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VOGELVERENIGING 

 "DE NACHTEGAAL" 

   

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Opgericht: 7 april 1964 

  
 

Beschermvrouwe Mevr. E.A. Kruithof-van Oorschot 
 
 

 BESTUUR 
   

VOORZITTER 
 Lex Kaptein 

Palissanderhout 64 
2994 HK Barendrecht 

Tel.: 06-12616179 
  
  
      SECRETARIS               PENNINGMEESTER 
      Walter Rötgers               Lex Kaptein 
      Padova 2                Palissanderhout 64 
      2921 BH Krimpen a/d IJssel            2994 HK  Barendrecht 
      Tel: 0180-551526              Tel.: 06-12616179 
 
 
  
      RINGEN-COMMISSARIS            MATERIALEN-COMMISSARIS 
      Martin Versteeg               Raymond Sluiter 
      Abelenhof 49                Griegplantsoen 19 
      3355 PJ  Papendrecht             2992 EH  Barendrecht 
      Tel.: 078-6427221              Tel.: 0180-654039 
      Tel.: 06-14610750 
 
  
      ALGEMEEN BESTUURSLID  REKENINGNUMMER 
      Teun v/d Waal      Iban: NL11 INGB 0002252550 
      Kerkachterweg 29     Penningm. v.v."De Nachtegaal" 
      3171 GC Poortugaal    p/a Palissanderhout 64 
      Tel.: 010-5018802     29941 HK  Barendrecht 
 
  
      E-MAIL ADRES 
      info@denachtegaalhjd.nl 
 
 
        MEER INFORMATIE OP: WWW.DENACHTEGAALHJD.NL 
      *lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 1/12 bij de secretaris! 
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Notulen van donderdag 30 maart 2017 
 
   Op deze avond waren 22 leden aanwezig 

 

1. Opening 
 De secretaris opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom en in 

het bijzonder de heren Henk Dries en Cees Diepstraten die ons deze avond 
een leerzame lezing komen geven. 

 Ook hebben we een nieuw lid in ons midden, de heer Cor Louter. Cor vertelde 
ons dat hij Europese Cultuur vogels heeft waar onder putters, sijzen en goud-
vinken.  Wij wensen Cor natuurlijk veel plezier bij De Nachtegaal. 

 De Voorzitter en de Ringencommissaris die komen iets later vanwege een 
dorpsraad vergadering voor alle verenigingen uit Heerjansdam. 

 

2. Notulen vorige vergadering 
 Er waren geen op- of aanmerkingen. 

 

3. Ingekomen stukken 
 Er waren geen ingekomen stukken binnengekomen. 

 

4. Mededelingen 
 Clubuitje dit jaar wordt Dierenpark Zie-Zoo in Volkel bij vliegbasis Volkel. 
 In het clubblad volgt meer details. 

 

5. Rondvraag 
 Na een hele korte vergadering en er geen vragen meer waren gaf de secretaris 

het woord aan onze gastsprekers die avond. 
  Henk en Kees geen onbekende meer in de vogelwereld. 
 En de vraag van deze avond was: kunnen de vogels (preventief) met of zonder   
 medicijnen. Het antwoord was over duidelijk! 
 Wij gaan zeker Henk en Kees nog eens uitnodigen. 

 

6. Sluiting 
 Inmiddels waren de Ringencommissaris en de Voorzitter weer terug en hij  
 bedankte onze gastsprekers die avond en de  leden voor hun bezoek.  
 Tot de volgende maand en dan hebben we een vogelquiz van Leen Boers.  

Noot van de redactie: 

Verder in dit clubblad staat de door Kees Diepstraten beloofde informatie. 

 

LET OP! 
De ledenbijeenkomst van 

april is op donderdag     

20 april a.s. 
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Met v.v. De Nachtegaal  

naar Dierenpark Zie-Zoo 

in Volkel 
Zoals al eerder aangekondigd tijdens de ledenbijeenkomst, staat er een 
clubuitje naar Dierenpark Zie-Zoo in Volkel op het programma.  
Dit uitje zal plaatsvinden op 27 mei a.s. 
 

