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De clubmiddagen  en vergaderingen worden gehouden in: 

   

 8 april  lezing Jos Himbergen 20.00 uur 
 
 9 april  clubmiddag   13.30 - 16.30 uur 
 
 14 mei  clubmiddag   13.30 - 16.30 uur 
 
 11 juni  buitenbeurs bij Jannie  13.30 - 16.30 uur 
 
 10 september clubmiddag   13.30 - 16.30 uur 
 
 23 september ledenvergadering  20.00 uur 
 
 8 oktober  clubmiddag   13.30 - 16.30 uur 
 
 12 november clubmiddag   13.30 - 16.30 uur 
 
 10 december clubmiddag   13.30 - 16.30 uur 

  
 

 

 

 
Zalencentrum “ het Trefpunt” 

Oranjelaan 14 
Stad aan het Haringvliet 
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31e jaargang nummer 2- 2016 

Eerste Flakkeese Vogel Vereniging 
Bank nr. NL46RABO03420.65.459 

 

 

A . Van der Veer 
 

Wilhelminastraat 6 
 

3241 GW Middelharnis 
 

0187 663660 
 

06 41495288 
 

secretaris2@efvv.nl 

     Voorzitter                

                      M. Kattestaart 
 

Oosterlijke Achterweg 20   
 

  3241 CM Middelharnis 
 

                   0187 485035 
 
 

         voorzitter@efvv.nl 

       Secretaris               Penningmeester/ledenadministratie               

               2e Secretaris/ PR                     Materiaalcommissaris                   Ringencommissaris               

J. Melissant 
 

Molenzicht  66 
 

                       3247 VA Dirksland 
 

0187 601375 
 

06 13377916 
 

bestuurlid1@efvv.nl 

Alg.best.lid/clubblad               

                 M. de Bakker 
 

       Binnenweg 2 
 

  3248 AG Melissant 

 
               0187 750843 

 
 

secretaris@efvv.nl 

T. Vroegindeweij 
 

Fr. Halslaan 12 
 

3241 AB Middelharnis 
 

0187 470755 
 
 

penningmeester@efvv.nl 

C.W. Visser 
 

HJ van Beierenlaan 48 
 

3244 XJ Nieuwe Tonge 
 

0187 651337 
 

06  23881359 
 

ringencommissaris@efvv.nl 

K. Pieterse 
 

Burg. Sterkstraat 11 
 

3243 AE Stad a/h Haringvliet 
 

0187 611686 
 
 

matriaalcommissaris@efvv.nl 

 

De Eerste Flakkeese Vogelvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond 
van Vogelliefhebbers (NBvV) 

Ereleden: Dhr. A.H. Kromdijk, Dhr. L.J. Hameete, Dhr. G vd Nieuwendijk, Dhr J vd Doel 

  contributie               

Contributie volwassenen  € 33,00, jeugd (t/m 17 jaar) € 19,00, 

seniorleden (vanaf 65 jaar) € 26,50, inschrijfgeld eenmalig         
€ 2,50. Opgave lidmaatschap via de ledenadministratie of sec-
retaris.  
 
Wijzigingen in uw (email) adres? 
Graag z.s.m. doorgeven aan de ledenadministratie. 

Bestuur 

COLOFON                
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Kon.Julianaweg 25 
3241XB Middelharnis 
Tel.0187-484379 
Mob.06-10200478 
Fax:0187-483303 

 23 

 

Nieuwe leden 
 
Hartelijk welkom aan: 
 
Bart Jan van der Ham 
Martijn Hout 

Opzegging leden: 
 
Karst de Kleijn 
 
 

Geboren  

Jan van den Doel heeft nieuw adres:                   

Helicoptèreplein 4 3244 AG Nieuwe Tonge. 

Bram Verhage heeft in het zie-

kenhuis gelegen met darmproble-

men. 

Jannie Nijssen heeft ook licha-

melijk ongemak. We hopen dat het 

meevalt. 

Marie Westdijk - Bakelaar heeft tijdens de DTT in 

Heerjansdam goud + zilver gewonnen. 

 

  
 
    <—- Geen paniek, ik vind wel een plekje voor je. 
 
    

                                           Leden graadmeter 
 
     Ereleden    Leden    Jeugdleden    Gastleden    Donateurs    Totaal 
        
            4              84                3                    3                     2               96 
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 Naald banden 
 
We hebben ze weer, naaldbanden voor het maandblad   
Onze Vogels   
kosten  € 7,50 per stuk, een stuk voordeliger dan bij de NBvV. 
Deze zijn te bestellen bij de secretaris of te koop op de club-
middagen. 

Wilt u ook adverteren in ons verenigings-
blad ?  
 
