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14de V.V.W. VOGELVERKOOP 

Zondag 19 FEBRUARI 2017 

Gemeentelijke Feestzaal FORT 2 

Fort 2 straat z.nr., 2160 WOMMELGEM 

 GRATIS TOEGANG 

 

Zaal open van 7.00 uur tot 12.00 uur 

Geen duiven & Hoenders 

Gratis consumptie voor elke verkoper 

Afgelast wegens vogelgriep! 

AANDACHT! 

Ons lokaal zal die dag open zijn van 9 u. tot 12 u. 

Iedereen welkom voor een gezellig onderonsje…. 

Zeg het voort! 

http://www.bloggen.be/vvw/
mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
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ACTIVITEITENKALENDER  2017, 

Rechtzetting. 

 
Naar jaarlijkse gewoonte is tijdens onze Nieuwjaar receptie het activitei-
tenkalendertje 2017 uitgedeeld aan de aanwezigen. Hierop staat een 
verkeerde datum vermeld voor de pannenkoekendag. Mijn verontschuldi-

ging voor dit voorval. 
 

De juiste datum is, zondag 21 mei 2017 (niet 15 mei) 

.  
In het lokaal liggen verbeterde exemplaren van ons kalendertje ter 

beschikking. 
 

Ontslag bestuurslid Magda Segers. 

Ontslag aanvaard. 

 
Op 28 december ll. ontvingen we van bestuurslid mevr. Magda Segers 
een ontslagbrief. Naar eigen schrijven ontbreekt haar de tijd om nog als 
bestuurslid te kunnen functioneren. Ze blijft steunend lid van V.V.W. en 
we mogen altijd beroep doen op haar hulp voor de tentoonstelling.  
 
We aanvaarden met respect haar beslissing. 
 
Magda heeft een jarenlange staat van verdienste. Ze was destijds een 
drijvende kracht van DE GOUDVINK ondertussen gefusioneerd met 
VOORKEMPENSE VOGELVRIENDEN WOMMELGEM tot onze huidige club. 
 
Vele jaren heeft ze als mevrouw van de toenmalige voorzitter dhr. Gilbert 
Thiérry, allerlei taken op zich genomen. Niets was teveel, koken, wassen 
en plassen. Serveren, tappen, reclame ronselen, inkopen doen, mosselen 
halen, mosselen kuisen en het materiaal terugvoeren enz. teveel om op 
te noemen. Samen met de andere dames van het bestuur heeft ze ber-
gen werk verzet. Zonder haar zouden we nu zoveel jaren later niet kun-
nen beschikken over o.a. ons keukenarsenaal. Bedankt Magda, voor AL je 
inzet ten dienste van onze vereniging! Dat vergeten we nooit. 
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WEETJES 
Allerlei. 

 

 We hebben het genoegen een nieuw lid te verwelkomen bij onze 
club. Dhr. Eddy Van Donink, is lid van A.O.B. geworden via onze 
vereniging en heeft het stamnummer WO 177 toegekend gekre-
gen. Hij woont in Edegem en kweekt onder meer kleurkanaries. 

Welkom bij V.V.W.! 

 Op het W.K. voor siervogels te Almeria, Spanje behaalden onder-
staande leden één of meerdere medailles: 
 

Naam GOUD ZILVER BRONS 

Peeters Franky 2 1 2 

Meeus Frank  1  

Van Steen Jan  1  

. 
In dit tabelletje kan je merken dat we een tweevoudige wereld-

kampioen in onze gelederen hebben. Proficiat! Uiteraard felicite-

ren we ook de andere medaillewinnaars met het prachtig resul-

taat. Goed gedaan! V.V.W. leden, medaillewinnaars op het W.K., 

worden door onze vereniging tijdens het Gez-Sam-Zijn gehuldigd. 

Ring bestellingen.  

Kweekseizoen – 2018! 

 
Ringen voor het kweekseizoen 2018 kunnen worden besteld. Onder-
staande groepsbestellingen zijn voor V.V.W. leden zonder kosten. 
  

De ringen voor 2018, zijn  
Rood gekleurd (ral 3002) en in 
2019, zwart (ral 9005) 

 
Let op! Bij individuele bestellingen en spoedbestellingen worden verzend-
kosten aangerekend. Bestelformulieren zijn te bekomen: 

 Het lokaal, tijdens alle activiteiten. 

 Op ons blog, http://www.bloggen.be/vvw/  

 Het secretariaat (na afspraak) 

1
ste

 groepsbestelling Voor 15-07-2017 

2
de

 groepsbestelling Voor 15-09-2017 

3
de

 groepsbestelling Voor 15-11-2017 

Individuele bestelling NA 14-11-2017 

http://www.bloggen.be/vvw/
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T.T. CRITERIUM 
Resultaten nu binnenbrengen! 