Vertrek vanaf de Sporthal Den Dam (Sportlaan, Heerjansdam) om onge-
veer 8:30 uur. Aankomst in Volkel om ongeveer 10.00 uur. 
Koffie en gebak staat dan voor uw klaar, daarna krijgen wij een rondlei-
ding van ongeveer anderhalf uur. Na deze rondleiding is het voor iedereen 
vrij wandelen in het park en/of op eigen gelegenheid  een hapje te gaan 
eten.  Vertrek uit het park wordt ter plaatsen afgesproken. 
 
 

Kosten: € 12,50 pp 
 
 

Wij hopen op een grote opkomst! U kunt zich opgeven bij onze secretaris. 
 
Alvast een voorproefje? Kijk op www.dierenparkziezoo.nl 
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DRINGEND VERZOEK 
Willen de leden die hun contributie 2017 nog niet betaald hebben dit zo 
snel mogelijk doen?  De penningmeester heeft het eerste half jaar al af 
moeten dragen aan de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers. 
  

REKENINGNUMMER 
Iban: NL11 INGB 0002252550 
Penningmeester v.v."De Nachtegaal", Barendrecht 
  

Senioren  € 32.00 p/j 
Jeugd  € 16.00 p/j 
Gastleden € 20.00 p/j 
  

 WIJ REKENEN OP UW MEDEWERKING. 
  
 

Spreker Leen Boers (vogelquiz) 
Op onze ledenbijeenkomst van 20 april a.s. 
zal Leen Boers onze kennis, via een leuke  
Vogelquiz, op de proef stellen. 
 
 
 

Dus zeker de moeite waard om op donder-
dagavond 20 april a.s. aanwezig te zijn. 
 
 
 

Waar!: vergaderzaal Sporthal “Den Dam” 
Sportlaan, Heerjansdam 

 
 
 

BELANGRIJKE DATA 2017 

  

- Donderdag 20 april 2017 
   Ledenbijeenkomst 
- Donderdag 18 mei 2017 
   Ledenbijeenkomst 
- Zaterdag 27 mei 2017 
   Clubuitje; Dierenpark Zie-Zoo Volkel 
- Zaterdag 23 september 2017 
    Regionale Babyshow  
  
 
 

Noteer deze ledenbijeenkomsten  
alvast in je agenda! 
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Gebruik van zuurkool vocht, met probiotica en het onderdrukken 
van het ontstaan van coccidiose bij vogels door oregano. 

 

Wat zijn prébiotica en wat zijn probiotica 
Prébiotica  zijn kruiden/specerijen en niet te verteren delen in de voeding, w.o. 
voornamelijk celstoffen die de darmwand prikkelen en hiermee een bijdrage leveren 
aan het goed functioneren van het spijsverteringskanaal, zeg maar het helpen dar-
men gezond te houden. 
 

Probiotica zijn bacteriën die bijdragen om de stofwisseling optimaal te laten functio-
neren. Deze soort bacteriën zorgen voor de balans in het spijsverteringskanaal, 
waar met voeding zowel positieve als negatieve bacteriën in die voeding meeko-
men en invloed uitoefenen op de gezondheid van de vogel. 
In de lezing heb ik een uitleg gegeven over de invloed en dan met name bij zeer 
jonge vogels welke nog geen weerstand tegen ziekteverwekkers hebben kunnen 
opbouwen. Het is juist in deze periode dat probiotica een bijdrage leveren in het op-
bouwen van de zo nodige weerstand  tegen ziekten, dus in de derde tot vijfde dag 
is het nodig de jongen één keer te helpen. 
Het is een bacterie welke op natuurlijke manier is ontstaan tijdens een fermentatie-
proces in verschillende soorten voeding, (bijv. bier, jakult, schimmelkaas) maar het 
is dus GEEN MEDICIJN ! 
 