De tarieven zijn: 
 
  ¼ pagina  € 5,-  eenmalig   en  €  25,- per jaar 
 
  ½ pagina  € 7,-  eenmalig   en  €  35,- per jaar 
 
   1  pagina € 10,- eenmalig  en  €  50,- per jaar 
  
mail naar secretaris@efvv.nl  

Voor tarieven zie onderstaande mededeling 
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 Van de Voorzitter (waarnemend)             April 2016 

Kort nadat de algemene ledenvergadering is gehouden in 
het ”Trefpunt” op 11 maart j.l. zal ik proberen een kort 
verslag te geven van de zaken die op die avond zijn ge-
daan. Het was een redelijk bezochte avond met enkele 
afzeggingen door leden die verhinderd waren, we zijn 
gewend om met ongeveer een derde deel van het leden 
bestand te vergaderen en dat was hier dus ook het geval. 
De gebruikelijk zaken zijn behandeld zoals het financiële 

deel, hier zijn wel enkele opmerkingen op te maken omdat we op de inkomsten 
moeten gaan letten, er is aan de vergadering gevraagd dat iedereen één adver-
teerder aan gaat leveren om op deze manier de financiën op orde te houden.  
De bestuursverkiezing is ook zo’n heikel punt waar we altijd maar weer door-
heen moeten geraken, ditmaal was de vacature van algemeen bestuurslid vlot 
ingevuld doordat Albert van Lenten zich kandidaat heeft gesteld, hartelijk wel-
kom Albert en ik hoop op een prettige samenwerking binnen het bestuur. Ver-
volgens de lege plaats die Martijn de Bakker achterlaat doordat hij om gezond-
heidsredenen en te drukke werkzaamheden het bestuur moet verlaten. Dus 
gevraagd om een nieuwe secretaris waar niet op werd gereageerd. Het secreta-
riaat is een dermate belangrijke post die het gehele jaar doorlopend aandacht 
vraagt met als hoogtepunt de tentoonstelling periode. Als alternatief is door de 
voorzitter voorgesteld om het voorzitterschap om te zetten naar secretaris zodat 
deze post ingevuld blijft en er een nieuwe voorzitter gevraagd moet worden. 
Hier ging de vergadering mee akkoord en zal er een nieuwe voorzitter gezocht 
moeten worden. Hierbij dus alvast een oproep voor deze vacature. Het is wel 
noodzaak dat deze plek ingevuld gaat worden want het kan niet de bedoeling 
zijn dat een vereniging met circa 95 leden er binnen het bestuur mensen zijn 
met een dubbele functie.  
Verder kwam nog even ter sprake dat de T.T. locatie dit jaar nog in EDUTELTA 
zal zijn en voor het volgend jaar lopen er nog onderhandelingen waar dit gehou-
den gaat worden, het zal zeker op een nieuwe locatie zijn, als er ontwikkelingen 
zijn dan houden we jullie uiteraard op de hoogte.  
Er zal dit jaar geen jong vogeldag zijn omdat er te weinig animo voor is en de 
kosten niet in  verhouding daarvoor staan. Wij als bestuur zijn altijd bereid om 
deze dag alsnog te organiseren maar laat dit dan weten. we moeten streven 
naar minimaal honderd vogels op deze dag. 
Dit was even in vogelvlucht de zaken van de ledenvergadering van 11 maart j.l. 
we hopen elkaar weer te ontmoeten op de maandelijkse clubmiddagen zoals 
afgedrukt staat in dit clubblad.   
Graag tot ziens en iedereen een goede kweek toegewenst. 
Met hartelijke groet, Rien Kattestaart. (secretaris) 

 
Verder in deze uitgave: Vanuit de bestuurskamer, Bichenowastrilde, Bon-
te Boertje, Groenvoer, Duitsekuif Kanarie, Digestive Liquid, Onkruidzaden 2, 
Jeugdpagina, Even bijpraten met . . ., Clubnieuws. 
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Vanuit de bestuurskamer …….. 
 

De ledenvergadering is door 27 leden be-
zocht. Tijdens deze vergadering heeft Martijn 
de Bakker afscheid genomen als bestuurs-
lid. Door drukke omstandigheden thuis kon hij 
niet genoeg tijd vrijmaken voor zijn taak. We 
bedanken Martijn voor het vele werk dat hij 
heeft gedaan. 
 
Het bestuur is tijdens de ledenvergadering 
aangevuld met Albert van Lenten. 
 
Tijdens de ledenvergadering is besloten 
met de aanwezige leden, dat er dit jaar geen 
jongvogeldag wordt georganiseerd. Om het 
rendabel te houden, moeten er minimaal 100 

vogels bij de keurmeesters worden voorgezet. De aanwezige leden stonden hier 
niet garant voor. 
 
Door het vertrek van Martijn als secretaris, gaat Rien deze taak op zich ne-
men. We zijn nu dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. We hopen dat er een 
lid is die deze taak wil gaan vervullen. Meld u a.u.b. aan bij  één van de be-
stuursleden. 
 
Het is de bedoeling opnieuw een buitenbeurs te organiseren. Deze wordt 
gehouden (o.v.b.) bij Jannie Nijssen op de 2e zaterdag in juni.  
 