 
Alle leden die het tentoonstelling seizoen 2016 - 2017 onder naam van 
Verenigde Vogelvrienden Wommelgem speelden mogen hieraan mee-
doen. Tentoon stellers die in aanmerking komen, worden verzocht hun 
objectieve punten binnen te brengen. Bezorg je 4 beste T.T. resultaten 
uiterlijk 13 maart 2017 op het secretariaat of bij een bestuurslid. Dat 
kan ook per mail! 
De berekening, coëfficiënt formule per 5 beste vogels, over je 4 beste 
tentoonstelling resultaten. Voorbeeld: Naam: SUSKE WIET 

Naam T.T.:  1 5 x 92 =  460 

Naam T.T.:  2  1x 92 + 2x 90 + 2x 89 =  450 

Naam T.T.:  3     2x 92 + 2x 91 + 1x 90 = 456 

Naam T.T.:  4 3x 92 + 1x 90 + 1x 88 = 454 

Totaal: 1.820 : 20 = Gem. 91 punten per vogel 

Resultaten worden kenbaar gemaakt op het “Gezellig-Samen-Zijn” (geen 
verplichte deelname). De prijzen van het Criterium worden die avond uit-
gereikt aan de aanwezigen. 
Niet aanwezige deelnemers van ons criterium ontvangen hun prijs later. 

Volgend reglement voor de criteriumprijs is van toepassing: 
 

1. Verplichte deelname aan onze eigen tentoonstelling, maar een clublid 
mag de behaalde punten van een tentoonstelling met een beter resultaat 
in aanmerking nemen om de totale score te bepalen. 

2. Aan minimaal nog 3 andere tentoonstellingen deelnemen onder de naam 
van Verenigde Vogelvrienden Wommelgem ( of V.V.W.) 

3. De punten inleveren van de 4 beste T.T. -uitslagen voor de 5 beste vo-
gels. 

4. Enkel regionale wedstrijden komen in aanmerking. Speciaal clubs, COM 
wedstrijden, nationale en provinciale wedstrijden en dergelijke komen niet 
in aanmerking. 

5. Uitzondering op voorgaande punt (4), De tentoonstelling van “ De Edel-
zanger “ uit Drunen, Nederland mag in aanmerking worden genomen. 

6. Winnaar is het clublid dat de hoogste score kan voorleggen. 
7. Aan de deelnemers wordt een gratis lidmaatschap bij onze club 

aangeboden, naar keuze bij A.O.B. of K.B.O.F. 
8. Het bestuur beslist over de eventuele betwistingen die zich ter discussie 

aanbieden, rekening houdend met de bedoeling waarmee de criterium-
prijs werd ingericht, nl. het uitdragen van onze clubnaam bij andere clubs 
ter bevordering van de deelname aan onze eigen tentoonstelling. 
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ALL AIR SYSTEMS bvba 

Invoerder – Verdeler Benelux 

Volledig HVAC gamma 

Air conditioning, ontvochtiging, stralingsverwarming, badkamerverwarming, 

ventilatie, luchtreiniging, condenspompen, montage-toebehoren. 

 

NIEUW !!!!! 

Ontdek onze heerlijke EILLES THEE op: 

 www.allairsystems-webshop.be 

Geniet van de natuurlijke smaak en de essentie van thee. 

Ook Ice Tea verkrijgbaar zoals u hem nog nooit dronk. 

Gegevens : 
H. MEEUSSTRAAT  42-44 

2110   WIJNEGEM 
BELGIE 

TEL. : +32 3 353 68 49 
GSM : +32 475 50 12 29 
FAX : +32 3 353 68 71 

MAIL : all.air.systems@skynet.be 
WEBSITE : www.allairsystems.be 

 

 

http://www.allairsystems-webshop.be/
mailto:all.air.systems@skynet.be
http://www.allairsystems.be/
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Onze leden blijven sparen! 

Versele-Laga Fidelity Club. 

 
V.V.W. leden sparen de Fidelity Club-punten die op 
de grootverpakkingen Prestige, Prestige Premium, 
NutriBird en Orlux voorkomen. 
Geef ze bij gelegenheid aan iemand van ons be-
stuur. 

Stand NIEUW boekje, punten aantal: 240 pnt. 

 
Dank aan IEDEREEN die ons steunt met deze spaaractie! 

 

 

14de V.V.W. Vogelverkoop - zondag 19 februari 2017, 

Afgelast wegens vogelgriep – Clublokaal is open van 9 u. tot 12 u. 

 

PERSBERICHT 

 Vogelgriep in België – Aanvullende informatie (02/02/2017) 

 

 

Na het ontdekken van vogelgriep in Lebbeke op 1 februari, werden diverse preventieve maat-

regelen zoals het ophokken en een verbod op verzamelingen en markten genomen. Het 

Agentschap wil deze maatregelen verduidelijken en benadrukt dat deze in de eerste plaats 

genomen werden om alle in gevangenschap gehouden vogels te beschermen tegen een 

infectie met vogelgriep, die zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk is voor deze dieren. Loopvo-

gels (struisvogels) zijn even gevoelig als andere vogels. 

