode waarin de man 
voortdurend achter haar aanjaagt. Dit jagen 
van de man, zo is uit de praktijk gebleken, 
is erg belangrijk voor de bevruchting van de 
eieren. De ondervinding leert dat wanneer de 
man niet achter de pop aanjaagt er vrijwel 
altijd onbevruchte eieren, of zelfs helemaal 
geen eieren, gelegd worden. Indien dit ritueel 
tussen beide vogels niet plaatsvindt, is de 
kans groot dat de vogels niet bij elkaar passen 
en is het beter om één van beide een andere 
partner te geven. De pop legt meestal het eer-
ste ei eind april of begin mei. De eieren wor-
den om de dag gelegd; het zijn er meestal vijf. 
Poppen die voor het eerst leggen, leggen er 
meestal minder, zo is gebleken. De pop begint 
meestal na het tweede ei te broeden. Tijdens 
die periode voert de man haar regelmatig in 
het blok, hoewel ook hier weer uitzonderingen 

VOORDAT DE POP BEGINT MET 
HET LEGGEN VAN DE EIEREN IS ER 
EERST EEN PERIODE WAARIN DE 
MAN VOORTDUREND ACHTER HAAR 
AANJAAGT. 
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op zijn. Zelf heb ik bijvoorbeeld een stel ko-
ningsparkieten gehad waarbij de man de pop 
uitsluitend buiten het broedblok voerde. 

Tijdens de gehele broedperiode vertoeft de 
man veel in de nabijheid van het nest. De 
jongen komen na ongeveer 20 dagen uit het 
ei. In het begin worden ze alleen door de pop 
gevoerd. Na enkele dagen helpt de man daar-
bij. De jongen moeten rond de twaalfde dag 
worden geringd. Op een leeftijd van 40 tot  

Eieren op de grond gelegd en 
groot gebracht
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Alisterus scapularis jongen Jonge koningsparkiet man Dilute turquoise

50 dagen verlaten de jongen het nest waarna 
ze nog twee tot drie weken door de ouders 
worden gevoerd. Van een goed broedkoppel 
kan jarenlang plezier worden beleefd. Paren die 
na 20 jaar nog met succes jongen grootbren-
gen zijn geen uitzondering.

Mutaties
Bij de Australische koningsparkiet kennen we 
inmiddels al diverse mutaties, zoals dilute, 
bont, en turquoise.

PARKIETEN
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Kanaries kweken  
is keuzes maken
Tekst: J.V.O., foto’s: KBOF

deel 2

Noteer alvast alle gegevens in je kweekboek (datum 
geboorte, ringnummer, vader, moeder ). Meestal 
zal de rest van de tijd dat de jongen in het nest 
doorbrengen niet voor problemen zorgen. Onge-
veer een week na het ringen, ze zijn nu zo‘n 10 – 12 
dagen oud, plaats ik het nest met jongen op de 
grond en hang een nieuw zuiver nest op de plaats 
van de oude. Vanaf dan begin ik al nestmateriaal te 
geven. De pop zal na enkele dagen al terug begin-
nen nestelen en dikwijls zal het eerste eitje van 
de volgende ronde gelegd worden rond de tijd dat 
de jongen het nest verlaten. Omdat ik altijd kweek 

per koppel heb ik geen problemen met bevruchting 
van de volgende ronde en het voeren van de jongen 
eenmaal ze uitgevlogen zijn. De vader neemt dan de 
voedertaak van de moeder over als ze opnieuw gaat 
broeden. Omdat sommige kleurslagen zeer gevoelig 
zijn aan vederpikken plaats ik de jongen meteen 
als ze uitvliegen in een babykooi, waar ze veilig zijn 
voor al te ijverige poppen die met de veertjes van de 
jongen een zacht nestje willen maken. In de babykooi 
plaats ik vanaf de eerste dag een bakje met zaad, een 
drinkflesje en een potje met een bodempje eivoer. 
De eerste dagen zal dit onaangeroerd blijven, maar 

geel mozaiek type 2

geel mozaiek type 1
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al snel zullen ze zelf beginnen eten. Meestal rond 
de 30 dagen zijn de jongen zelfstandig genoeg om 
te kunnen verspenen. Ik weet dat veel liefhebbers 
de man en de jongen verplaatsen in een vluchtkooi. 
De pop heeft dan meer rust. Zelf plaats ik mijn pas 
verspeende jongen eerst minimaal 
één week in een vluchtkooi van 
120x40x50 cm alvorens ik ze in de 
(buiten)volière plaats. Eenmaal in 
de volière krijgen ze dagelijks naast 
een goede zaadmengeling en vers 
drinkwater ook wat eivoer, een klein 
beetje onkruidzaden uit eigen tuin 
en badwater. Omdat elke verandering 
in de samenstelling van de voliè-
re stress voor de vogels met zich 
meebrengt, plaats ik zoveel mogelijk 
alle jongen van de eerste ronde in 
dezelfde volière en de jongen van de 
tweede ronde in een andere. Dit voorkomt onnodig 
geruzie en veel stress, zeker voor de jongste jongen. 
Na de kweek plaats ik ook mijn kweekpoppen en 
mannen in aparte volières. Zij krijgen daar dan 
de beste zorgen die we hen kunnen geven, want 
kweken vergt enorm veel energie en dit niet alleen 
bij de poppen. Daar blijven ze dan zitten tot eind 
september. De jongen zijn dan uitgeruid en kan 
de eerste selectie plaatsvinden. De oude vogels 
zullen in de meeste gevallen maar een 2-tal weken 
nodig hebben om van vederkleed te wisselen. Bij de 
selectie vang ik de jongen uit de volière en plaats 
ze even terug uit de kweekbak waar ze geboren 
zijn. Eens dat gedaan zullen enkele zaken je meteen 
opvallen. Sommige bakken zitten overvol en in 
sommige bakken zitten slechts enkele of zelfs geen 
vogels. Zo kan je de productiviteit van de koppels 
heel goed beoordelen. Ik maak dan mijn keuze van 
vogels voor de tentoonstelling. Ook hierbij zal je 
dikwijls vogels nemen uit dezelfde kooi. Dus deze 
koppels geven prima kwaliteit jongen. En hopelijk 
zit de beste kwaliteit ook in de volle kweekkooien. 
Dan heb je geluk en zal je geen problemen hebben 
om voor volgend kweekseizoen kweekkoppels te 
vormen. Ik geef je de raad om bij je selectie ook nog 
te kijken naar het karakter van je vogels. Nerveuze 
vogels geven nerveuze jongen en deze mogen dan 
nog zo mooi zijn, ze zullen nooit de hoogste top 
bereiken op tentoonstellingen. Een nerveuze vogel 

toont zich niet, beschadigt snel zijn grote pennen 
en lijkt haast te zeggen, neem mij niet als kampi-
oen alsjeblieft! Rustige vogels daarentegen houden 
er van om naar wedstrijden te gaan en vragen er 
als het ware om, om hen te verkiezen boven al die 

anderen. Bijkomend voordeel van 
rustige vogels is dat de periode om 
ze te laten gewennen aan de ten-
toonstellingskooi korter is en ik kooi 
al enkele jaren zelfs geen enkele ka-
narie meer op. Gaan ze dan zo van 
de volière naar de tentoonstellings-
kooi? Neen dat nu ook weer niet. 
Ik plaats ze, per drie, één à twee 
weken voor de eerste tentoonstel-
ling in een kweekbak van 40x40x40 
cm. Ik heb daarbij de beste ervaring. 
Het lijkt me dat ze dan rustiger zijn 
dan alleen en met drie in een kooi 

vermijd je dat er één de baas gaat spelen over de 
andere. Ze krijgen dan dagelijks een bad met daarin 
enkele druppels birdyl en meestal volstaat dit. Als je 
tentoonstelt met witte kanaries, dan zal je wellicht 
genoodzaakt zijn om de vogels te wassen. Doe dit 
echter zo weinig mogelijk en het is veel beter om te 
voorkomen dat ze vuil worden dan dat je ze meer-
dere keren moet wassen. Eens ze op de tentoon-
stelling hebben gezeten, hou ik ze wel apart in een 
kweekbak tijdens de week. Ze kunnen dan een goed 
bad nemen en zich klaar maken voor de volgende 
wedstrijd. Tentoonstellingsvogels zijn een beetje 
zoals atleten. Ze groeien naar een piek toe. Eens 
die piek voorbij, is het erg lastig om kleurkanaries 
nog een keer in topconditie te krijgen. Hou hier dus 
rekening mee. Je ziet vaak vogels op de nationale 
wedstrijd of op de Mondial zitten die duidelijk teveel 
tentoonstellingen hebben moeten afwerken. De 
bevedering is niet meer zo glanzend en door de vele 
lichturen die ze al op de teller hebben staan, gaan 
de vogels zich anders gedragen en treedt er vaak 
een verkleuring op rond de snavel door de drift bij 
de mannen. Wil je pieken naar de grote wedstrijden, 
dan moet je je vogels houden met weinig lichturen. 
Het liefst ze laten mee evolueren met de natuur-
lijke daglengte. Als ze één à twee keer naar een 
tentoonstelling geweest zijn, zul je zien dat ze in 
topconditie komen, wanneer de hoofdprijzen worden 
uitgedeeld.  Veel succes!