Je kunt dus ‘ongestraft’ maar wel indien er een aanleiding toe is dagelijks voor een 
bepaalde periode, bijvoorbeeld een week achter elkaar, probiotica door het drink-
water verstrekken. Ik heb gekozen voor zuurkool vocht, a. omdat het goedkoop is 
en b. omdat het lang houdbaar is. (zie vervaldatum op de verpakking) Daarnaast is 
het eenvoudig aan te schaffen en als je van zuurkool houdt en dus als groenten 
(stamppot) klaar maakt, kost het zelfs niets !! 
Gezegd moet worden, dat zuurkool alleen als verse groenten te gebruiken is, dus 
NIET uit een pot!! !  
Deze is door sterilisatie lang houdbaar en alle bacteriën zijn hierdoor gedood, de 
werking is dus NUL. 
 

Het gebruik 
Na het kopen van een pakje van 500 gram zuurkool knijp ik deze stevig uit en vang 
dit in een kom op. Het vocht (ongeveer 150 cc) doe met behulp van een trechter in 
een bruin medicijnflesje en zet dit in de deur van mijn koelkast, tot gebruik. 
Ik kan het over een periode van 4 tot zes weken gebruiken, hierna gooi ik het weg. 
Niet omdat het dan niet goed meer zou zijn, immers het zuur behoudt lang het 
vocht op ‘conditie’ maar ik wil ook het risico dat het eventueel niet goed zou kunnen 
gaan VOLLEDIG vermijden. 
 

De toediening 
Ik schud het flesje, er vormt zich mogelijk wat bezinksel, en doe tot 50 cc op een 
liter KOUD water. Bij de eerste keer KAN je het iets milder maken door er wat ho-
ning of suiker door te doen, maar dat hoeft niet. 
De hoeveelheid water in het drinkflesje pas ik wel aan, naar minimaal.  
De volgende dag vul ik het flesje bij tot een normale hoeveelheid en geef voor die 
vogels die de eerste dag weinig gedronken hebben de gelegenheid alsnog  
probiotica op te nemen. 
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Wat heb ik gedaan 
Schimmelstokken en kropgeel tot een minimum beperkt, iets wat met het aanzuren 
van water ook gebeurd. 
Door de zuurgraad de bacterie werking in het water teruggedrongen, wat naar mijn 
mening volledig overbodig is, immers hierdoor bouwt een vogel weerstand op. 
Het belangrijkste; positieve bacteriën de probiotica toegevoegd die het zuur van de 
maag overleven en in het spijsverteringskanaal hun positieve werk kunnen doen. 
 

Het geven van oregano ‘thee’. 
Eigenlijk maak je thee zoals je ook thee voor je zelf zou maken. 
Een normaal theezakje weegt 5 gram en is ongeveer een eetlepel in volume. 
Afhankelijk van de duur van het trekken zal de thee sterker zijn en afhankelijk van 
de soort donkerder, uitgaande van een ‘normale’ melange.  
Voor de smaak doen we er vaak iets zoets in. 
Het klinkt mogelijk wat beleerd, maar hierdoor onthoudt een ieder het eenvoudi-
ger / beter. Voor drie á vier liter oregano thee gebruik ik één (volle)  eetlepel met 
daarbij een eetlepel citroensap en twee eetlepels honing. 
De citroen is om het wat langer houdbaar te maken en de honing maakt het mak-
kelijker drinkbaar en van elke soort suiker krijgt een vogel dorst en dan drinkt de 
vogel wat meer en dat is in dit geval prettig. 
We brengen water aan de kook, doen de oregano erin, met de citroen en de ho-
ning, doven het vuur of warmtebron en laten het koud worden. 
Dit doen we de dag voor we het geven. Nadat het koud is zeven we de thee doen 
het in enkele flessen (ik neem altijd twee x melk ‘flessen’ van twee liter) en zetten 
deze gedurende de nacht in de koelkast.  
De volgende dag geven we het theewater aan de vogels, die van fris/koud water 
houden en laten het dus gedurende 24 uur beschikbaar zijn, want dan hebben ze 
allemaal gedronken. 1xper 14 dagen is voldoende en ik doe het óók altijd de dag 
nadat ik de jonge vogels heb geringd want dan komen de drie belangrijkste dagen 
voor het opbouwen van weerstand en is een steuntje in de rug op de natuurlijke 
manier altijd positief. Je behoeft dan niet voor elk nestje verse thee te maken, want 
ik maak dan voor een paar dagen thee in de koelkast in combinatie met het zuur is 
dat best goed houdbaar voor 3-5 dagen. 
 