 

Ophokken of afschermen betekent in regel dat pluimvee en andere vogels opgesloten wor-

den in een hok of een stal. Toch is het ook mogelijk om de vogels nog steeds buiten te houden 

of te laten, maar dan enkel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig – zowel langs 

de zijkanten als langs boven – met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het gaas of 

het net mogen maximaal een diameter van 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van 

een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar 

wordt toch aangeraden. Deze voorzorgsmaatregel is bedoeld om directe contacten te 

verhinderen met wilde vogels die vogelgriep kunnen overbrengen. 
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Het ophokken is verplicht voor alle pluimvee, inbegrepen struisvogels en andere loopvogels, en 

alle andere in gevangenschap gehouden vogels in het ganse land. 

Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet 

binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. 

 

Het verbod op verzamelingen en markten is van toepassing voor alle pluimvee en andere in 

gevangenschap gehouden vogels en geldt eveneens in het ganse land. Dit verbod is ook van 

toepassing op verzamelingen van duiven, bijv. met het oog op vluchten. 

 

Rond de plaats waar vogelgriep werd ontdekt is een tijdelijke bufferzone van 3 km afgebakend. 

In deze zone zijn bijkomende voorzorgsmaatregelen van kracht. Het verplaatsen van pluimvee, 

vogels en broedeieren is verboden. De doorvoer daarvan doorheen de zone is wel toegelaten. 

Bovendien moet elke pluimveehouder in deze zone binnen de 48h een inventaris van de aan-

wezige vogels aan de gemeente overmaken. Iedereen kan nagaan of hij zich in de zone be-

vindt door de kaart te raadplegen die terug te vinden is op de website van het Agentschap: 

www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp. 

 

De pagina’s over vogelgriep geven eveneens toegang tot de FAQ waarin de meest gestelde 

vragen beantwoord worden. Men kan eveneens terecht met vragen over vogelgriep op het 

nummer 0800/99777. 

 
 

GEZELLIG-SAMEN-ZIJN - zaterdag 18 maart 2017, 

Bijeenkomst om 19.00 uur, aan eetcafé Ten Hoeve. 

 

 
 
We gaan dit jaar “ Uit eten “. Met eetcafé Ten Hoeve, aan de Ternesselei 
94 A, te Wommelgem denken we een leuk adresje gevonden te hebben 
om een fijne avond te beleven. Zie event.; http://eetcafe-tenhoeve.be/foto's.html 

http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp
http://eetcafe-tenhoeve.be/foto's.html
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Zoals gebruikelijk maken we die avond de resultaten van het “ T.T. Crite-
rium “ bekent en reiken we de prijzen uit. Ook huldigen we tijdens deze 
gelegenheid onze W.K. medaillewinnaars met een geschikt geschenk. 

Graag nodigen we alle leden uit om deel te nemen aan dit Gezellig-
Samen-Zijn. 

Op het keuzemenu staat genoeg lekkers waarmee we onze buikjes kun-

nen vullen tijdens wat gezellig gekeuvel. Wat kost het? 

 “ Menu en drank tijdens de maaltijd de som van 40, 00 € per per-
soon.”  
 

Deelnemers bepalen hun keuze uit onderstaand menu: 
 

Aperitief 

Een glaasje cava met versnapering en hapje 

Voorgerecht 

Vitello Tonato 

of 

Duo kaas garnaal krokketjes 

Hoofdschotel 

Kalkoen rollade met warme winter groentjes en krokketjes 

of 

Kabeljauw met warme groentjes en een zacht currysausje 

Dessert 

Portugees gebakje met een bolletje kaneelijs en rood fruit 

of 

Dame Blanche 

*Koffie of thee is inbegrepen in het menu. 

We vragen om in te schrijven TEN LAATSTE op, zondag 12 maart 
2017. Bezorg het inschrijvingsformulier(midden in dit magazine) tijdig op 
het secretariaat. Deelnemers aan ons criterium vergeten niet vooraf 
hun resultaten te bezorgen aan de secretaris. 

A.U.B. vooraf het totaalbedrag storten op K.B.C. rekening nr.:  
BE 08 73314215 1813  

met vermelding: Uw naam, Gez-Sam-Zijn en het aantal personen. 