IK GEEF JE DE RAAD 
OM BIJ JE SELECTIE 
OOK NOG TE KIJKEN 
NAAR HET KARAKTER 
VAN JE VOGELS.

KLEURKANARIES
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Wilde planten en hun zaden 
Tekst en foto’s: Alois Van Mingeroet

Het was een beetje uit de mode geraakt om wilde planten, hun zaden en 
bessen te gaan plukken. Maar door de corona problematiek, die ons “normale” 
en jachtige leven overhoop heeft gegooid hebben we allemaal meer tijd en 
kunnen we onze vogels nog beter verzorgen. Voor mijn vogels is er weinig 
veranderd, want ik geef al mijn hele leven wilde planten, hun zaden en bessen 
aan mijn vogels. Maar ik geniet er nu ook meer van, want ook ik die nooit tijd 
had, heb nu wel heel veel tijd voor alles en nog wat.

Ga je in de natuur om wat lekkers te plukken voor 
de vogels, vraag altijd toestemming aan de eige-
naar van de grond en let ook heel goed op of er 
niet gesproeid is met insecticiden, onkruidverdel-
ger of wat dan ook. Let ook op dat je geen giftige 
planten plukt. Eventjes op Google voor een lijst 
van giftige planten in België. 

En dan je kan best beginnen met mijn top twintig 
van planten en hun zaden en mijn top vijf van de 
bessen, die je hier bij ons kan vinden.

Een top twintig van wilde planten en hun zaden die 
door zaad etende vogelsoorten het liefst worden ge-
geten. Ik noemde ze vroeger oneerbiedig “onkruiden” 
maar ik zal het nooit meer doen.

1. Vogelmuur
2. Melkdistel
3. Straatgras
4. Paardenbloem 
5. Teunisbloem
6. Kruiskruid
7. Herderstasje

8. Perzikkruid
9. Kompassla
10. Hanenpoot
11. Bijvoet
12. Greppelrus
13. Koningskaars
14. Knoopkruid

15. Varkensgras
16. Cichorei
17. Melde
18. Moerasspirea
19. Distels
20. Wouw

1. Vogelmuur 2. Melkdistel 3. Straatgras

4. Paardenbloem 5. Teunisbloem 6. Kruiskruid 7. Herderstasje
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IN DE SPREEKKAMER

Misschien staan er hier wel enkele verrassingen 
in deze lijst. Bijvoorbeeld Greppelrus en hanen-
poot om er slechts twee te noemen, weinig be-
kend bij de vogelliefhebbers. De halfrijpe zaden 
van deze kruiden worden door de vogels heel 
graag gegeten. Vogelmuur in het zaad wordt het 
meest gegeven maar melkdistel en straatgras 
eten ze zeker zo graag. 

Paardenbloem
Dat sijzen, putters, groenlingen, kneus, goudvin-
ken, kanaries en ook parkieten graag de zaadjes 
van de paardenbloem eten zal iedereen wel 
weten. Het probleem is dat deze halfrijpe zaadjes 
maar tijdens een beperkte periode, van half april 
tot half mei, massaal te vinden zijn. Tijdens de 
rest van de zomer kan dit slechts met mondjes-
maat. 
De klassieke manier om de zaden te verzame-
len bestaat erin om de zaaddoosjes te vergaren 
wanneer de bloem uitgebloeid is en ze zich voor 

de laatste keer gaan openen. Hierna vliegen de 
zaadjes (pluis), gedragen door de wind, met hun 
valschermpje weg. Wel, we kunnen die zaaddoos-
jes invriezen en ze voor een langere tijd bewaren. 
Het plukken is een werkje van lange duur en we 
krijgen er smerige handen van. Het paardenbloem 
sap mag dan wel wit zijn, maar eens opgedroogd 
worden onze vingers er net zo bruin van als die 
van een kettingroker. Belangrijk is wel om de 
zaaddoosjes op het juiste moment te plukken. 
Gebeurt dit te vroeg dan zullen we zien, later bij 
het ontdooien, dat de zaadjes niet volgroeid en dus 
waardeloos zijn. Een oude vriend heeft eens uitge-
rekend hoeveel zaaddoosjes er nodig zijn voor één 
kilogram zaad .... liefst 25000, wat niet min is. Nico 
Monsieurs uit St. Willibrord heeft een fantastische 
manier uitgedokterd om de paardenbloemzaadjes 
in massa te oogsten en dit met weinig arbeid. Eind 
april begin mei zoekt hij een veld uit dat vol paar-
denbloemen staat waarbij de pluisjes op het punt 
van wegvliegen staan. Met een bladzuiger worden 

8. Perzikkruid 9. Kompassla 10. Hanenpoot

13. Koningskaars

11. Bijvoet

14. Knoopkruid12. Greppelrus
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nu de pluisjes opgezogen. Daarna gaat alles door 
een zeef en wat overblijft zijn kilo’s halfrijpe zaad-
jes. Nico doet die zaadjes in kleine porties en die 
worden ingevroren. Op die manier hebben de vogels 
een jaar rond paardenbloemzaadjes ter beschikking. 
Het spreekt voor zich dat de zaadjes ook gedroogd 
kunnen worden maar dan verliezen ze te veel aan 
voedingswaarde. 

En ook een bussel teunisbloem, 
melkdistel, bijvoet, herderstasje in de 
volière is voor de vogels een echt feest 
en deels een bezigheidstherapie, want 
ze zitten als het ware met de zaadjes 
te spelen. Op die manier krijgen ze 
minder de neiging om bij elkaar aan de 
veren te gaan trekken want dat is op 
het einde van de zomer toch vaak een 
probleem. En juist in die periode vin-
den we de meeste wilde planten met 
hun zaden in de natuur. Verse geplukte 

planten en hun zaden zijn bijzonder voedzaam en 
ze zorgen voor een mooie natuurlijke glans van 
de bevedering.

Wanneer? 
Veel vogelliefhebbers die wilde planten aan hun 
vogels geven houden het vaak uitsluitend bij 
vogelmuur, alsof vogels niets anders lusten. Zaad 

etende vogels houden van een grote 
variatie aan wilde planten en hun 
zaden. De lijst van mijn top twintig 
is verre van volledig. En de zaden 
van wilde planten moeten we de 
vogels niet leren eten. Instinctief 
weten ze waar het om gaat. En nog, 
zelfs een pop die niet al te best voe-
dert zal met dit puur natuurvoer de 
kropjes van de jongen tot barstens 
toe vullen. Wilde planten en hun 
halfrijpe zaden worden het best in 
de loop van de dag gegeven. Ze zijn 

15. Varkensgras 16. Cichorei

17. Melde 18. Moerasspirea 19. Distels 20. Wouw

ZAAD ETENDE 
VOGELS HOUDEN 
VAN EEN GROTE 
VARIATIE AAN 
WILDE PLANTEN 
EN HUN ZADEN. 
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rijk aan vitaminen en mineralen maar ze hebben ook 
een hoog vochtgehalte waardoor ze voor een goede 
maar snelle spijsvertering zorgen. Daarom is het 
beter om s’ avonds geen wilde planten te geven. De 
snelle spijsvertering zorgt er dan voor dat de jongen 
voor de rest van de nacht honger lijden. ’s Avonds 
gaat er niets boven een goed eivoer. Dat is niet al-
leen zeer voedzaam, het is droger en verteert trager. 