Je kan het ook samen met het zuurkool vocht geven en in het hierboven beschre-
ven stukje, over het gebruik van zuurkoolvocht doe je dan bij de thee i.pl.v. citroen-
sap het zuurkoolwater en ook in de hierboven beschreven verhouding, dus het 
vocht van een pakje van 500 gram zijnde ongeveer 130-150 cc op die drie á vier 
liter water. Als je deze combinatie maakt heb je de bacterie werking onderdrukt, 
kropgeel en schimmelstokken in de krop voorkomen en de vogel in het spijsverte-
ringskanaal geholpen met probiotica = weerstandsopbouw en het ontstaan van 
coccidiose bijna teniet gedaan. 
 
Ik wens een ieder veel en vooral gezonde vogels toe die vlot opgroeien, o.a. om-
dat hun weerstand op een natuurlijke manier is ondersteund. 
 
Met vriendelijke sportgroeten, Kees Diepstraten.   
 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd mailen.  
cbdiepstraten@gmail.com  
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Kleurstoffen in de voeding voor zaadeters 
 

De vraag was of wij de kleuruiting van onze kanaries kunnen beïnvloeden. 
Het antwoord hierop is een volmondig JA! En niet alleen het geel of rood bij lipo-
chroom factorige kanaries maar ook bij vogels in het bezit van pigment is dit van 
toepassing, immers de kleuruiting van kanaries is een combinatie van erfelijke aan-
leg, zowel de pigment melaninen als de lipochroom kleur wit geel of rood welke sa-
men de kleuruiting in de bevedering vormen. 
Tijdens de gehouden lezing in Geel heb ik uitgelegd dat eerst erfelijke aanleg nodig 
is om zowel de pigmentkleur als lipochroom kleur optimaal in de bevedering tot ui-
ting te laten komen. Daarnaast is een gezond vogellichaam en in het bijzonder een 
gezonde lever zeer belangrijk. Als laatste de beschikbare kleur dan wel kleurstimu-
lerende stoffen in de voeding  zullen van invloed zijn op de uiteindelijke kleuruiting. 
Overdracht van kleur in de bevedering is verweven met de voedingsstof eiwit , wel-
ke de “drager” is van kleur die in de pigmentcellen van de bevedering wordt afge-
zet. Veel zal afhangen van een combinatie van factoren die in de erfelijke aanleg 
aanwezig is. Ik noemde naast alle mutaties de factoren intensief, blauw of optische 
of citroenfactor. Daarnaast speelt de selectie factor w.o. monomelnine een zeer be-
langrijke rol en recent is daar nog de Azul factor bij gekomen. 
Allemaal invloeden die het uiterlijk, de bevedering van de betreffende vogel zullen 
gaan bepalen. We hebben gesproken over het belang van organische stoffen zoals 
mineralen en sporenelementen, welke in zaden maar ook in groenten en fruit voor-
komen en dus de uiting van melanine en kleur beïnvloeden. 
Voor de gezondheid zijn ook de antioxidanten welke vooral in diep gekleurde groen-
ten en fruit voorkomen belangrijk. Zij vormen een balans tussen negatieve en posi-
tieve stoffen welke in zowel de lucht als de voeding voorkomen. 
Er zijn veel voeding supplementen die we de kanaries kunnen geven welke waar-
devolle stoffen bevatten en dus bijdragen aan de uiteindelijke kleuruiting van de be-
vedering. Dan noemde we enkele voorbeelden van kleurgevende zaden ; kool-/
raapzaad, onkruidzaadmengelingen, mariadistel (tevens goed voor de lever) den-
nezaad en teunisbloemzaad en cacao voor bruine melanine uiting, pirelli zaad, fe-
negriekzaad, niggela- of zwart komijnzaad. Voor glanzende bevedering zijn de vol-
gende zaden ondersteunend ; lijnzaad, fenegriekzaad, niggela of zwart komijn, no-
ten. ( in het bijzonder pinda’s). Voor diep gekleurde hoorndelen is bekend dat 
bruidsluier ondersteund werkt. 
Voor een hoog organisch gehalte aan minerale stoffen welke de melanine positief 
kunnen ondersteunen is het onderstaande schema een mogelijke bijdrage. 