 
??? !!! Tot dan !!! ??? 
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 “ Verenigde Vogelvrienden Wommelgem “ 

 
ACTIVITEITENKALENDER 2017 

 
Activiteit Dag Datum Tijd Plaats 

Nieuwjaar receptie Din. 10 jan. 20.00 u. Lokaal 107-108 

Vogelverkoop Zon. 19 feb. 07.00 u. - 12.00 u. Zaal - Fort 2 

Lenteschoonmaak Zon. 26 feb. 09.00 u. Lokaal 107-108 

Gez-Sam-Zijn (Teerfeest) Zat. 18 mrt. 19.00 u Lokaal 107-108 

Voordracht Vrij. 21 apr. 20.00 u. Lokaal 107-108 

Fortengordel-Pannenkoeken Zon. 21 mei 10.00 u. – 18.00 u. Lokaal 107-108 

Thema avond Vrij. 26 mei 20.00 u Lokaal 107-108 

Jaarlijkse Uitstap  jun. Details later  

Bestuursvergadering Din. 5 sep. 20.00 u. Lokaal 107-108 

Barbecue Zat. 9 sep. 19.00 u Lokaal 107-108 

37STE Vogeltentoonstelling Zat. 23 sep. 10.00 u. Zaal - Fort 2 

37STE Vogeltentoonstelling Zon. 24 sep. 10.00 u. Zaal - Fort 2 

Vogelverkoop Zon. 12 Nov. 07.00 u. - 12.00 u. Zaal – Fort 2 

Vogelbespreking Zon. 10 dec. 09.30 u Lokaal 107-108 

     

* Alle gegevens onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. 
 
 
 

“ Verenigde Vogelvrienden Wommelgem “ 

 
Rekening nr.: K.B.C. rek. nr.: BE 08 7331 4215 1813 

Clublokaal: Recreatiedomein Fort 2 – Wommelgem – 1ste verdiep lokaal nr. 107 
Blogadres: Alle club informatie steeds op: http://www.bloggen.be/vvw/ 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.bloggen.be/vvw/
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Verswijvel Werenfried (WO 095 - AD847) - Voorzitter a.i., Schat-

bewaarder 

Van Hallestraat 25 - 2100 Deurne 

Tel : 03-354 58 66  E-mail:  werenfriedv@hotmail.com 

 

 

 

Secretariaat K.B.O.F. Ringendienst & ledenadministratie 

Verswijvel Guido (WO 100 - AT963) – Secretaris  
Nijverheidsstraat 32 - 2160 Wommelgem 
Tel.: 03-353 96 52 - Gsm: 0473-87 05 09 

E-mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 
  

 

Vos François (WO 017) – A.O.B. Ringendienst, Verslaggever 

Schransweg 45 - 2160 Wommelgem 

Tel : 03-353 23 31  E-mail: vos.francois@telenet.be 

 

 
 
Brands Cor (WO 125 – AN145) – Raadslid, Aankoper 

Zandvlietsedorpstraat 95/2 - 2040 Zandvliet – Antwerpen 

Tel.: 03-568 96 65  E-mail: cor.brands@telenet.be 

 

 

 

Meeus frank (WO 113) – Materiaalbeheer 

Bossenstraat 40 - 2547 Lint 

Tel.: 0498-57 20 03  E-mail: frapezoolint@telenet.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:werenfriedv@hotmail.com
mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
mailto:vos.francois@telenet.be
mailto:cor.brands@telenet.be
mailto:frapezoolint@telenet.be
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Hoor je graag bij ," Verenigde Vogelvrienden Wommelgem " ?? 
Dat kan als lid aangesloten bij, 

A.O.B.  EN/OF  K.B.O.F. 

A) A.O.B. Met maandblad “De Vogelwereld“   31,00 € Euro/jaar 

B) A.O.B. Zonder maandblad    18,00 € Euro/jaar 

C) K.B.O.F. Met maandblad “De Witte Spreeuwen“  29,00 € Euro/jaar 

D) K.B.O.F. JEUGDLID (-18 j.) met maandblad   24,00 € Euro/jaar 

E) V.V.W. Steunend lid (met V.V.W. Nieuws Magazine) 15,00 € Euro/jaar 

F) A.O.B. + K.B.O.F. met maandbladen   52,00 € Euro/jaar 

G) A.O.B. + K.B.O.F. JEUGDLID (-18 j.)met maandbladen  47,00 € Euro/jaar 

H) A.O.B. zonder maandblad + K.B.O.F.   39,00 € Euro/jaar 

I) A.O.B. zonder maandblad + JEUGDLID K.B.O.F. (-18 j.) 34,00 € Euro/jaar 

Buitenlandse leden E.E.G.: 

J) A.O.B. Met maandblad “ De Vogelwereld “  43,00 € Euro/jaar 

K) A.O.B. ZONDER maandblad “ De Vogelwereld “  20,00 €· Euro/jaar 

L) A.O.B. zonder maandblad + K.B.O.F.(altijd met maandblad)46,00 €· Euro/jaar 

M) K.B.O.F. Met maandblad “ De Witte Spreeuwen “  37,00 € Euro/jaar 

N) V.V.W. Steunend lid (met V.V.W. Nieuws Magazine) 20,00 € Euro/jaar 

O) A.O.B. + K.B.O.F. met maandbladen   69,00 € Euro/jaar 

Alle mogelijke V.V.W. contributies vanaf lidmaatschap 2016 - 2017 
Vul om lid te worden het formulier in en zend het aan: 
V.V.W. secretariaat, Nijverheidsstraat 32 – 2160 Wommelgem 
E-mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 

Gelieve uw storting uit te voeren op V.V.W. Rek.nr.: BE 08 7331 4215 1813 

Met mededeling: Uw naam - lidgeld 2017 en de gepaste letter (A, B, C, D enz.) 
 