Eigenlijk heb ik een top vijfentwintig, maar toegege-
ven dat spreekt minder leuk uit. Want bessen horen 
er ook bij, al zijn er hier ook nog meer die in aan-
merking komen. Ook hier zijn er nog meerdere bes-
sen die lekker zijn voor de vogels. Wel altijd wachten 
tot de bessen volledig rijp zijn. En opletten met 
lijsterbessen voor parkieten en papegaaien want die 
eten niet alleen het vruchtvlees van de lijsterbes 
maar ze bijten met hun sterke snavel ook de pit stuk 
en in die pit zit een weinig blauwzuur. Wat giftig 
klinkt en dat is het ook,  in grote hoeveelheden kan 
het leiden tot de dood van de parkiet of papegaai. 
Wellicht denkt U: en lijsters, merels en pestvogels 
dan? Nou, die slikken de lijsterbes in zijn geheel in 
en de pit gaat er in zijn geheel langs achter uit.
Voor de rest heeft het plukken van planten, zaden 
en bessen voor vogels niets dan voordelen en het 
biedt voor het baasje een gezonde en vooral  bewe-
gende ontspanning. 

21. Lijsterbes
22. Vuurdoorn
23. Gelderse roos
24. Duindoorn
25. Rozenbottel

Boek
Mocht je interesse gewekt zijn voor deze natuur-
voeding. We hebben (en al zeggen we het zelf ) er 
een fraai boekje over geschreven waarin 100 wilde 
planten hun zaden en bessen voor vogels in vermeld 
staan: “Onkruiden. Zaden, insecten en bessen voor 
vogels” het is nog steeds verkrijgbaar bij  
www.vogelboekhandel.nl  

21. Lijsterbes

22. Vuurdoorn

23. Gelderse roos

24. Duindoorn

25. Rozenbottel

IN DE SPREEKKAMER
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De vink
Fringilla coelebs

Tekst: Jos Smeyers - De Distelvink Retie

De vink, ook wel suskewiet, boekvink 
of botvink genoemd, is een zangvogel 
uit de familie van de vinkachtigen. In de 
lage landen is hij de bekendste en meest 
frequent voorkomende vinkachtige. 
Zijn zang, waarvan de laatste tonen de 
"vinkenslag" wordt genoemd, kent vele 
dialecten.
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De vink is een heel kleurrijke 
vogel en heeft een lengte van  
± 15cm. Een volwassen mannelijk ex-
emplaar heeft een wijnrode onderzijde, de 
buik is wat lichter. Kruin en nek zijn leiblauw, 
het voorhoofd is zwart. De rug is donkerrood-
bruin. De vleugels hebben twee witte banden. 
Hij heeft een groenachtige stuit en een staart 
met witte rand.
Bij een volwassen vrouwelijk exemplaar zijn 
de vleugels en staart bruiner, de onderzijde 
is lichtgrijsbruin, de rug donkerder olijfgroen. 
De jongen lijken op een volwassen vrouwelijk 
exemplaar.

De vink leeft in Groot-Brittannië en Ierland, 
Faeröer en bijna in gans Europa maar ook in 
een stuk van Azië en in Noordwest-Afrika. 
Binnen dit gebied worden 18 ondersoorten 
onderscheiden, die onderling verschillen in 
verenkleed en in zang (dialect).
Het leefgebied van de vink bestaat uit halfopen 
cultuurlandschap met middelhoge bomen in 
loof-, gemengde en naaldbossen, 
parklandschappen, in steden 
in parken, tuinen en lanen. In 
streken met weinig oude bomen 
treffen we ook weinig vinken.

De vink is één van de talrijkste 
trekvogels. Trekrichting is west 
tot zuidwest richting Europa, 
Noord-Afrika en het Midden-Oos-
ten, met stuwing aan de kust. Om 
in Engeland, of Ierland te over-
winteren steken ze de Noord-
zee rechtstreeks over of bij Cap Gris-Nez. De 
najaarstrek is van september tot december. De 
voorjaarstrek begint in februari en gaat door 
tot mei. Veel hangt af van de breedtegraad en 
het weer.
De vink is een dagtrekker, en vliegt vooral in 
de vroege ochtenduren. Sommige vinken zijn 
standvogels. Hun slag (lied) is anders dan bij 
trekkende soortgenoten en wordt "bogaard-
zang" of "Vlaamse zang" genoemd. Vooral man-
netjes overwinteren vaak in het broedgebied. 

Dit leverde de vink zijn 
wetenschappelijke naam 
op, coelebs is namelijk 
Latijn voor 'weduwnaar'.
In de trektijd zie je kleine of grote 
groepen van soortgenoten, soms bestaande uit 
één sekse, zeer vaak met verwante kepen, maar 
ook met andere zaadeters als groenling en geel-
gors en verder met piepers en leeuweriken. 
In de winter kunnen vinken zich op de voederta-
fel agressief gedragen ten opzichte van andere 
bezoekers.
Zeer talrijke broedvogel in België. Broedvogels 
hier zijn grotendeels standvogels.
Vliegen in een golvende vlucht, we zien dan een 

wit schild en witte band 
op de vleugel. Ook veel 
wit in de staart.
Iedereen kent zijn lied 
“suskewiet”. De zang is 
te horen van februari tot 
in september. Het liedje 
duurt maximaal 5 secon-
den en wordt makkelijk 10 
keer per minuut herhaald. 

Als voeding neemt hij 
allerlei zaden, vooral olie-

houdende: kiemend zaad, vruchten en bessen, 
knoppen, insecten, maar ook broodkruimels. De 
jongen worden in hoofdzaak met insecten groot 
gebracht. In de zomer leven de oudervogels ech-
ter ook voor een groot deel van dierlijke kost.
De vink broedt van half april tot juli. Nesten van 
deze "randbroeder" vindt men op verschillende 
hoogtes aan de rand van een bos, open plek 
of weg. Maar ook in tuinen durft hij zijn nest 
maken. Bij mij nestelt hij al enkele jaren in een 
Japanse kerselaar. 

IEDEREEN KENT ZIJN 
LIED “SUSKEWIET”. 
DE ZANG IS TE HOREN 
VAN FEBRUARI TOT IN 
SEPTEMBER.
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De broedduur bedraagt 12 - 15 dagen. Hoofdzakelijk 
broedt het vrouwtje dat soms door het mannetje 
gevoerd wordt, vanaf het laatste ei. Beide vogels 
verzorgen de jongen, die het nest na 13 – 14 dagen 
verlaten, waarna ze nog enige tijd gevoerd wor-
den. Meestal 2 legsels per jaar. Een legsel bestaat 
gewoonlijk uit 4 à 5 eieren, soms 6 of 7 die licht-
blauwgroen tot roodbruin met donkerbruine vlekjes 
en streepjes zijn.

Vinkenvangst in de Middeleeuwen 
Hoewel jacht- en visvangst een adellijk voorrecht 
waren, werd in tijden van hongersnood elke vogel, zo 
ook de vederlichte botvink, gestroopt om te eten. Dit 
gebeurde het hele jaar en met alle mogelijke midde-
len (o.a. stroppen).

Vinkensport/zetten 
De vinkenhouders/kwekers houden botvinken als 
volièrevogel. Ze noemen zich vinkeniers (naar 
analogie met valkeniers) en hun hobby vinkenie-
ren. Sommigen bezitten enkel vogels als zangvogel, 
anderen kweken ze ook effectief. Een beperkte groep 
neemt ook deel aan zangwedstrijden, de zogenaam-
de vinkenzettingen. Vooral in West-Vlaanderen, maar 
ook in de rest van België en delen van Nederland, 
Duitsland en Frankrijk worden zangwedstrijden met 
botvinken gehouden. 
In 1595 wordt voor het eerst een zangwedstrijd voor 
botvinken beschreven. De vogels werden gevan-
gen en als zangvogel gehouden door welgestelde 
burgers of hun personeel. Ze werden uitsluitend 
gevangen tijdens de trek. Een hele reeks technieken 
waren gangbaar, van mistnetten en slagnetten over 
inloopkooien tot lijmstokken. 