 

Voedingsmiddel Koper Zink IJzer bijzonderheden 

Gekookt ei 0,15 3,6 6,0   

Cacao rauw 0,81 7,0 15,0 Merk Blooker 

Krenten 0,81 0,23 2,0   

Tarwe 0,45 2,9 4,0   

Tarwe zemelen 1,34 7,67 11,5 Minder geschikt i.v.m. moeilijk opneembaar 

Komijnzaad 1,29 4,2 66,4   

Noten pinda’s 0,68 3,1 1,7 Alle soorten oplopend 

Noten cashew 2,11 4,38 5,0 Hoogste waarden 

Raapstelen 0,35 0,40 3,0 Hoogste bij groenten 

Linzen 1,02 3,9 5,0 Hoogste bij peulvruchten 

Zonnepitten 2,27 5,4 4,9 Hoogste bij zaden 
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www.vogelverenigingenrayon5.nl 
 

De website van Rayon 5 Zuid-Holland 
Hier vindt u het laatste nieuws van de verenigingen 
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Tabel  kleurstoffen in groenten en fruit, als bijvoeding voor onze kanaries,  
in ug = microgrammen. 

Aan de hand van bovenstaande tabel kunnen we deze welkome extra’s gebruiken 
om of wel de gewenste kleur te stimuleren, dan wel te voorkomen om tot uiting te ko-
men in de bevedering. 
 

Tot slot mogen we niet vergeten dat onze gevederde vrienden de kanaries zaadeters 
zijn die naast een uitgebalanceerde zaadmengeling best wat extra’s mogen krijgen. 
We moeten er echter voor waken dat we niet overdrijven.  
Richtlijn in de hoeveelheden per vogel is niet meer dan een vierkante centimeter 
groenten en fruit per dag te geven en deze moeten dan binnen een uur zijn opgege-
ten. Blijft er dan nog over dan passen we de hoeveelheid naar beneden aan.  
Ook voor zaden is er een ezelsbruggetje dat alle extra’s nooit meer dan 5% van de 
totale voeding aan zaden mag bedragen.  
 

Mocht u nog specifieke vragen hebben, mail gerust en ik zal proberen u antwoord te 
geven. cbdiepstraten@gmail.com 
 

Met vriendelijke groet, Kees Diepstraten, keurmeester kleur-postuurkanaries NBvV. 

Soort voedingsmiddel Rood 
Beta caroteen 

Rood  
Provitamine 
A x caroteen 

Geel luteïne Geel  
Zeaxanthi-
ne 

Andijvie 1000 6 1769 7 

Broccoli 982 1 1879 0 

Doperwten-blik 440 16 1933 0 

Komkommer 200 0 463 0 

Bloemkool 7 0 20 0 

Boerenkool-gek. 5066 0 8982 233 

Boerenkool-rauw 3957 0 8319 193 

Paprika rood 664 22 56 65 

Paprika groen 127 6 727 38 

Postelein 1426 0 3908 18 

Selderij bleek 2900 0 7200 0 

Sla krop 916 16 1093 28 

Sla ijsberg 264 3 201 0 

Sla veld-paardesla 3980 80 9650 0 

Spinazie 1426 0 3908 18 

Spruitjes 145 0 122 28 

Taugé 20 20 0 0 

Tomaat 505 0 119 0 

Uien 5 0 12 0 

Witlof 8 0 0 0 

Wortelen rauw 6988 3199 236 24 

Wortelen gek. 7802 3507 338 48 

          
Appel 25 0 43 9 

Banaan 32 30 12 2 

Bramen 130 20 650 0 

Citroen 2 0 4 1 



 