Uw lidmaatschap wordt pas effectief na betaling. 

Naam 

Straat en nr. 

Gemeente 

Postcode 

Telefoon 

E-mail 

Geboortedatum 

Ik wens lid te worden van V.V.W. maak uw keuze, A, 
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O en bevestig hier-
naast: 

 

 
 
 

mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
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Uit het archief 
2012 – De duif – nr.9 – Blz. 2 – Laatste deel.  

 

Inleiding: 
Hoewel onze vereniging niet echt een duivenclubje is, ben ik persoonlijk van mening dat 

de volgende artikelen reeks ook voor vogelkwekers veel bruikbare informatie bevat.  

            Verswijvel Guido  

2012 - De duif – nr.9 – blz. 2 

KRIS KRAS 

Op de menukaart (6) 

Peulvruchten, granen, snoepzaden hebben we besproken. Toch nog over die 

kleine zaden. 

Snoepzaden 

1. Heden bevatten de meeste merkmengelingen reeds snoepzaden. Daar-

mee houden we rekening. Mengeling voor azende duiven en voor duiven 

die wedstrijden vliegen en veel trainen, mag tot 10 % snoep bevatten. Ik 

heb jarenlang een niet zo dure mengeling meest gekocht. Daarin kwa-

men 8 % cardi, 2 % zonnepitten en 1 % lijnzaad voor. Veel meer moet 

dat niet zijn. 

2. De voorbije jaren stelde ik twee verschillende snoepmengelingen samen. 

A. 4 delen lijnzaad, 2 delen plat wit zaad, koolzaad, gepelde haver, pa-

die, bruine rijst, 1 deel hennepzaad, zonnepitten. Na de training 

vonden de weduwnaars een ijslepeltje zaden in hun bak. De jonge 

duiven vonden de zaden op het voederbord. 

B. 5 delen gepelde haver, lijnzaad, plat wit zaad, bruine rijst, 2,5 delen 

kempzaad, koolzaad, 1 deel sesamzaad, gebroken pinda’s. De drie 
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voederbeurten voor de inkorving een koffielepel zaden in elke bak. 

Als de duiven binnen waren, werd steeds gevoerd in de open voe-

derbak. Met wat gekrakeel werd eerst de maaltijd genuttigd, daarna 

verder gesnoept in de bak. De jonge duiven die wekelijks hafo vlo-

gen, kregen ook deze aangepaste snoep, toch minder dan de we-

duwnaars. 

3. Onze hafovliegers hebben nogal wat vetten opgenomen: maïs, lijnzaad, 

koolzaad, hennep, zonnepitten, cardi… Duiven die tweemaal per dag 

flink trainen en ongeveer elke week 370 km. vliegen, verwerken die vet-

ten wel. Daarbij weten we nu dat bij het vliegen de vetten al vlug de be-

langrijkste energieleveranciers zijn. 

4. Toch niet overdrijven met snoepzaden! 

Zuivering- en dieetmengeling 

Mijn buurvrouw is op dieet. Wanneer jij dat leest, dan denk je dat dat brave 

mens probeert af te slanken. Meestal toch gaat iemand daarvoor op dieet. 

In de 21ste eeuw is alles specialisatie geworden. In mijn buurt woont een diëtiste. 

Diëtisten schrijven voor wat en hoeveel iemand mag eten. Zij stellen diëten op 

voor baby’s, voor grijsaards, voor studenten, voor sporters, voor mensen die 

terug op krachten moeten komen en natuurlijk ook voor zwaarlijvige mensen. 

Alle topsporters volgen een dieet. Zij eten volgens bepaalde regels om toppres-

taties te kunnen neerzetten. Bij Bart Wellens maakte nu en dan een gebraden 

duifje deel uit van zijn overwogen voeding. Voor de wedstrijden worden geen 

stevige biefstukken meer gegeten. Rood vlees bevat veel eiwitten en dat zijn niet 

de beste energieleveranciers. Vlees verteren vraagt daarbij nog eens veel verte-

ringsarbeid? Nu worden spaghetti en andere deegwaren verorberd. Koolhydra-

ten of suikers verteren makkelijker en leveren sneller energie. 

Ik heb de voorbije weken een beetje het veldrijden gevolgd. Het viel mij op hoe 

wisselvallig de prestaties daar soms waren. Vandaag alles, een paar dagen later 

veel minder. Onwillekeurig moest ik terugdenken aan een uitspraak van Pol Ver-

schueren van Itegem, een broer van Denis, die tijdens de wegwedstrijden sterke 

drank tot zich nam: “ Wanneer het naar het hoofd steeg was het prima. Wan-

neer het naar de benen zakte een ramp.” Nu gebruiken de renners, ook die in 
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het veld, geen alcohol meer, wel energierijke dranken. Jan speelde soms halve 

fond en lichte fond. Op de morgen van de inkorving dag liet hij zijn duiven naar 

believen erwten eten. Zijn vader had dat immers ook gedaan. Die tijd is voorbij. 