Op vrijdag 8 april zal er een lezing zijn door Jos Himbergen. Deze lezing zal 
hoofdzakelijk gaan over vogelvoer. De zaal gaat open om 19.30 uur, de avond 
begint om 20.00 uur. 
 
We zijn op zoek naar opslagruimte voor onze spullen. Door de verkoop van 
het huis en de schuren bij Fam. Nijssen raken we onze opslag / werkruimte kwijt. 
We zoeken een ruimte van tussen 40 - 50 m². Het liefst voor niets of een beetje 
onkosten. Weet u iets, geef het a.u.b. door aan het bestuur. 
 
Door de verhuizing naar Middelharnis (zomer), zal Henk Kreeft stoppen 
met het bezorgen van het clubblad in Achthuizen, Den Bommel en Ooltgens-
plaat. Rinus Schillemans zal deze taak overnemen. Beide heren bedankt voor 
het (gaan) vervullen van deze functie. 
 
Met de Rabo clubactie kunt u een stem uitbrengen op onze vereniging. Uw 
stem brengt de vereniging geld op. We hopen op uw stem. 
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Nieuwe volière gebouwd 
of  leuke kweekresultaten 

bereikt? 
 Maak er een verslag van 
en stuur het op naar de   

redactie! 
 

jmelissant66@gmail.com 

ELKE ZATERDAG 

MILJOENENSPEL 

 van Rossum                                                                 

Herman de Manstraat 2                Moriaanseweg West  48 - 50       
3245 MB SOMMELSDIJK           3222 AD HELLEVOETSLUIS             
T. 0187 - 487184            T. 0181 - 763520                        
www.decohomevanrossum.nl     info@decohomevanrossum.nl 

 
 
 
   Verf. behang. vloerbedekking 
   Gordijnen. raamdecoratie. zonwering  
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Kweker van: 
    Johan Melissant 
Spitsstaarten   0187 - 601375 
Bichenow   jmelissant66@gmail.com 
Roodkopamadines Kwnr: 2SAJ 
Timor Zebravink 
Gouldamadine 
St. Helenafazantje 
Turquoisine Parkiet 

Kweker van Zebravinken: 
 
       L. Kattestaart 
        
Zwartwang Grijs     
Bleekrug Grijs      
Bleekrug Bruin     06-10967353 
Geelsnavel     Kwnr: 3SWC 
Pastel      zebravinkenfan@hotmail.com 
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  Bichenow astrilde                                                                                               
 
Latijnse benaming:  Poephila Bichenovii  
Herkomst:                                               
Van oorsprong komt dit ca 11 cm grote vo-
geltje uit Australië  
Onderscheid tussen man en pop:         
Uiterlijk zijn er weinig duidelijke kenmerken 
te zien, de zwarte band op de borst van de 
man is iets breder dan bij de pop, en het 
zwart op de kop bij de man begint bovenaan 
de snavel en loopt iets verder door naar 
achteren dan bij de pop.  
Het meest duidelijke verschil is echter dat de man het hele jaar door een zacht 
tjilpend gezang voort brengt.                                                                                                
Huisvesting:                                                                                                      
De Bichenow zal zowel in de volière als in een kooi goed te huisvesten zijn, en 
is verdraagzaam tegenover andere vogelsoorten, alleen in de broedtijd zal het 
mannetje geen andere vogels in de buurt van zijn nest dulden. Het is een druk 
vogeltje, lang op een stok zal hij niet gaan zitten. Hij gaat graag in bad. Is hij 
aan zijn “baasje” gewend, zit hij je al op te wachten als je het zwembad vol wil 
laten lopen. 
Kweek:                                                                                                              

Ze broeden in een gesloten nestkastje , bij 
voorkeur voorzien van een kokos mandje, 
maar willen ook in een dichte struik wel een 
rond nest bouwen van gras en kokosvezel.  
Het legsel zal bestaan uit 4-6 eitjes welke 12 
dagen door zowel de man en pop zullen wor-
den bebroed. Mijn ervaring is dat nestcontrole 
zo weinig mogelijk plaats moet vinden. Ook 
vind ik het verstandig de ringen van ventiel-
slangetje te voorzien. Dit tegen het uit het nest 
werpen van de jongen. Na 3 weken zullen de 
jongen uitvliegen , maar ‘s nachts op het nest 
terugkeren gedurende de eerste paar weken. 
Na 4 maanden zullen de jongen volledig op 
kleur zijn.  

 
Voeding:                                                                                                          
Als voeding voldoet een tropisch zaadmengsel, aangevuld met eivoer en tros-
gierst. In de broedtijd zullen ze ook moeten worden voorzien van buffaloworm-
pjes en pinky`s. Uiteraard mogen ook bij deze vogel grit en maagkiezel niet 
ontbreken. 
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Het Vogelparadijs 
In en verkoop van vele soorten vogels. 