April 2017                                                            18 



 

April 2017                                                            19 

Kleurstoffen in kiemmengelingen voor vogels (met name kanaries). 
We gaan uit van 300 gram ei-krachtvoer en 300 gram toevoegingen/kiemzaden. 
 

 
 
Voor mozaiekfactorige vogels welke geen aanslag in de vleugels mogen krijgen dus 
zaden zonder bezit van kleurstoffen. 
 

 

300 gr. Eivoer van uw keuze    eiwit vet Koolhy. Celstof 

100 gr. Kiemmengeling kanaries Gekiemd gewogen 14.1 10.5 58.8 1.6 

  60 gr. Ei (een stuks) 6 min gekookt 
Voor geel 3 dooiers 

13 
16 

14 
47 

0 0 

  25 gr. Katjan Idjoe Gekiemd gewogen 
Voor geel gele erwtjes 

22.3 2.0 43.0 8.2 

  25 gr. Boekweit Gekiemd gewogen 11.5 2.4 57.8 10.8 

    6 gr. hennepzaad Gekiemd gewogen 19.5 32.1 18.0 16.9 

  40 gr. Gekookte rijst 6 min gek. Niet gaar 7.1 2.1 64.1 10.0 

  20 gr. onkruidzaden Alleen geweekt 4 uur         

    2 gr. knoflookpoeder Een koffielepel         

    2 gr. uipoeder Een koffielepel         

    2 gr. Slakruiden (gevriesdroogd) 15 min. Geweld         

    2 gr. Mariëndistelzaad Gekiemd gewogen - - - - 

300 gr. Eivoer van uw keuze Bianco  eiwit Vet Koolhy. Celstof 

  50 gr. witzaad Droog gewogen 15.1 6.1 56.0 5.3 

  25 gr. Pirella zaad Droog gewogen 24.3 43.3 2.2 15.1 

  25 gr. Negerzaad Droog gewogen 20.7 42.2 13.1 13.5 

  25 gr. Boekweit Droog gewogen 11.5 2.4 57.8 10.8 

  25 gr. Witte bonen Droog gewogen 20.0 2.0 43.0 8.0 

  30 gr. Witte rijst 6 min gek. niet gaar 7.1 2.1 64.1 10.0 

    3 gr. hennepzaad Droog gewogen 19.5 32.1 18.0 16.9 

    2 gr. knoflookpoeder Een koffielepel         

    2 gr. uipoeder Een koffielepel         

    2 gr. Slakruiden 
(gevriesdroogd) 

15 min. Geweld         

  50 gr. Wit van drie eieren 6 min. Gekookt 11.0 0 0 0 

    1 gr. Mariëndistelzaad Droog gewogen - - - - 

  12 gr. Verse Africaantjes (alleen 
voor geel!) 

Eén bloem per 100 vogels grootbloemig 

  12 gr. Carophil red en Beta caroteen, in verhouding 80/20,  voor alleen roodfactorige kanaries. 
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BINSENASTRILDE 
 

Geslachtsonderscheid 
De mannetjes hebben een veel groter, en vaak 
dieper gekleurd masker.  
Dit geld ook voor de geel-
masker Binsenastrilde. Daarnaast is de buik 
ook donkerder van kleur bij de mannetjes. 
 