Blinde vinken: de eerste vinkenzettingen, in de 17e 
eeuw, vonden slechts eenmaal per jaar plaats. En 
hoewel weinig details werden opgetekend, wordt 
algemeen aangenomen dat het hier nog niet om 
verblinde vinken ging. In de 18e en 19e eeuw echter 
waren zangwedstrijden voor "blinde vinken" de norm. 
Hierbij werden de oogleden aan elkaar geschroeid, 
een ingreep die overigens omkeerbaar was. Het idee 
dat een blinde zanger mooier zong, kwam waarschijn-
lijk voort uit een legende. Rond de eeuwwisseling 
groeide onder andere met de oprichting van de eerste 
natuurverenigingen het besef dat dit barbaars was en 
de eerste vinkeniers keerden hun hobby de rug toe.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog stond het vinkenieren 
op het punt te verdwijnen en vanaf 1915 werd – onder 
meer onder invloed van de oorlogsblinden – voor het 
eerst gespeeld met ziende vinken in verblinde kooien. 
In 1921 zou uiteindelijk ook de wetgever het verblin-
den van vinken verbieden.
Het vinkenzetten: hiertoe worden bepaalde driftige 
mannetjes opgekooid tussen april en augustus/sep-
tember. Dit kan beslist niet elk jaar met dezelfde vo-
gel of met alle mannetjes tegelijk, gezien het kweek-
seizoen tot juli/augustus loopt en de rui bij sommige 
vogels intreedt voor het einde van het speelseizoen. 
Vinkenzang wordt aangeleerd door vader of andere 
leermeester(s). Een vink zingt meestal 2-3 verschillen-
de liedjes in meerdere versies. 
Bij een vinkenzetting worden opgekooide vogels op een 
rij gezet en wordt het aantal gezongen liedjes geduren-
de een uur opgetekend. Hiermee showen de vinkeniers 
de vorm en drift van hun vogel. De winnaar van een vin-
kenzetting gaat steevast naar huis met een symbolische 
prijs (een beker of een ander aandenken).
In 1972 werd de vinkenvangst volledig afgeschaft. Dit 

Man bij nest © Pieter Van Den Hooven
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zou gepaard gaan met een grote betoging te Brussel. 
Drie jaar lang zouden er geen vinken meer worden 
gevangen, maar omdat de kweek in gevangenschap 
onmogelijk aan de vraag kon voldoen, werd een over-
gangsregeling uitgewerkt.
In 1975 ontstond opnieuw een beperkte bevoorrading 
door erkende bevoorraders. De vogels kregen een be-
voorradingsring (open ring) en zoals afgesproken zou 
men het aantal beschikbare ringen elk jaar vermin-
deren. Alleen een inloopkooitje voor maximaal  
1 vogel werd als vangstmethode weerhouden.
Sinds 2003 worden er geen vinken meer bevoorraad. 
Een nieuwe liefhebber die botvinken wil bezitten, zal 
er moeten kweken, kopen, krijgen of ruilen.
Vinken worden nu enkel nog gevangen door erken-
de ringers om ze te ringen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar verspreiding en trek. Daarna worden 
ze weer vrijgelaten.

Kweek 
De kweek van vinken lukt regelmatig, nu de ouder-
vogels al enkele generaties 
gekweekt worden. Eigenkweek 
vogels zijn vrij rustig, ze worden 
daarom ook regelmatig ten-
toongesteld. Je zet ze best in 
een ruim kweekhok of volière, 
al of niet met wat begroeiing. 
Liefst de volière overdekken, 
tocht is zeker te vermijden. 
Een goede vinkenmengeling en 
wekelijks 1 of 2x wat eivoer vol-
staat voor de vogels. Al kan je ze ook regelmatig een 
stukje groen geven (witloof, broccoli, wortel, boeren-
kool etc.) of wat onkruidzaden, dit houdt de vogels 

in conditie en houdt ze ook bezig. Ook mag het 
badwater niet ontbreken, want de vink gaat graag in 
bad. Het drinkwater liefst dagelijks verversen. 
Half maart worden de vogels gekoppeld. Je kunt ze 
natuurlijk ook de ganse winter bij elkaar laten. In 
een grotere volière kan je ze samen houden met o.m. 
groenlingen, fraters, putters, cini's, kneuen of sijzen. 
Ze nemen met gemak nestkastjes en draadmandjes 
aan die met wat kunstmatig groen bekleed zijn. 
Half april kan je de nestkasten ophangen. Wanneer 
de vink in broedstemming begint te komen, zie je de 
kleur van de man steeds mooier worden. De snavel 
van zowel man als pop begint te verkleuren naar 
zwart en de man laat steeds vaker zijn typisch lied 
horen. Hij gaat achter de pop jagen, waarbij het er 
soms heftig aan toe gaat. Dit hoort bij het liefdesspel 
van de vogels. Als het klikt tussen beide vogels gaat 
de pop in mei/juni over tot nestbouw. Als nestmate-
riaal geef je uitsluitend lichtgekleurde materialen. Er 
worden 4 - 7 eieren gelegd, die je best raapt en bij het 
5de ei teruglegt. Een vinkman kan in de broedtijd be-

hoorlijk agressief zijn en soms 
moet men hem opsluiten. De 
man enkel apart zetten als hij 
de pop blijft lastig vallen. Na 
13 dagen komen de jongen 
uit het ei. Men moet er voor 
zorgen wanneer er jongen 
zijn, dat er een ruim aanbod 
aan dierlijk voedsel is, zoals 
pinkies, meelwormen en/of 
buffalowormpjes. 

Als opfokvoer kan je een zelf gemaakt of een com-
mercieel eivoer gebruiken dat je wat rul maakt, evt. 
aangevuld met gekiemd of geweekt zaad.

Nest © Pieter Van Den Hooven Pop bij nest © Pieter Van Den Hooven

DE KWEEK VAN VINKEN LUKT 
REGELMATIG, NU DE OUDERVOGELS 
AL ENKELE GENERATIES 
GEKWEEKT WORDEN.
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De jongen verlaten na +/- 13 dagen het nest. Best 
dan op de bodem wat takken leggen, zodat ze zich 
daartussen veilig voelen en ook niet op de grond 
moeten verblijven. 

Kweek botvinken in broedkooien
Een bekende vinken- en ook kepenkweker en 
tentoonsteller is Rudy Roefs. Verleden jaar vertel-
de hij me hoe hij een goede kweekmethode had 
ontwikkeld om zijn vinken te kweken. Hieronder zijn 
verhaal!
Een mooie uitdaging is om botvinken te kweken in 
broedkooien. Dit is wel degelijk mogelijk maar niet 
altijd evident. Alleszins moeilijker dan de kweek 
in de traditionele kweekboxen van 3m x 1 m x 2m. 
Ziehier een mogelijke werkwijze.
Vanaf de winterperiode worden de vogels in broed-
kooien geplaatst van 120 x 50 x 50 cm. Per broedkooi 
zitten dan 1 man met 3 poppen. De groepen kunnen 
nog de ganse winter gewijzigd worden, bv. als er een 
interessante vogel kan bij aangeschaft worden. In 
die periode wordt er bijgelicht gedurende 12 uren. 
Om 20:00 gaat de verlichting uit m.b.v. een dimmer. 
Zodoende heeft ook de werkende liefhebber toch 
nog ruim de tijd om zijn vogels rustig te verzorgen. 
Dagelijks wordt de radio ook ingeschakeld. Allemaal 
factoren die er voor zorgen dat de vogels wennen 
aan de liefhebber en erg rustig worden.
Qua voeding krijgen de vogels een goede zaadmen-
geling en 1x per week eivoer zonder insecten. Verder 
worden er nog allerlei extra’s aangeboden zoals 
appel, wortel, witloof, broccoli, om zo tot een gevari-
eerde voeding te komen.
Begin maart wordt er dan gestart met de voorberei-
dingen van de kweek. De vogels krijgen nu een dub-
bele broedkooi ter beschikking van 240 x 50 x 50 cm. 
In een tijdspanne van 6 weken wordt de daglengte 
van 12 naar 16 uren gebracht. Ook wordt er geleidelijk 
meer eivoer gegeven met een beetje diepvries pinkies 

en buffalo’s. Einde maart wordt er ook nesteling gege-
ven. Al snel zal blijken welke poppen er interesse heb-
ben in de nesteling. Bij die kooien wordt er dan links 
en rechts aan de zijkanten een nestbakje aangebracht. 
Meestal gaat de voorkeur naar een houten nestbakje 
met een beetje kunstgroen, aangebracht aan de bui-
tenkant van de kooi. Niet alle poppen zullen tot neste-
ling overgaan, maar al snel zijn er toch enkele nesten 
klaar. Nadat een pop haar derde ei heeft gelegd wordt 
er een tralie geplaatst tussen de man en de overige 
poppen. Vanaf nu staat de kweekpop er alleen voor. 
De pop zit dan in een compartiment van 30 of 60 x 
50 x 50 cm en kan rustig gadeslaan wat er verder nog 
gebeurt in de kooi. Ze kan nu ongestoord starten met 
broeden. Ze krijgt nu enkel nog zaden en 1x per week 
eivoer. Na een 7-tal dagen worden de eieren doorge-
licht om te checken of ze bevrucht zijn.
De man kan de pop niet meer lastig vallen en zich 
verder bekommeren om zijn twee andere partners. 
Met een beetje geluk start er nog een tweede pop 
met nestelen en broeden aan de andere zijde van de 
broedkooi. Ook die tweede pop komt dan op dezelfde 
manier apart te zitten.
Wel oppassen met te driftige mannen. Als de man 
niet voor 100% te vertrouwen is wordt hij met een 
tralie gescheiden. De poppen zitten dan aan de 
buitenzijdes en de man middenin. Wanneer een 
nest bijna klaar is wordt de man elke dag eventjes 
bij deze pop gelaten voor de bevruchting. Als de pop 
echt broedrijp is, is een kwartiertje ruim voldoende. 
Nadien kan de man dan terug veilig in zijn middelste 
compartiment. Ook nu krijgt de pop na het derde 
ei geen bezoek meer van de man. De man kan zelfs 

Man © Nick Michielsen

Pop © Nick Michielsen
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  Standaardeisen

GROOTTE 15 cm.