Erwten zijn te zwaar, te veel eiwitten, te veel verteringswerk. Wie de duiven dan 

laat kiezen merkt dat ze peulvruchten laten liggen wanneer ze klaar waren om 

op reis te gaan. Nu wordt dan meer gebruik gemaakt van dieetmengeling. Die 

dure sportmengeling is licht verteerbaar en bevat nogal wat vetten die energie 

leveren. Ik keek vluchtig de samenstelling van de dieetmengeling van drie ge-

kende merken na. Gepelde haver, gepelde gerst, cardi, gepelde rijst, kempzaad… 

vond ik er telkens in terug. Dat is geen voer voor duiven in rust. Een fabrikant 

vermeldde vier verschillende omstandigheden waarin dieetmengeling kan ge-

bruikt worden. 

Als toemaat voor azende duiven en uitgroeiende jongen om zachte veren te be-

komen. Zelf heb ik steeds 6 % kleine zaden aan de kweekmengeling toegevoegd. 

Ook het voer voor onze jonge duiven bevatte steeds snoepzaden. 

Bij thuiskomst van leeg gevlogen duiven die uren onderweg waren. Licht ver-

teerbaar en toch krachtig voer laat de duiven vlug recupereren. Druivensuiker en 

honing hebben dezelfde bedoeling. Hafovliegers komen normaal niet leeg gevlo-

gen thuis. Hun voer bestond bij ons t.e.m. maandag uit 5 delen kweekmengeling, 

3 delen gerst en 2 delen dieet. 

Zoals steeds vermeld wordt de dieetmengeling als onderdeel gevoerd de laatste 

voederbeurten voor de inkorving omwille van de aanwezige vetten. Onze hafo- 

vliegers kregen dan in ruime mate een mengeling van 6 delen kweekmengeling, 

2 delen eigen maïs en 2 delen dieet voorgezet. Na 20 min. werd er afgeruimd, op 

de dag van inkorven ’s middags. 

Ik las dat we niet gespeelde duivinnen de morgen voor de inkorving een greep 

dieet kunnen bijvoeren om ze driftiger te maken. Ik vind dat onnodig. Bij ons 

leefden die weduwduivinnen op krap 20 gram (70 % gerst, 20 % maïs en 10 % 

goedkope tarwe plus een snuifje lijnzaad; Wij hebben steeds 2 lokduivinnetjes 

voor de jonge duiven gebruikt. Die kregen nog minder van het schrale voer en 

toch bleven ze driftig. 
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Ik meen dat de pure vitesser niet veel voordeel kan halen uit het voeren van 

dieetmengeling. De Vitesse duif heeft geen volle brandstoftank nodig. Misschien 

kan er een beetje dieetmengeling gevoerd worden wanneer Vitesse duiven 

driemaal per week worden gespeeld. 

Groen en grond 

Onze tandem heeft in de regel tweemaal per week groen aangeboden, driemaal 

aan azende kweekduiven. Hoe groener de groente, hoe meer vitaminen zij le-

vert, vooral caroteen, de bouwstof voor vitamine A. Boerenkool, spinazie en 

peterselie scoren het hoogst. Warmoes of snijbiet scoort beter dan sla. Witloof, 

de savooikrop en witte kool bevatten weinig vitaminen. Spruitkool levert meer 

vitamine C dan citrusvruchten, de “koppen” zijn gegeerd. Wie kan neemt groen-

ten uit eigen tuin, onbesproeid en ongewassen. Gele en rode wortelen bevatten 

meest vitaminen, overwegend caroteen. Wortelen worden in kleine teerlingen 

gesneden. De duiven moeten ze leren eten. Warmoes is makkelijk te winnen en 

de duiven lusten het. Boerenkool levert van de groenten nog het meest minera-

len. Wie twijfelt, moet azende duiven eens de koppen van boerenkool aanbie-

den. De duiven waarderen die zachte bladeren en de opname van mineralen-

mengeling vermindert. Aminozuren zijn bouwstenen van eiwitten. Sommige 

moeten door het voer aangeleverd worden. Groene planten maken alle amino-

zuren aan. 

De duiven van Mon mochten niet op de grond komen…Er zijn mensen die klei-

balletjes opnemen…Klei, levende tuingrond, ook zandgrond zorgen mee voor het 

evenwicht tussen zuren en basen in de verteringsbaan. Voor duiven, zaadeters, 

is er meer. Ook zij hebben behoefte aan dierlijk eiwit. Een mus zal ook wel eens 

een rups eten. Dierlijke eiwitten zijn complexer dan plantaardige. Grond helpt 

mee om van plantaardige eiwitten meer volledige dierlijke eiwitten te maken. 