Binsenastrildes voeding 
Binsenastrildes eten een goede mengeling 
voor tropische vinken zoals in de handel ver-
krijgbaar. Daarnaast kunt u dit mengsel aan-
vullen met onkruidzaden. Naast de zaden eten 
binsenastrildes graag groenvoer zoals fruit of onkruid. Dit kunt u ook realiseren 
door bijvoorbeeld planten in de volière zetten. 
Zoals bij alle vogels dient u de binsenastrilde altijd grit, sepia en maagkiezel be-
schikbaar te stellen. In de rustperiode geeft u ook 2-3 keer per week een portie ei-
voer. In de kweek en rui periode dagelijks eivoer verstrekken. Vers (bad)water mag 
uiteraard nooit ontbreken. Levend voer word ook op prijs gesteld, maar verstrek dit 
met mate. Bijvoorbeeld (geknipte) buffalowormen of pinkys. 
 

Binsenastrilden in de volière 
Binsenastrildes hebben een erg verdragend sociaal karakter. Ze kunnen daardoor 
prima in de (gezelschap) volière gehouden worden. In de volière zullen zij andere 
vogels met rust laten en gewoon hun eigen gang gaan. In de kweekperiode zullen 
ze wel het nest beschermen, maar elke vogel zal dit doen. U kunt de vogel uiter-
aard ook in een (kanarie)kooi of kamervolière houden. Ook het kweken in broed-
kooien behoort tot de mogelijkheden. Een minimale maat van 40x60x40cm raad ik 
aan, zeker niet kleiner dan 40x40x40cm (LxBxH). Omdat binsenastrildes altijd ac-
tief zijn is het een mooie verschijning in de volière. Ze zullen uw volière helemaal 
tot leven laten komen. In de volière dienen de binsenastrildes een nachthok te heb-
ben waar zij zich terug kunnen trekken. Dit nachthok dient vorst, tocht en watervrij 
te zijn. Alhoewel de vogel een tere indruk maakt zijn ze goed winterhard. Let er al-
leen bij vorst op dat uw nachthok vorstvrij blijft (bijvoorbeeld door een kleine ver-
warming) Zo kunnen de vogels de winter goed doorkomen. 
 

Binsenastrildes kweken 
Het kweken van binsenastrildes gaat zoals bij veel vinken het beste in zogenaamde 
kweekkooien. Hier kunt u selecteren welke man met welke pop paart. Maar in de 
volière kweken binsenastrildes ook met goede resultaten. Zorg dat u in de volière 
genoeg nestgelegenheden ophangt. De binsenastrildes maken hun nestje dan in 
deze halfopen nestkastjes. Ook vrije nestjes bijvoorbeeld in een struik worden 
soms gebouwd. Controleer dan even of het nest stabiel genoeg is, en verwijder het 
anders. Het kan een teken zijn dat de nestkastjes niet gewaardeerd worden.  
Als u wilt kweken met binsenastrildes is het belangrijk vogels te nemen die mini-
maal een jaar oud zijn, liever nog wat ouder. Te jonge vogels zijn nog niet volledig 
geestelijk voorbereid op de kweek en kunnen daardoor hun nest vroegtijdig verla-
ten. Er worden eitjes gelegd, en hier word eventueel een paar dagen op gebroed 
maar daarna verlaten de ouders het nest. Dit komt het vaakst voor bij (te) jonge vo-
gels. Als het nest gebouwd is zal het popje 4 tot 6 eitjes leggen.  

Vervolg: pagina 25 

https://voliere-info.nl/groente-fruit-groenvoer-voor-vogels/
https://voliere-info.nl/planten-voor-de-voliere/
https://voliere-info.nl/eivoer/
https://voliere-info.nl/het-kweken-in-broedkooien/
https://voliere-info.nl/het-kweken-in-broedkooien/
https://voliere-info.nl/het-kweken-in-broedkooien/
https://voliere-info.nl/nestkasten-voor-vogels/
https://voliere-info.nl/nestkasten-voor-vogels/
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 Ringen bestellen 2018 
 

De ringencommissaris zorgt ervoor dat uw bestellingen op tijd op het 
bondsbureau binnenkomen. Op tijd wil in dit verband zeggen, dat de af-
delingsleden zelf tijdig de bestelling aan de ringencommissaris moeten 
opgeven: een week voor de definitieve inlevertermijn. 