VORM Volslank, ovale ronde borstlijn zonder uitstulping.

HOUDING Fier opgericht.

SNAVEL   Hoorn grijs, in broedkleed staalblauw. (einde TT-seizoen)

OGEN Donkerbruin tot zwart.

KOP Voorhoofd zwart, bovenkop en achterhoofd leiblauw.
Wangen roodbruin, teugel en oogstreep donkerder.

NEK Leiblauw tot blauw.

KEEL        Roodbruin tot steenrood intensief of vaak met schimmel aanslag

BORST Roodbruin tot steenrood intensief of vaak met schimmel aanslag

RUG Kastanjebruin

FLANKEN Roodbruin

BUIK Bleek roodbruin uitvloeiend tot gebroken wit.

VLEUGELS Pennen bruinzwart met een beigegroene omzoming, dekveren grijsbruin tot 
zwart. Brede helderwitte schoudervlek en smallere vuil witte vleugelband met 
daaronder een kleine heldere spiegel in dezelfde kleur als schoudervlek

STUIT Geelachtig getint olijfgroen.

STAART  Bruinzwart met een bleekgroenachtige omzoming, buitenste pennen met witte 
lengtevlek.

POTEN Bruin.

NAGELS Zwart.

Keurtechnisch advies
Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn 
en deze mooi verdeeld aanwezig is. Op het einde 
van het TT-seizoen zal de vink man in vorm komen· 
en zal de snavel een staal blauwe kleur krijgen. Ook 
de kop kleur en voorhoofd · zal intensiever zijn. Dit 
is niet foutief als het niet vlekkerig overkomt.

 

Meest voorkomende fouten
•    Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling
•    Ruglijn storend door zware nek inval
•    Vleugeltekening niet zichtbaar.
•    Te slank type met onvoldoend volume.
•   Pootkleur en nagels te bleek.
•   Te onrustig.

volledig verwijderd worden en eventueel ingezet 
worden bij andere poppen. Hij kan ook in het mid-
delste compartiment blijven. We geven de man als 
basisvoer enkel een zaadmengeling zodat hij niet te 
driftig wordt voor de volgende rondes.
Als er jongen zijn krijgt de pop uiteraard à volonté 
eivoer met diepvriesinsecten en levende buffalowor-
men. Na een week ook enkele meelwormen en/of 
wasmotlarven. Een goed kweekpopje zal een nestje 
jongen probleemloos groot krijgen. De man er terug 
bijlaten is immers geen optie. Dat is veel te riskant. 
Na een maand worden de jongen apart gezet en kan 

de pop terug ingeschakeld worden voor een volgen-
de ronde. Bij die volgende ronde kan er gerust een 
andere man gebruikt worden. 
Dit is het ideale scenario. Als dit lukt, is dat natuur-
lijk geweldig, maar zo makkelijk zijn de botvinken 
natuurlijk ook niet altijd te kweken. Goed opvolgen 
en tijdig ingrijpen bij problemen is meestal de bood-
schap. 
Voordelen van deze kweekmethode dat de jonge 
vogels erg rustig zijn en gewend om in een kleine 
ruimte te vertoeven. Ideaal dus met het oog op de 
tentoonstellingen in het najaar.
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Vogel 
van de 

maand

Japan Hoso

Tekst en foto’s: Nick Michielsen.

• Door de kleine bouw van deze 
postuurkanarie kan je de soort niet 
te koud zetten. Temperaturen onder 
de 5°C kan deze kleine soort met 
zijn 11-12 gram lichaamsgewicht 
niet goed verdragen. Het is beter 
voor de vogel om ze bij minimum 
10°C te houden.

• Bij de Japan Hoso durft het vrouw-
tje ook wel eens een kort liedje te 
zingen. Dit maakt het wat moeilij-
ker om de vogels te seksen.

• De Japan Hoso behoort tot de jong-
ste rassen bij de postuurkanaries. 
Ze werden pas in 1977 erkend door 
de C.O.M.
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Japan Hoso

• Hij valt onder de houdingsrassen. 
Als hij zijn “werkhouding” aan-
neemt krijgt hij de vorm van een 
halve maan. De Japan Hoso mag 
niet groter dan 11,5 cm zijn.

• Japan Hoso’s worden vaak in 
broedkooien gekweekt dicht 
tegen het plafond. Door zijn 
nieuwsgierig karakter zal hij 
steeds naar beneden kijken, hier-
door wordt zijn “werkhouding” 
gestimuleerd. 

De Japan Hoso mag niet 
groter dan 11,5 cm zijn.

© Nick Michielsen
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Ten huize van 
  Bart Sabbe

Tekst: Marc Devos.
Foto’s: Bart Sabbe.

Bart is al zijn hele leven 
een hartstochtelijk 
vogelliefhebber. Het 
begon als kleine jongen 
met vogelnesten zoeken 
en altijd met dieren bezig 
zijn.
Toen hij als 
tweeëntwintigjarige 
startte met zijn 
professionele carrière 
als zelfstandige slager in 
Wakken, had hij daar dan 
ook de ruimte voor zijn 
eerste “vogelkot” en zo 
was hij vertrokken…
Hij heeft vele soorten 
vogels, maar zijn 
favorieten zijn de 
vale woestijnvink en 
de bruinpastel gele 
goudvink. En het beste 
daarvan moet nog 
komen.
Elf medailles 
op het laatste 
wereldkampioenschap 
in Portugal. Je moet het 
maar doen.

Onder welke omstandig-
heden wordt er nu ge-
kweekt?
Ik kweek zowel binnen als buiten. 
In de tuin heb ik verschillende 
volières en vluchten. Ik heb ook 
een heel grote kelder, die volledig 
als vogelverblijf is ingericht.
Tijdens de winter hebben de 
vogels 9,5 uur licht. De verlich-
tingsduur wordt half januari 
verlengd tot 11 uur. Dan komt er 
elke week een kwartier bij, tot er 
15,5 uur verlichting bereikt is. De 
verlichting wordt geregeld met 
een gewone tijdsregelaar in het 
stopcontact. Ik tracht altijd mijn 
vogels te koppelen rond 15 maart. 
Zo wordt de kweek stilaan in gang 
gezet.
Er werden vroeger gewone 
TL-lampen gebruikt, maar nu 
zijn ze allemaal vervangen door 
led-buislampen.

In mijn kweekkelder heb ik vol-
doende verluchting via bestaande 
keldergaten en in de kweekruimte 
van het tuinhuis staat, tijdens de 
dag de deur altijd volledig open, wel 
met een gaasdeur ertussen. 
Verwarming gebruik ik niet. In de 
kelder staat mijn verwarmingsketel 
en die zorgt ervoor dat het daar 
altijd minstens 12 graden is.