 
C.A. 1500, diverse soorten op voorraad. 
 
Wij leveren vogels uit ruim 150 binnenkooien en meer dan 50 buitenvolières! 
 
O.a: tropen, kanarie’s, europese cultuurvogels, grote en kleine parkieten enz.  
 
Zeer ruim assortiment vogelbenodigdheden en vele merken vogelvoeders uit 
voorraad leverbaar tegen scherpe prijzen. 
Kortom teveel om op te noemen. 
 
Voor het totale overzicht verwijzen we u naar onze website. 

 

www.het-vogelparadijs.nl 
Bram Groenewegeweg 10 

4693 PW Poortvliet 
Tel. 0166-654880 

Mob. 06-55153491 
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Even bijpraten met …… 
 
Bij het rondbrengen van het vorige clubblad, kwam ik terecht bij één van de 
bezorgers, Henk Kreeft. Hij is al lang lid van de vereniging en heeft ook met 
regelmaat de vereniging de helpende hand toegestoken als er iets moest wor-
den gemaakt. Henk heeft altijd in de bouw gewerkt, eerst als werkman en later 
als voorman. Hij is nu sinds 6 jaar thuis. Vroeger is hij begonnen met Kanaries, 
maar op een gegeven moment heeft een vogel kennis / vriend hem weten om 
te praten om met Gouldamadines te gaan kweken. Nou is Henk makkelijk om 
te praten, dus is hij 15 jaar geleden hiermee begonnen. Dit niet zonder resul-
taat kun je wel zeggen. De prijzenkasten zijn zeer goed gevuld met eremetaal. 
Hij kweekt met 40 broedkooien in het nachthok. Daarnaast heeft hij nog 4 voliè-
res met nachthok. Een ruimte waar hij binnenkort alleen nog maar van kan dro-
men. De fam. Kreeft gaat namelijk verhuizen naar Middelharnis deze zomer. 
Het wordt dus afwachten hoeveel ruimte er komt voor de vogelhobby. Eerst 
alles rond het nieuwe huis maar eens op orde maken, daarna komen de vogels 
wel weer. 
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Kweker van: 
        Piet Damme 
Kwartels 
Huismus wildkleur     06-46192658 
Huismus Phaeo      Baum025@planet.nl 
        Kwnr: FS19 

Jannie Nijssen 
Groeneweg 35 
3244 LJ Nieuwe Tonge 
Tel. 06-23385895 
Kwnr. D448 

      j.nijssen@hetnet.nl  
 
 
 

Kweker van Australische parkieten, 
met Bourkes en Swiften als favorieten. 

 
Kweker van Kanarie: 
 
Geel Intensief   R. Kattestaart 
Geel Schimmel   0187-485035 
Geel Ivoor    infradelta@planet.nl 
Rood Ivoor   Kwnr: 8SMA 
Yorkshire Postuur Kanarie 
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 Bonte Boertje of Senegalpapegaai:                                                       
Opmerkingen: 
De bonte boer is een leuke en zachtaardige 
vogel. Import vogels zijn schuw en zal men dan 
ook niet snel buiten het broedblok vinden. De 
voorkeur gaat dus uit naar mooie nakweek vo-
gels. Deze vogels zijn niet of nauwelijks op het 
oog te seksen, en men doet er dus verstandig 
aan sekspapieren bij deze vogels proberen te 
krijgen alvorens er mee te kweken. De bonte 
boer is een mooi gekleurde vogel en kan als 
deze tam gemaakt wordt een hele leuke huiskamervogel worden. Deze vogels 
kunnen leren praten, hoewel dit bij deze vogels heel afhankelijk is van individu-
eel imitatievermogen. Om er mee te kweken kan men een kweekbox nemen met 
de maten van 1 x 1 x 1 meter, maar in mijn optiek is het toch leuker wanneer 
men deze vogels in een kleine vlucht houdt. Hier beleef je op de langere termijn 
toch meer plezier van dan van deze vogels in een kweekbox. Wat schreeuwen 
betreft zijn bonte boeren heel rustig. Hun tonen bestaan uit fluittonen, die niet 
onaangenaam zijn om te horen. 
Ondersoorten 
P. senegalus senegalus (geelbuik bonte boer) 
P. senegalus mesotypus (oranjebuik bonte boer) 
P. senegalus versteri (roodbuik bonte boer) 
Meso = tussen (oranje is tussen geel en rood in) 
Verspreiding                                                                                                      
Van het midden-westen van Afrika, van Senegal tot het noorden van Kameroen. 
Een ieder die de kleine Senegal papegaai oftewel het Bonte Boertje 
(Poicephalus Senegalus) kent, weet ongetwijfeld hoe ze zijn. De Grijze rood-
staarten zijn de beste praters, de Hyacint araÂ´s de grootste en de Molukken 
kaketoes de mooiste vogels, maar de Senegal papegaai weet exact hoe hij je 
hart moet veroveren en hoe zichzelf op nummer 1 te zetten. Het zijn dan ook 
vaak gewiekste donders die alle andere huisdieren duidelijk laat weten wie er 
bovenaan in rangorde staat. Dit zelfvertrouwen is een van de kenmerken waar-
door de Senegal papegaai in de top 15 van populairste huisdieren in Amerika 
staat.                                                                                                                   
Het signalement 
De Senegal papegaai is lid van de Afrikaanse Poicephalus-familie waartoe ook 
de Meijer papegaai, de Jardines en bijvoorbeeld de Kaapse papegaai behoren. 
Veel van deze soorten lijken een hoedje op te hebben door een afwijkende kleur 
op de kop. In het geval van het Bonte Boertje is dit hoedje grijs. De rug, vleugels 
en korte staartveren zijn groenachtig. De borst en buik variëren van citroengeel 
tot oranje. De snavel is grijs, de poten roze. De ogen van jonge Senegal pape-
gaaien zijn donkergrijs maar kleuren geler naarmate de leeftijd vordert. De leng-
te varieert van 20 tot 22 cm, hoewel sommige vogels krap 25 centimeter halen. 
Het zijn lekkere compacte, kleine en toch complete papegaaien. Helaas doet 
deze omschrijving een beetje saai aan. Het doet derhalve onrecht aan de aan-
trekkelijkheid van de papegaai. 
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Wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste                              
ontwikkelingen binnen onze vereniging.                                     