 
 

Uw bestelling gaat pas naar de bond , zodra de ringencommissa-
ris het verschuldigde bedrag binnen heeft. Dit kan per overschrij-
ving of contant bij het inleveren van het formulier. 

 
 

bestelperiode uitlevering na: 

1e ronde: 01 april - 15 mei 2017    levering na: 01 okt. 2017 
2e ronde: 16 mei - 30 september 2017   levering na: 15 dec. 2017 

3e ronde: 01 okt.2017 - 31 Januari 2018  levering na: 01 april 2018 

4e ronde: 01 februari - 31 maart 2018   levering na: 15 mei 2018 

 
 

De bestelformulieren voor 2018 zijn te downloaden van de N.B.v.V. site. 

 

Het telefoonnr. of E-mailadres van onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg is: 06-14610570 of martin.versteeg@upcmail.nl 
Als u via de mail besteld krijgt u altijd een bevestiging terug. 
Let op!; De ringen voor de beschermde vogels kunnen niet per mail be-
steld worden. Het originele formulier, compleet ingevuld, moet ingeleverd 
worden. 
 
 

SPECIALE REGELS VOOR BESCHERMDE VOGELS 
 

In ons land gelden er voor beschermde vogels speciale regels voor de rin-
gen. De basis van die regels vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving. 
Alle vogels die in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het ka-
der van de Flora- en Faunawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld 
dat gekweekte vogels gehouden mogen worden, mits zij een pootring 
hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond. Dit geldt voor in-
heems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (CITES bijla-
ge A, een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde in het 
wild levende dier- en plantensoorten). 
 

Op onze website is onder het kopje Ringen een verkorte uitleg te down-
loaden waar u als kweker zich aan moet houden. 
 

Zeker de moeite waard om deze uitleg eens zorgvuldig te lezen. Heeft u 
nog vragen kunt u deze altijd vragen aan onze ringencommissaris,  
Martin Versteeg. 

 

 

 



 

April 2017                                                            25 

 UITNODIGING 

  

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenbijeenkomst, die 
gehouden zal worden op donderdag  20 april a.s. om 20.00 uur (zaal 
open om 19.30 uur) in de vergaderzaal van Sporthal “Den Dam” aan de 
Sportlaan te Heerjansdam. 

  

AGENDA 

  

1. Opening 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Spreker Leen Boers (vogelquiz) 
6. Pauze 
7. Vervolg spreker Leen Boers 
9.  Sluiting 

 

Jij komt toch ook? 

Vervolg: Binsenastilde 
 

Deze worden door beide geslachten bebroed tot 
uiteindelijk na 12 tot 13 dagen de eitjes uitkomen. 
De uitgekomen jongen worden door beide ouders 
gevoerd. Na 3 weken vliegen de jongen uit. Ze 
worden daarna nog 2 tot 3 weken gevoerd door 
de ouders alvorens ze zelfstandig zullen gaan 
eten. Na een half jaar begint de kleur van de jon-
ge binsenastrildes al goed door te komen. Maar 
op een leeftijd van een jaar zijn ze pas echt op 
hun volwassen kleur. 
 

Een goed paartje binsenastrildes kan 2 tot 3 leg-
sels per jaar groot brengen. Zorg ervoor dat het 
niet meer dan 3 legsels per jaar worden omdat de 
pop dan uitgeput kan raken, en te weinig tijd heeft 
weer in conditie te komen voor het volgende 
kweek seizoen. Als de jongen er zijn dient u da-
gelijks ook een kleine hoeveelheid fruitvliegjes of 
bladluis beschikbaar te stellen naast het eivoer. 
De binsenastrildes voeren dit namelijk aan hun 
jongen. 
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