De afmetingen van mijn kweekkooien 
zijn 80 cm x 70 cm x 40 cm. Er zijn ook 
grotere volières, eerst voor de kweek, 
daarna als ruime huisvesting voor 
de jongen. Buiten een drietal grote 
volières van 300 cm x 200 cm en een 
tiental vluchtjes van 80 cm x 100 
cm en 200 cm hoog. Ook eerst voor 
de kweek en later als vlucht voor de 
jongen.
Buiten het broedseizoen probeer ik zo 
veel mogelijk soort bij soort te hou-
den. De mannen en poppen apart.
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Met welke vogels ben je 
begonnen?
Ik ben heel vroeger (40 jaar gele-
den!) gestart met phaeo-kleurka-
naries en botvinken, ook kruisin-
gen wekten mijn interesse. Nu 
kweek ik meestal Europese vogels: 
Noordse goudvinken, distelvinken, 
botvinken en phaeo-barmsijzen. 
Trompet- en vale woestijnvinken 
en ook nog de wilde Tenerife ka-
narie. Deze laatste 2 zijn uiteraard 
exoten. Samen vormen deze vogels 
ongeveer 55 koppels. Ik kweek ook 
nog met ± 20 koppels fife fancy 
postuurkanaries, vooral gericht 
naar cinnamon. Soms worden ze 
ook gebruikt om te onderleggen, 
vooral voor mijn trompetwoes-
tijnvinken is dat een must. Bij de 
andere vogels doe ik dat zeer wei-
nig, alleen als er problemen zijn. 
Bij mijn distelvinken heb ik het 
al uitgeprobeerd, maar over het 
algemeen heb ik betere resultaten 
zonder pleegouders. Vogels die 
door hun eigen ouders zijn groot-
gebracht, zijn veel sterker
Ik ben met al deze vogels heel ge-
leidelijk begonnen. De vale woes-
tijnvinken heb ik, een tiental jaren 
terug, in Nederland gekocht, aan 
een liefhebber die ermee stopte, 
omdat hij weinig kweekresul-

taat had, het waren twee oudere 
koppels. Intussen heb ik o.a. met 
deze vogels mijn mooiste succes-
sen behaald. Ik houd eraan om zo 
veel mogelijk zelf te kweken. Als 
er nieuw bloed moet aangeschaft 
worden, ben ik wel heel kritisch, 
zowel over de kwaliteit van de 
vogels, als over de eerlijkheid van 
de liefhebber.

Welke voeding krijgen je 
vogels? 
Een goede basismengeling, voor 
goudvinken nr.91 van Deli Natu-
re (Beyers) met 1 dag per week 
nr. 96 voor goudvinken. De laatste 
jaren krijgen ze wel minder zware 
voeding, omdat ik al meermaals 
het kweekseizoen gestart ben 
met te vette vogels en vooral bij 
de mannen geeft dat problemen 
bij de bevruchting. Voor mijn dis-
telvinken gebruik ik als basis de 
speciale mengeling Calus (vogel-
handel Sandra) met wekelijks  
1 dag extra distelvinkenmengeling 
van Deli Nature nr. 97. Mijn vale 
woestijnvinken en trompetwoes-
tijnvinken krijgen hetzelfde als 
de goudvinken. Daarbij krijgt elke 
soort de gepaste onkruidzaden, 
maar alleen in gedroogde vorm, 
geen verse. 

Tijdens het broedseizoen gebruik 
ik bijna dezelfde zaadvoeding, 
als in de winter, wel iets minder 
oliehoudende zaden.
Groenvoer krijgen ze weinig of 
niet, omdat ik bang ben van 
gistcellen en bacteriën, sommige 
vogels, morsen nogal met vers 
groenvoer en fruit en soms, zelfs 
na dagelijks verwijderen van het 
overschot, blijven er toch nog res-
ten liggen, die wel miniem zijn, 
maar ruim genoeg om besmettin-
gen te veroorzaken.

Wat is het recept van je 
eivoer?
Enkele weken voor de kweek voeg 
ik Ferti-vit (Versele-laga) toe om 
de vruchtbaarheid te bevorderen. 
Mijn eivoer wordt voor de kweek 
aangevuld met dierlijke eiwitten 
(Speciaal van Pieters) en erwtjes 
als extra plantaardige eiwitten. 
Bij mijn eivoer doe ik altijd WIN-
MIX van Comed, en na het kuren 
geef ik ook altijd vitaminen, maar 
ik overdrijf daarin niet.
Ik meng 4 soorten eivoer: Cédé, 
Orlux gold en Orlux droog, en een 
beetje tropische vruchten parè-
softbill food van Prima. Deze 4 
soorten mengeling vormt de helft 
van mijn eivoer, en wordt verder 

ENKELE WEKEN VOOR 
ER JONGEN KOMEN, 
START IK  
MET INSECTEN. 
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aangevuld met kiemzaad, erwtjes, 
vitamines, enz. Een volledig eigen 
recept.
Enkele weken voor er jongen 
komen, start ik met insecten. Ik 
gebruik alleen diepvries: Buffa-
lo, meelwormen en pinkies, met 
uitzondering voor goudvinken 
en botvinken, deze geef ik de 
eerste week dat ze kleine jon-
gen hebben, ook extra levende 
buffalowormen. Ik merk wel dat 
sommige vogels, zowel botvink 
als goudvink, meer levende insec-
ten eten dan andere.
Tijdens de kweek krijgen ze twee 
maal per dag vers eivoer, tijdens 
de rui nog dagelijks en in de rust-
periode max.1 x per week. 
Ik voeg ook altijd een ruime 
portie grit toe aan mijn eivoer. 
Verder laat ik mij uitgebreid bij-
staan door de dierenartsen Emiel 
Demeester en Niels Norman, van 
Medibird / Degudap uit Izegem.

Geef je ook kiemzaad 
aan je vogels?
Ik ben een SUPER voorstander 

van kiemzaad, en nu al twee jaar 
(na uitgebreid getest te hebben) 
gebruik ik enkel en alleen zuiver 
kempzaad om te kiemen. Ik ben 
wel heel secuur wat het kiemen 
betreft. Ik heb een zeer goede 
manier van kiemen geleerd van 
Roger Galle uit Markegem, (vroe-
ger een gekende keurder en kwe-
ker en nog altijd heel actief) “Kie-
men in een nylonkous”. Wat te 

uitgebreid om hier uit te leggen, 
misschien doe ik dat wel eens op 
een andere keer, maar het resul-
taat is: kort gekiemd zaad, alles 
gelijk gekiemd, droog (moet rollen 
in de hand) zeer goed gewassen 
zodat schimmel geen kans krijgt. 
Goed gekiemd zaad ruikt naar 
radijsjes en al mijn vogels zijn er 
gek op. Natuurlijk dagelijks vers 
opgediend.

Wat is de taak van 
de man tijdens het 
broeden?
Voor de goudvinken en botvinken 
in kweekbakken, wordt de man 
apart gezet na het derde of vierde 
ei. Bij de botvinken in de volière, 
gaat de man ook meestal eruit 
na het 3e ei. De goudvinken in de 
volière, houd ik goed in het oog, 
maar 80% van de koppels blijven 
samen. Als ik de man toch apart 
gezet heb tijdens het broeden, 
mag hij er terug bij als de jon-
gen het nest verlaten. Hij helpt 
dan voeren en kan de pop terug 
bevruchten.

IK BEN EEN SUPER 
VOORSTANDER VAN 
KIEMZAAD, EN NU 
AL TWEE JAAR (NA 
UITGEBREID GETEST TE 
HEBBEN) GEBRUIK IK 
ENKEL EN ALLEEN ZUIVER 
KEMPZAAD OM TE KIEMEN. 

In de tuin heb ik verschillende 
volières en vluchten.
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De vale woestijnvinken en de 
distelvinken blijven per koppel, 
vooral bij de vale helpt de man 
zeer goed meevoeren. 
De meeste jongen gaan, nadat ze 
het nestmandje verlaten hebben 
in een babykooitje. Daarin blijven 
ze nog een dikke twee weken, dus 
na 30 à 35 dagen mogen ze weg 
van de ouders 
Ik gebruik de gewone nestdraad-
kastjes en kokosmandjes uit de 
handel, voor de goudvinken het-
zelfde, maar dan natuurlijk groter.

Worden de ringen  
gecamoufleerd?
Ik camoufleer alle ringen. Alleen 
bij de fife fancy hoeft dat niet. Ik 
doe dat gewoon met “Leukoplast” 
-verband, rolletjes van 1,25 cm x 5 
meter (gewoon verkrijgbaar bij de 
apotheek) ik knip daar dan dunne 
strookjes af, volgens de breed-
te van de ring. Zo zijn er geen 
problemen met uitwerpen. Zorg 
wel dat de ring volledig onder het 
verband zit.

Waar let je op tijdens  
de rui?
De rui van de jongen verloopt 
zoveel mogelijk in ruime volières. 
De laatste jaren krijgen ze bijna 
dagelijks badwater.
De grootste moeilijkheden in de 
rui ondervind ik bij de distelvinken. 
Nu geef ik ze regelmatig een beet-
je sulfaclosine in het drinkwater.
De kweek met de phaeo barm-
sijzen loopt ook niet altijd van 
een leien dakje. Het is een heel 
mooi, maar delicaat en kwetsbaar 
vogeltje. Enkele jaren geleden had 
ik er – na een mislukte kweek – 
bijna geen meer. Gelukkig gaat 
het nu, dankzij andere kwekers, 
o.a. Marc Laseure weer de goede 
richting uit. 