Bekijk dan onze website !!                                                             
www.efvv.nl                                                                                      

(ook geschikt voor smart-phone en tablet) 

 

Ook adverteren ?                                                                          
1/4 pagina € 25,-- per jaar                                                                                         
1/2 pagina € 35,-- per jaar                                                                                     

Maak het verschuldigde bedrag over op:                                                        
NL46RABO03420.65.459 t.n.v. EFVV                                                                   

o.v.v. Advertentie + naam                                                                                     
mail advertentietekst naar secretaris@efvv.nl 

 

 

 

 

 

mr. M. (Martin) Boogaard RB 
Directeur & Belastingadviseur       KIBO ACCOUNTANTS &    
        BELASTINGADVISEURS 
        Watertoren 8-E                     

     3247 CL Dirksland 

     T 0187 760010                         

     F 0187 760019                         

     M 06 10028928                      

     W www.kibo-accountants.nl 
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Hallo jeugdleden en andere lezers. 

Door drukke omstandigheden heeft Jannie deze keer geen ver-
haaltje ingeleverd. Ik heb dus zelf maar een stukje op papier 
gezet. 

We hebben er weer een nieuw jeugdlid bij in onze vereniging. 
Dit is altijd mooi, want veel jeugdleden zijn er bij de verenigin-
gen niet meer te bespeuren. Is er in deze (moderne, snelle) tijd 
geen tijd voor de vogelhobby, of wordt de hobby te duur voor de ouders om kin-
deren vogels te laten houden ?  

Vinden jullie het een leuk idee om eens als jeugdleden met elkaar te contacten 
over de soorten vogels die je bezit. Of zou je elkaar tips willen geven over je 
manier van verzorgen / kweken. Ook zouden jullie mij hierin kunnen betrekken 
als contactpersoon van de jeugd. Ik weet wel aan de mail adressen van de 
jeugdleden of andere leden die dezelfde vogels als jullie kweken te komen. Ik 
weet zeker dat je van andere leden tips kunt krijgen over de vogels. 

Zou je het leuk vinden om eens met een stukje in het clubblad te komen, mail 
gerust een stukje door naar jmelissant66@gmail.com en hij maakt ruimte vrij in 
het clubblad. Ook komt hij gerust even langs om te helpen met het stukje en 
eventueel wat foto’s te maken. 

Zo, dat was het dan weer. Hopelijk volgende keer weer een stukje uit de “pen” 
van Jannie. 

Groet, Jannie Nijssen 

J.nijssen@hetnet.nl  

Jeugdpagina 

 
Wel eens op de jeugdpagina gekeken? Je vindt 
hier veel interessante informatie over de hobby!  
Ga naar: www.efvv.nl/jeugd-pagina  
 