Duiven hebben interesse voor de grond. Gooi maar eens een slaplant met de 

wortels op het hok. Vastzittende kwekers serveerden we nu en dan een boeren-

koolplant met de kluit. De tweede dag werd de kluit gekeerd in de lage kom. Het 

gretig opnemen van roodsteen, vermalen oude baksteen? Baksteen is toch ge-

bakken klei………………………………….Einde 

Leo 
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Voorbereidingen op de kweek. 
Artikel Guido Verswijvel 

 

Voorbereidingen op de kweek. 

Wanneer ik aan een doorsnee liefhebber de vraag stel; “ Wanneer begin je met 

de voorbereiding op de kweek? “ Krijg ik meestal als antwoord iets in de zin van “ 

begin januari “. Dus duidelijk een periode na de rui en de naar zijn eind lopende 

rustperiode. Een onbevredigend antwoord vind ik dat. 

Beter is het om tijdens de kweek en ruiperiode aantekeningen te maken van 

vogels die je hebt ingezet. Ze moeten minsten voldoen aan: 

a. Gezond zijn gebleven een hele kweekperiode lang. 

b. Zich uitstekend tot normaal hebben voortgeplant. 

c. Potentiele kweekvogels moeten vlot door de rui komen. 

Deze notities zijn waardevol en bepalen mee de criteria om ingezet te kunnen 

worden volgend kweekseizoen. Slechts jongen uit oudervogels met gunstige 

markeringen kunnen in aanmerking komen om de verdere selectie te doorstaan. 

Dus begint de voorbereiding op de kweek strikt genomen tijdens de kweekperi-

ode. 

Hoe gaan we nu verder te werk? 

Dat na de kweekperiode onmiddellijk de rui zijn intrede doet is door iedereen 

gekend. De specifieke verzorging verdient onze aandacht en we houden die de 

hele periode lang consequent vol. Kwestie van elk individu een gelijke kans te 

geven. Wat is er nu belangrijk? 

a. Vooral stres vermijden door overbevolking en onnodige verplaatsingen. 

b. Een duidelijk kortere lichtperiode. Ongeveer een daglengte van 9 uur is 

voldoende voor de meeste vogelsoorten. 

c. Regelmatig wat extra krachtvoer zodat het vogellichaam de essentiële 

aminozuren ter beschikking heeft om er eiwitten van te kunnen maken.  

d. Voldoende mineralen zijn tijdens deze belastende periode een niet te 

onderschatten must. 

e. Observeer goed en neem nota van de niet vlot ruiende exemplaren. 
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Na de rui, zowat eind september begin oktober, volgt automatisch de rustperio-

de. Een tijd van schaarste en minder eiwitrijke voeding met nog steeds korte 

daglengten. Jonge en oudere vogels zijn nu getooid met een prachtig verenkleed. 

De selectie aan de hand van de standaardnormen kan worden gestart. Vogels die 

hieraan voldoen en waarvan geen negatieve opmerkingen staan genoteerd kun-

nen we aanstippen als mogelijke kweekvogels. Zij het dan dat hun gezondheid 

stabiel blijft tot aan de kweek. Zwakkere individuen worden altijd uitgesloten 

van nateelt! Hoe mooi en goed ze ook de standaardnormen benaderen. Gedu-

rende deze periode observeren we het jongbroed goed en wanneer de geslach-

ten duidelijk worden, kunnen we mannen en poppen gescheiden gaan huisves-

ten. De geslachtbepaling en het apart zetten van de seksen zou toch minstens 

een maand voor het koppelen gedaan moeten zijn. Hoe vroeger je ermee klaar 

bent hoe beter. Het zou top zijn mocht je ze kunnen huisvesten in hokken waar 

ze elkaar niet kunnen zien of horen. Daarmee voorkom je ongewenste paarvor-

ming.  

De laatste fase voor de “ echte “ kweek. 

We veronderstellen dat iedereen het eens is dat onze hokken, kooien en alle 

rand materialen netjes gepoetst moeten zijn. De aanwezigheid van parasieten 

hypothekeert een gunstig verlopend kweekseizoen. Wat doen we om een plaag 

van deze ongenodigde gasten te voorkomen?  

Kwekers die vogelsoorten houden, gevoelig voor de beruchte parasieten; zwar-

te(Noorse) en rode vogelmijt raden we aan, 3 maal na elkaar met een tussen 

periode van maximaal een maand(30 dagen), de vogels in het verblijf terzelfder-

tijd met een 1% ivermectine preparaat en Frontline te behandelen. Dit kan door 

elke vogel in de nekstreek op de naakte huid aan te stippen bv. links, ivermectine 

en rechts Frontline, of idem onder de vleugels op de huidplooi. We doen dat met 

twee watten staafjes gedrenkt in de voornoemde oplossingen. Na behandeling is 

de voortplanting cyclus van de parasieten dusdanig onderbroken dat het moge-

lijk is om minstens kweekronde 1 en 2, luisvrij(mijten vrij) te laten verlopen. Tij-

dens de 3 derde broedronde moeten we echter waakzaam zijn. Indien er para-

sieten worden waargenomen onmiddellijk eenmalig een behandeling uitvoeren.  
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Gezien de langdurigheid van de aanbevolen behandeling start je deze kuur best 

op tijd. Een voorbeeld; Wie jongen wenst geboren in maart, begint de behande-

ling in januari. 