Bij de botvinken, en trompet-
woestijnvinken is mijn grootste 
probleem de mannen niet te vet 
laten worden. Vooral de trompet-
ten zijn daar zeer gevoelig aan.

Ga je regelmatig naar de 
dierenarts?
Vroeger ging ik alleen als er 
al problemen waren, nu ga ik 
gemakkelijker vooraf naar mijn 
dierenartsen, Emiel Demeester 
& Niels Norman van Medibird in 
Izegem. De voorbereiding van de 
kweek bespreken, en ook proble-
men van het vorige jaar aanpak-
ken om geen tweemaal dezelfde 
problemen te hebben 
Ik geef alleen medicatie als er een 

vogel ziek is en dan word deze al-
leen behandeld in een kleine kooi 
bij een constante temperatuur van 
25 graden. Als ik een probleem 
besproken heb met de dierenarts, 
schrijf ik op welke symptomen en 
kenmerken van de ziekte, passen 
bij de door hem voorgeschreven 
medicatie, zo leer ik alle verschil-
lende ziektesymptomen kennen 
en juist behandelen. Ik pas enkel 
het advies van mijn dierenarts toe, 
want luisteren naar iedereen en 
zoeken op internet levert alleen 
maar verwarring op. 
De vogels worden preventief 
gekuurd tegen coccidiose met 
Sulfaclosine in oktober en begin 
maart.



Wat doe je tegen 
bloedmijten? 
Al jaren heb ik geen problemen 
meer met bloedluizen. Ik gebruik 
Effipro, op basis van fipronil. Dit 
is eigenlijk een spuitbus voor 
honden en katten, verkrijgbaar bij 
de dierenarts, de apotheek en het 
internet. Ik koop meerdere spuit-
bussen van 500 cl. Bij het plaat-
sen van de nesten spuit ik goed in 
en onder de nestmandjes, kastjes, 
bakjes, enz. en ook in de directe 
omgeving van de nestplaatsen: 
kieren en spleten worden goed 
behandeld (mondmasker dragen). 
De laatste jaren hoef ik nooit 
meer in te grijpen tijdens het jaar. 
1 x Goed behandelen voor begin 
kweek. Ik blijf wel zeer goed ob-
serveren waar luizen graag zitten, 
om direct te kunnen ingrijpen 
mocht het nodig zijn.

Is er vraag en aanbod 
van deze soort?
Bij de vale woestijnvinken moet 
ik soms grote afstanden afleggen 
om aan nieuw bloed te geraken. 
De vraag echter is dan ook groot, 
maar grote hoeveelheden kweek 
ik niet. Dat is ook niet gemakke-
lijk. Ik ben al blij als ik van een 
zestal koppels enkele jongen heb, 
dus…?

Bij de gele goudvinken zie ik dat er 
veel jongen aangeboden worden 
die geel x geel gekweekt worden. 
Dat is natuurlijk de gemakkelijkste 
weg om vlug veel gele goudvinken 
te hebben, maar volgens mij NIET 
goed Het levert minder mooie en 
minder forse jongen op. Ik ben 5 
jaar geleden gestart met een wild-
kleur gele man die ik op mijn eigen 
mooie, forse bruinpastel jongen heb 
gezet. Ik heb dus eerst “splitten” 
gekweekt van mijn eigen ras. Nu 
zijn we 5 jaar verder en ik denk dat 
er voor volgend jaar enkele zeer 
mooie kweekkoppels klaar zitten 
om mooie bruingele en bruin-pas-
telgele vogels te kweken.

Ben je aangesloten bij één 
of meerdere federaties?
Ik ben aangesloten bij de KBOF. 
Mijn club, waar ik mijn ringen 
bestel is: “De witte spreeuwen” 
in Roeselare, een topclub die met 
een jong en dynamisch bestuur 
tot merkwaardige resultaten komt 
en ook veel doet voor nieuwe 
liefhebbers.
Aangezien ik vooral Europese vogels 
kweek ben ik ook al vele jaren lid bij 
de speciaalclub WEV. West-Vlaan-
deren. Ik kan niet anders dan zeer 
tevreden zijn, met wat de WEV al-
lemaal doet. Echt waar, die mensen 

in het bestuur gaan er volledig voor. 
Proficiat zou ik zeggen, best dat er nog 
liefhebbers zijn die er hun schouders 
onder willen zetten.
Ik ben ook nog lid bij “De paradijs-
vogel” in Kuurne en “De Deerlijkse 
vogelvrienden”.
    
Wat vind je van de informa-
tie in de tijdschriften over 
de vogels die jij houdt?
Over het algemeen is dat zeer goed. 
De laatste jaren vind ik toch nu en 
dan eens een uitgebreid artikel over 
zeldzamere vogels met specifieke 
informatie. Tot nu toe heb ikzelf nog 
nooit een artikel geschreven, wegens 
tijdgebrek zeker? Misschien komt 
het er ooit wel eens van. Ik houd er 
wel van te kunnen delen met ande-
re liefhebbers. Ik ben trouwens ook 
begonnen met de raad op te volgen 
van ervaren liefhebbers in mijn vorige 
club, “De groene papegaai” uit Wak-
ken, die nu helaas niet meer bestaat.

Neem je deel aan tentoon-
stellingen? 
Ja, zeker en vast. Ik probeer deel 
te nemen aan de TT’s van de clubs 
waar ik lid ben en de grote gekende 
organisaties zoals de Gouden ring 
show enz. Natuurlijk ook de jaarlijkse 
Wereldtentoonstelling COM, dat is 
mijn hoogtepunt.
Tijdens de laatste Mondial in januari 
2020 Portugal, behaalde ik 4x goud, 
4x zilver en 3x brons. Daar ben ik best 
trots op.

Wat zou er beter kunnen in 
de vogelliefhebberij?
Ik vind dat het redelijk goed gaat… 
Natuurlijk komen er minder nieuwe 
jonge liefhebbers bij, hoewel in de 
zuiderse landen zoals Spanje, Portu-
gal, Italië, enz. de jonge liefhebbers 
fors aangroeien en ook topresultaten 
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behalen. Misschien daar iets meer proberen aan 
te doen. Ik hoor nu en dan een oudere topkweker 
spreken van stoppen en na een jaar of drie is het 
dan ook zo ver. Zou het geen goed idee zijn, om 
deze veteranen hun laatste kweekjaren peter te 
laten zijn, van een jonge starter, kennis doorgeven 
en op die manier een jonge liefhebber niet op de 
onderste ladder laten starten? Ik weet het wel, 
zeggen is gemakkelijk, maar… wie weet?

Wat is je beste herinnering in de hobby:
Eigenlijk is mijn eerste gouden medaille op een 
wereldtentoonstelling COM mijn mooiste herinne-
ring. Dit was toen in Roeselare in 1984. Ik had toen 
een kruising gekweekt die op elke gewestelijke 
tentoonstelling won. Een prachtige kruising kana-
rie x trompetwoestijnvink (pop). Dat jaar was de 
Mondial in België, en daar won ze ook de gouden 
medaille bij de hybriden.
Ik herinner mij nog elk detail van die vogel, maar 
ook dat hele wereldse gebeuren rond de Mondial.

Wat zou je het minst (meest) missen 
als je geen vogels meer had?
Het minst: kweekruimtes kuisen en onderhouden.
Het meest: het resultaat dat je denkt in een paar 
jaar te behalen, maar dat uiteindelijk 4, 6 of meer 
jaren duurt en dan…die ene vogel die er dan is met 
alles erop en eraan, zoals je je hem volledig had 
voorgesteld. Dat wil ik voor geen geld missen. Mijn 
streefdoel is geen kwantiteit, maar kwaliteit. Maar 
om een goede stam op te bouwen is er toch meer 
nodig dan een paar koppels.

Wat heb je zien veranderen in de 
vogelsport?
In het begin dat ik aan TT’s meedeed, dan waren er 
vier of vijf echt goede liefhebbers en die speelden 
altijd vooraan in de rangschikking. De rest “vulde de 
hoop”, deed mee voor de fun. Nu zijn alle deelnemers 
aan TT’s zeer goede kwekers met kennis van zaken, 
met als gevolg, veel meer goede vogels op de TT.