 
Wil je zelf met je vogels of volière op de site 
staan om anderen te motiveren? Stuur een aan-
tal foto’s van je voliere of kooien naar de secre-
taris en vertel in ’t kort wat je kweekt en hoe het 
gaat.  
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Zoek de verschillen 
De meeste literatuur en (vogel)dierenartsen zullen zeggen dat er geen uiterlijk 
verschil is in man en pop bij de Senegal papegaaien. De enige manier om het 
geslacht met zekerheid vast te stellen is volgens hun een DNA test of endosco-
pisch onderzoek. Ervaren kwekers vinden echter dat er meerdere uiterlijke ken-
merken zijn waaraan het geslacht prima te bepalen is. Ten eerste zijn mannen 
iets groter en forser, daarnaast hebben ze een iets minder rond kopje en zijn de 
vent-veren bij de volwassen mannen geel maar groen bij een volwassen pop. 
Jaloers 
Senegal papegaaien zijn prima huisdieren. Ze zijn trouw en intelligent en binden 
zich snel aan de eigenaar. Ze hebben zelfs de neiging om iets te veel aan hun 
eigenaar of eigenaren te hechten, tenminste als we de vele verhalen hierover 
mogen geloven. Veel anekdotes over Senegal papegaaien verhalen over exem-
plaren die zeer jaloers reageren als hun uitverkoren baasje aandacht besteedt 
andere gezinsleden of huisdieren.                                                                     
Perfecte imitators 
Senegals zijn relatief rustige vogels. Sommige kunnen praten alhoewel hun 
stemmetjes dan vaak zeer zacht zijn. Hun natuurlijke volume is dusdanig dat de 
meeste vogels zonder problemen met buren in huis gehouden kunnen worden. 
Het zijn perfecte imitators van allerlei huiselijke geluiden. Vooral geluiden waar-
op de baas direct reageert, zijn populair. Toch is het karakter van de Senegal de 
meest aantrekkelijke kant van deze papegaaiensoort. Zoals de meeste eigena-
ren zullen kunnen beamen, hebben de Senegal papegaaien ronduit een gevoel 
voor humor. Het zijn echte knuffels die het heerlijk vinden gekroeld te worden. 
Ze kunnen wel vrij gemakkelijk verwend worden maar het is de verantwoorde-
lijkheid van de eigenaar om dat te voorkomen. Het Bont Boertje kent een scala 
aan geluiden en kan soms behoorlijk luidruchtig zijn tijdens zijn ochtend- en 
avondkwartiertje, met een schril Shrieeek Shrieeek geluid. Dat is lastig als je net 
aan de telefoon zit maar je buren zullen er niet echt last van hebben. 
Alles op zijn tijd 
Om de Senegal papegaai in topconditie te houden, heeft hij compleet en gevari-
eerd voer nodig. Alleen een zaadmengsel leidt uiteindelijk tot. Onze dierenarts 
adviseerde ons een goed pelletvoer als basis te nemen en daarbij naar hartelust 
verse groente en fruit bij te voeren. Zaad krijgt hij alleen als extraatje. Verder 
denk ik maar zo: wat slecht voor ons is, is slecht voor de vogels en dat krijgen 
ze dus in ieder geval niet.                                                                             
Kweek 
De vogels, die in de natuur in groepen leven, zonderen zich in de broedtijd als 
paar af en bakenen een territorium af. In gevangenschap blijkt een volière waar-
in een groep wordt gehouden prima te werken. Als men wil broeden, zondert 
men een paar af en brengt dat onder in een kistkooi (alleen aan de voorzijde 
tralies). Dit geeft de vogels de meeste rust. Een gesloten broedblok met een 
hoogte van circa 50 cm en een bodemoppervlak van 25X25 cm. wordt met een 
te klein invlieggat van circa 4 cm van het licht af opgehangen. (boor in het blok                   
Lees verder op pag. 12 
                                                                                                                              
  Kopij voor het volgende verenigingsblad graag voor                         

       22 mei opsturen naar jmelissant66@gmail.com 
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Kweker van Japanse Meeuw: 
Roodbruin 
Zwartbruin P. Kattestaart 
Zwartgrijs  06-45172988 
Wit   peterkattestaart@outlook.com 
Zilverbekje Kwnr: 2SWC 
Witkopnon & Prachtnon 

 

Kweker van: 
 

   Rinus Schillemans 
   06-22132364 
   Kwnr: GN90 
 
 

Kanarie Geel intensief 

 15 

 Oogsttijd: juni t/m september.                                                                                                  
Vindplaats: vers bewerkte grond.                                                                                             
Ganzevoet 
Er bestaan zeer veel ganzenvoetachtigen zoals: uitstaande melde, stippelgan-
zenvoet, witte ganzenvoet, rode ganzenvoet enz. Het is een veel voorkomend 
onkruid, 30 tot 100 cm hoog, met talrijke knobbelige groen zaden. De bladeren 
hebben de vorm van een ganzenvoet. De plant kan in zijn geheel aangeboden 
worden door hem op te hangen in de volière. Over het algemeen staat hij niet 
erg hoog genoteerd op het menu van de Europese vogels. Toch is waargeno-
men, dat groenling, sijs en kneu er van aten. Hij is wel bijzonder in trek bij par-
kieten.                                                                                                            
Oogsttijd: juni t/m oktober.                                                                                                            
Vindplaats: moestuinen, afvalhopen en braakliggende terreinen.  