Vanzelfsprekend checken we of de mogelijkheid bestaat tot het creëren van een 

gunstig klimaat in ons vogelverblijf. Wat te is, is nooit goed. Te vochtig, te koud 

of warm, teveel of te weinig licht. Een dosis UV straling komt onze vogels ten 

goede. Zuurstof is onontbeerlijk en kan slechts voor onze vogels in voldoende 

mate beschikbaar zijn, als we een goed verluchte kweekruimte bezitten. Denk 

daaraan. Optimale klimaatcondities zijn een meerwaarde voor het slagen van de 

kweek. 

Het in kweekconditie brengen van onze vogels.  

Dit is specifiek voor elke vogelsoort daarom enkel maar een aantal algemeenhe-

den. Na de rustperiode, een tweetal maand voor de kweek, hervatten we de 

krachtvoerbedeling. We doen dit met de bereiding waarmee we toekomstige 

jongen willen laten grootbrengen. We verstrekken dit krachtvoer om de twee 

dagen aan alle vogels een maand lang. Daarna geven we dagelijks een snoepbak-

je per vogel tot aan de kweek. Hierdoor krijgen onze kweekvogels de extra hoe-

veelheid eiwitten aangeboden die nodig zijn om de hormonenproductie opti-

maal te laten verlopen.  

Kweken met kunstmatige verlichting. 

Om de eiproductie bij poppen en de vruchtbaarheid bij de mannen te bevorde-

ren moeten we de dagen kunstmatig langer maken. We kunnen op twee manie-

ren te werk gaan om de daglengten aan te passen.  

1. De verlichting trapsgewijs opvoeren. 

 Van +/- 9 uur tot maximaal 15 uur(dit kan langer voor bepaalde exotische vogel-

soorten) met 4 minuten per dag. Dit systeem betekend dat er 90 dagen nodig 

zijn om aan 15 uur licht te komen. Dit trapsgewijze systeem houdt in dat 

vanaf de dagen een lichtduur van +/- 12 uur bereikt hebben de poppen eie-

ren kunnen gaan leggen. Dus na ongeveer 45 dagen zal dit gebeuren. De 



24 

 

kans dat de mannen vruchtbaar zijn is op deze wijze het grootst indien ze 

zich bevinden in dezelfde ruimte. 

2. De klok meteen van +/- 9 uur op 15 uur zetten. 

Hierdoor zullen de poppen na ongeveer 30 dagen eieren produceren. Maar 

alle mannen zijn wellicht nog niet vruchtbaar. Het is dus mogelijk dat de eer-

ste broedronde niet de beste bevruchting heeft plaats gevonden. Toch valt 

meteen op dat de vogels sneller in kweekconditie zijn gebracht. Uiteraard 

met mogelijk de genoemde gevolgen.  

Welk systeem je ook gebruikt, het beoogde resultaat zal weinig verschillen. 

Waarmee wel rekening dient gehouden is; Mannen moeten ongeveer 14 dagen 

langer belicht worden om vruchtbaar sperma te leveren dan poppen om eieren 

te kunnen produceren. Ideaal zou zijn om over twee gescheiden ruimten te kun-

nen beschikken waar de belichting apart kan geregeld worden. Zo kan je de 

mannen twee weken vroeger beginnen bijlichten. Beide seksen zullen dan gelijk-

tijdig in goede kweekconditie gebracht zijn.  

Nog even de belangrijkste zaken overlopen. 

- Verzorg uw vogels een jaar rond optimaal. 

- Respecteer rui en vooral de rustperiode. 

- Geef elk individu gelijke kansen. 

- Zet jonge en/of zwakke niet gezonde vogels nooit in voor de kweek. 

- Creëer gunstige klimaatomstandigheden. 

- Bereid je vogels tijdig voor op het kweekseizoen. 

 

Voetnoot 

Menig vogelkweker zal opgemerkt hebben dat er nergens in dit betoog sprake is 

over medicijnen, voedingssupplementen of iets dergelijks. Ik ben van mening dat 

je met een normale zadenmengeling. Af en toe wat krachtvoer, van eender welk 

in de handel aangeboden merk, uw vogels in conditie moet kunnen houden. 

Vooral dan nadat alle zwakkelingen door natuurlijke selectie van het hok zijn 

verdwenen.  

Iedereen een vruchtbare kweek gewenst! 