Wat hebben al die jaren 
vogelliefhebberij je geleerd?
Dat geduld en blijven doorgaan een gouden regel 
is. Na de mislukking direct beginnen denken hoe 
het anders aan te pakken.
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CLUB IN DE KIJKER

KBOF-club 
in de kijker  

Locatie CC De Ghybe. Sint Annastraat Poperinge

Website of Facebookpagina www.dewarevogelvriendenpoperinge.be

Naam voorzitter Dejaegher Bertin

Naam secretaris en 
contactgegevens

Jeroen Schelpe, ‘t Vliegende paard 6, 8970 Poperinge.  
jeroenschelpe@gmail.com

Wanneer is de club opgericht ? De club is opgericht in 1952 in café De Afspanning in de Veurnestraat te 
Poperinge. Café is intussen verdwenen maar het uithangbord is nog te zien 
aan de zijgevel.

Hoeveel leden telt de club ? Onze club is tweeledig (KBOF en AOB) en telt ongeveer een 70 tal leden.

Organiseren jullie een jaarlijkse 
vogeltentoonstelling ? Zoja, 
wanneer gaat deze door ? 

Onze vogeltentoonstelling heeft plaats het derde weekend van november in 
de zaal  Maecke Blyde, Doornstraat 43, 8970 Poperinge.

Welke andere clubactiviteiten of 
evenementen organiseren jullie 
nog ? 

Elk jaar hebben we de zondag van onze tentoonstelling de grootste vogel-
beurs van het Hoppeland. 
Daarnaast hebben we een nestkastwerking in de Bommelaar en bevolken 
en onderhouden we een volière in domein De Lovie. Dit is een centrum voor 
begeleiding van personen met verstandelijke handicap.
Voor onze leden houden we twee algemene vergaderingen.

Hoe zien jullie de toekomst van 
de club ? In deze coronatijden is de toekomst onzeker.

Zijn er clubanekdotes die jullie 
willen delen ?

Tumultvolle start in 1952 waarbij er tijdelijk een scheuring was in de vereni-
ging van liefhebbers die een tentoonstelling wilden organiseren en liefheb-
bers die dit niet wilden. Gewezen provinciaal voorzitter Marc Deconinck kent 
het opstartverhaal alsook onze ere-voorzitter Pareyn Henri die bij de start 
was betrokken.

De Geelgors Poperinge
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Vogels en  
zonnepanelen
Tekst: Ludo Brands

Eén van mijn vogelvrienden heeft, na het 
broedseizoen, in 2018, zonnepanelen laten leggen 
op het dak van zijn vogelverblijf. 

Dat bestaat uit damwandpanelen 
van 10 cm dik. Zijn vogelverblijf 
bestaat uit 3 afsluitbare delen 
en in het voorste deel komt de 
stroomkabel binnen, waaraan de 
omvormer aangesloten is. In ieder 
deel zitten schamalijsters waar-
van hij ieder jaar jongen heeft. 
Maar in 2019 stelt hij vast dat 
de vogels die in het eerste deel 
zaten, noch binnen, noch in de 
buitenvolière enige interesse heb-
ben in nestbouw. De vogels in het 

tweede deel zijn laat begonnen 
met nestbouw, legden slechts  
2 eieren en die bleken ook nog 
onbevrucht. De lijsters in het 
derde deel (het verste van de 
omvormer-ongeveer 12 m), kregen 
wel een paar jongen. 

Omdat hij meer dan 30 jaar deze 
lijsters met succes kweekt en 
deze ervaring nog nooit heeft 
voor gehad, is hij zich gaan 
informeren of het aan de zonne-
panelen of omvormer zou kunnen 
liggen. Dat was nl. het enige dat 
veranderd was. 
Hij kwam te weten dat de om-
vormer een hoog frequent geluid 
produceert, voor volwassenen niet 
hoorbaar, wel voor kinderen en 
waarschijnlijk ook voor vogels en 
dat de zonnepanelen een magne-
tisch veld hebben. 
Hij kreeg de raad om de omvor-
mer uit zijn vogelverblijf te halen 
en in zijn woonhuis te plaatsen. 
Nu zou hij graag weten of er 
nog mensen zijn met dergelijke 
ervaringen of problemen. Uiter-
aard kan hij niet bewijzen dat zijn 
slechte kweek aan de zonnepane-
len te wijten is maar hoopt in de 
toekomst terug goed te kweken, 
nu de omvormer verplaatst is. 
In alle geval heeft hij 2020 terug 
succesvol gekweekt na het ver-
plaatsen van de omvormer. 

Reacties zou hij graag ontvangen op zijn email-adres:
"vogeltinus@hotmail.com". Alvast bedankt. 

Schamalijster © Nick Michielsen 
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Woordzoeker 13

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in deze puzzel verstopt.
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gezet de naam van een vogel. 

 Schiftingsvraag : wat is het nummer van de laatste genummerde pagina van het boek  
“Garden Bird Behaviour” van Robert Burton

Oplossingen tegen uiterlijk 25/04/2021 aan De Meester Ivan   Recolettenlaan 6   9170 De Klinge  
03 770 75 05 - de.meester1@telenet.be

KAALKOPOOIEVAAR
KAIBRONSKOEKOEK
KAKA
KANEELKAREKIET
KANOET
KAUW
KEEP
KEIZERGANS
KELPMEEUW
KEMPHAAN
KIRITIKAZANGER
KLAPPERRAL
KLUUT
KNEU
KOBALTGORS
KOLGANS
KOOLMEES
KOPERSMID
KRAMSVOGEL
KUIFALK
KUIFBOBWHITE
KUIFEEND
KUIFHAVIK
KUIFQUETZAL
KUIFTOK
KWAK
BEF
EI

R A A V E I O O P O K L A A K

E E K U I F Q U E T Z A L N E

G T L E G O V S M A R K E A O

N I K S E E M L O O K U O A K

A H N I D I M S R E P O K H E

Z W S N A G R E Z I E K I P O

A B K A U W N P E E K A V M K

K O B A L T G O R S G K A E S

I B K E L P M E E U W A H K N

T F S G K U I F E E N D F A O

I I I W T K L A F I U K I N R

R U A U K O L G A N S E U O B

I K U I E R K U I F T O K E I

K L A P P E R R A L F E B T A

K T E I K E R A K L E E N A K

Winnaar puzzel 12: 
ZAPATARAL  -   SCHIFTINGSVRAAG 168

WINNAAR: De Decker Marcel - Pijnegemstraat 62, 1770 Liedekerke
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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 tijd-
schrift verschijnen verbinden enkel hun opstellers, niet de uitgever of de redactie. 
De KBOF heeft het recht reclame te weigeren. Verantwoordelijke uitgever: Jaak Aerts

Vraag en aanbod

EUROPESE

AE653 Sib. Putters eumo, pastel, bruinpastel, 
sat.  bruin + split vogels.
Naam: Pletinckx Willem (02/582 09 06)

AG902 Grote goudvinken wildkleur,  
distelvinken.
Naam: Frans Cannaerts (0473/974656)

EXOTEN

AG902 Mozambiquen
Naam: Frans Cannaerts (0473/974656)

AL896 EK20: Goede getekende Jap. Meeuwen 
zwartbruin, zwartgrijs. 
Alle gesekst. Oud kamp. v. België.
Naam: Vanhoof Luc (016/72 01 51)

AN299 Zebravinken wit - bont
Naam: Ceulemans Paul (015/518489)

AN119 2 mannen Witkeel edelzanger en  
5 Bristol mozambique poppen. 
jacques.boussu@hotmail.com
Naam: Boussu Jacques (0492/914942)

KANARIES

AT871 Five, Border, Gloster, Zuiderse Frisé, 
Duitse kuif.
Naam: Verlinden Dirk (0476/372526)

AN119 Agaat opaal geel mozaïek. 
jacques.boussu@hotmail.com
Naam: Boussu Jacques (0492/91 49 42)

PARKIETEN

AN299 Bourks parkieten
Naam: Ceulemans Paul (015/518489)

KAALKOPOOIEVAAR
KAIBRONSKOEKOEK
KAKA
KANEELKAREKIET
KANOET
KAUW
KEEP
KEIZERGANS
KELPMEEUW
KEMPHAAN
KIRITIKAZANGER
KLAPPERRAL
KLUUT
KNEU
KOBALTGORS
KOLGANS
KOOLMEES
KOPERSMID
KRAMSVOGEL
KUIFALK
KUIFBOBWHITE
KUIFEEND
KUIFHAVIK
KUIFQUETZAL
KUIFTOK
KWAK
BEF
EI



BRING BIRDS CLOSER TO THEIR NATURE

Kwaliteitsvolle vogelvoeding 
geïnspireerd op 

hun natuurlijke habitat