Te koop 
Kunststof kooien compleet 

Met broedhokjes, drinkflesjes, voerbakjes, gritbakjes.                                         
1 x 3  85 x 153 x 34 (staat op wielen)                                                        

           6 x 3            75 x 121 x 33 
           3 x 3             65 x 121 x 33 
        breed x hoog x diep   

Alles voor een redelijke prijs. 
0186 - 653802     
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  Waarom onkruidzaden als vogelvoer?     Deel 2                                                                      
                                                                  
Raapzaad 
Het raapzaad is een cultuurgewas geworden. In het 
wild tref je hem soms nog op braakliggende terreinen. 
Deze van 25 tot 75 cm grote plant wordt gekenmerkt 
door har grote gele bloemen. De vruchten bestaan uit 
lange peulen met daarin de zaadjes. Diverse Europese 
vogels zijn hier verzot op. Het raapzaad wordt onrijp 
aan de vogels aangeboden.                                 

Oogsttijd: mei t/m juli 
Vindplaats: omgeving van landbouwgronden en op braakliggende terreinen.                                 
Vogels: groenling, kneu, sijs en kanarie                                                                                   
Herderstasje 
Deze plant ontleent zijn naam aan de vorm van de zaaddoosjes, die zich op de 
stengel bevinden. De witte bloempjes sieren deze tot 60 cm hoge plant, die 
bloeit van april tot oktober. Vanuit deze bloempjes worden de zaaddoosjes ge-
vormd. Op de grond zijn de liggende rozetbladeren te zien.                       
Oogsttijd: vanaf april.                                                                                                                         
Vindplaats: in bermen, op bouwland en grasland.                                                                           
Vogels: putter, sijs, kneu, groenling, goudvink en cini.                                                                 
Bijzondere eigenschap: deze plant heeft een bloed regulerende werking.                                       
Zuring 
Zodra de lente volop aanwezig is komen de diverse zuringsoorten tot groei en 
bloei. Het zijn de echte graslandbewoners die voorkomen op schrale gronden. 
De veldzuring heeft grote smalle bladeren en de lange zaadstengels bevatten 
duizenden zaadjes. Het zaad is onrijp groen en rijp rood en valt dus goed op in 
het veld. Het zaad wordt het liefst onrijp gegeten.                                                      
Oogsttijd: vanaf april tot juni.                                                                                                      
Vindplaats: weiden, bermen en verlaten plaatsen.                                                                           
Vogels: kneu, barmsijs, vink, groenling, sijs en goudvink.                                                           
Bijzondere eigenschap: deze plant werd vroeger gebruikt als wormbestrijding.                                     
De Melkdistel 
De melkdistel is een zeer plukvriendelijke, weinig stekelige distel, met malse 
holle stengels. Een erg populair onkruidzaad bij de Europese vogels. De sten-
gels van deze tot ± 1 meter hoog wordende distel bevat veel melksap. De talrij-
ke bloempjes zijn lichtgeel, na het bloeien vormt zich het zaad. Ook de zaad-
knoppen van de melkdistel plukken we met het witte pluiseinde. Men oogst een 
deel van de stengel met de rijpe zaadknopjes. Dit onkruidzaad heeft als prettige 
bijkomstigheid dat het vaak is voorzien van bladluis.                                                                        
Oogsttijd: vanaf juni.                                                                                                                       
Vindplaats: op losse vochtige grond, vuilnisbelten.                                                                          
De Akkerdistel 
Deze stekelige en taaie distelplant wordt 50 tot 100 cm hoog. Vooral voor de 
boeren is hij een ware plaag. De bloemen zijn lila-kleurig, die later bij de zaad-
vorming veranderen in grijze pluisbollen. Overal waar deze plant niet wordt be-
streden kunnen we hem op vers bewerkte grond aantreffen. De pluisbollen kunt 
u met een snoeischaar afknippen en verzamelen.                                              
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een gat van 7 cm met ervoor een dun plaatje vurenhout of schors waarin een gat 
van 4 cm). Zijn de vogels geïnteresseerd dan wordt het invlieggat door de vogels 
aangepast tot de gewenste grootte. Deze methode geeft de vogels een veilig 
gevoel. De pop legt 2 tot 4 eieren die gedurende ongeveer 27 dagen worden 
bebroed. Na 9 tot 11 weken vliegen de jongen uit en worden nog enkele weken 
door de ouders gevoerd. Verandering in ruimte, voeding en afzondering geven 
de vogels vaak een impuls om te gaan broeden. Nb. Sommige kwekers laten het 
gehele jaar het nestblok hangen. Deze wordt dan tevens gebruikt als slaap-
plaats. 
Verder 
Bont Boertjes kunnen hard bijten, maar mits goed opgevoed en gesocialiseerd, 
zullen ze het niet echt gauw doen. Ze zijn intelligent, eigenwijs en vragen veel 
aandacht als ze alleen zijn. Daarentegen zijn het echte gezinsvogels en kunnen 
ze erg tam worden. Hun knuffelgehalte is hoog, mits jong aangeleerd. 
Het zijn echte knagers en kunnen een kooi of uw spullen binnen de kortste keren 
stuk geknaagd hebben. Gaas, takken, meubels, het maakt niet uit, ze knagen er 
zo door heen. Zorg daarom voor een stevige kooi of volière waar voldoende 
speelgoed, takken en dingen om te vernielen in zitten, zodat ze daar hun knaag-
lust op bot kunnen vieren. 
 

Groenvoer 
Een gevarieerd aanbod van groenvoer vormt een 
waardevolle aanvulling op het dieet van uw vogels. 
Geef daarom 2 tot 3 keer per week wat groente, 
fruit of onkruid. Streef naar groenvoer zonder be-
strijdingsmiddelen dat niet langs de weg groeit en 
was het goed. Hang het groenvoer aan het gaas of 
bied het aan in een ruifje of schotel en niet op de 
bodem tussen de ontlasting. Om verwelking en 
rotting tegen te gaan kunt u het groenvoer na een 
paar uur het beste weer weghalen. Eten uw vogels het groenvoer niet? Meng 
dan kleine stukjes door het eivoer of probeer veel verschillende soorten groen-
voer uit.                                                                                                             
Onkruid                                                                                                                                
Grote kans dat in uw tuin en nabije omgeving het hele jaar legio onkruiden te 
vinden zijn voor uw vogels. Enkele voorbeelden van geschikte onkruiden zijn: 
vogelmuur, grassen, paardenbloem, smalle weegbree, veldzuring, kruiskruid, 
herderstasje en koolzaad. Een omschrijving van 100 onkruiden voor vogels is te 
vinden in het boek 'onkruiden; zaden, insecten en bessen voor vogels', ge-
schreven door Alois van Mingeroet.                                                                                           
Groente                                                                                                                                
Voorbeelden van geschikte groente voor vogels zijn: wortel, broccoli, spruitjes, 
andijvie, sla (niet te veel om waterige ontlasting te voorkomen), komkommer, 
boerenkool, prei, witlof.                                                                                    
Fruit                                                                                                                                        
Voorbeelden van geschikt fruit voor vogels zijn: appel, druif, kiwi, banaan, si-
naasappel.                          
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Duitse Kuifkanarie                                                                                                      
De Duitse Kuifkanarie is een kleur-
kanarie met een kuif. Eerst na 1950 
hebben de Duitsers getracht met 
deze Duitse Kuifkanarie een eigen 
ras te scheppen, voor die tijd waren 
er waarschijnlijk helemaal geen kuif-
kanaries in Duitsland. De Duitse 
Kuif stamt dan ook bijna zeker af 
van de Nederlandse gekuifde zang-
kanarie, die in Duitsland werd ge-
paard met roodfaktorige kanaries.            
Opmerkingen Duitse Kuifkanarie. 
Omdat deze kuifkanarie ontstaan is 
uit de kleurkanaries, die in feite geen goede kopvorm hebben voor een mooie 
kuifvorm, is de kuif dan ook meestal niet zo mooi gevormd als bij andere kuifras-
sen. In de standaard wordt dit ook niet gevraagd. Een ovale kuif is een eis, het 
niet geheel aansluiten van de kuif in de nek is een vaak voorkomend kenmerk, 
wat niet toegestaan is. Een streven blijft een goed gesloten nekbevedering. 
Vaak zullen de kuifveren op het achterhoofd, al naar gelang de houding van de 
kop, in meerdere of mindere mate uitstaan. 
Naast de kuif zijn alle verdere eisen aan deze soort gelijk aan die eisen die voor 
dezelfde kleurslag in de standaardeisen voor kleurkanaries zijn opgenomen. De 
kleur van de vogel blijft dan ook erg belangrijk. 
Bontvorming buiten de kuif is niet toegestaan. Alleen een gepigmenteerde kuif 
op een vetstof vogel is toegestaan. Die pigmentkleur moet dan bij voorkeur wel 
in de hele kuif zo egaal mogelijk zijn, een onregelmatig gekleurde kuif zal een of 
meer puntjes minder krijgen, aan de achterzijde mag de kleur niet in de nek 
doorlopen. Bij bontvorming op andere plaatsen wordt de vogel niet gekeurd. 

 
Heeft u vragen over een bepaalde vogel of over iets anders wat met vogels 
te maken heeft, bel of mail gerust. Er wordt dan z.s.m. een stukje over uw 
onderwerp in het clubblad geplaatst. 

ROPABIRD DIGESTIVE LIQUID 
Ondersteunt het maagdarmstelsel  

Aanvullend diervoeder speciaal voor siervogels. De na-

tuurlijke etherische oliën (oregano, kaneel en spaanse 

peper) stimuleren de eetlust, functies van het spijsverte-

ringsstelsel en de stofwisselingsprocessen in het lichaam. 

Verhoogt de weerstand tegen ongunstige bacteriën en 

schimmels op maag-darm niveau.  

Dit mag het hele jaar door gegeven worden. 


