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VERENIGDE VOGELVRIENDEN WOMMELGEM 
 

Secretariaat V.V.W. 
Nijverheidsstraat 32  

2160 Wommelgem 

Blog: http://www.bloggen.be/vvw/    

 
Tel.: +32(0)3-353 96 52 

Mobiel: +32(0)473-87 05 09 
Mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 

 
 

Warm aanbevolen activiteiten. 
 

Waarop we iedereen vriendelijk uitnodigen! 
 
 

BARBECUE 

Zaterdag 9 september, 19.00 uur, 

 in onze lokalen 107, 108 - 1ste verdiep Fort 2 Wommelgem 

(Zie in rubriek ACTIVITEITEN voor meer informatie.) 

37
ste.

, V.V.W.  
Internationale vogeltentoonstelling. 

Programma: 
Datum Dag Gebeurtenis Uurregeling 

21 sept. 2017 Donderdag Inkorving v/d vogels Van 15 tot 22.00 uur 

22 sept. 2017 Vrijdag Open voor leden en deelnemers Vanaf 19.00 uur 

22 sept. 2017 Vrijdag Receptie  (leden en deelnemers) Om 20.00 uur 

23 sept. 2017 Zaterdag Open voor publiek Van 10 tot 20 uur  

23 sept. 2017 Zaterdag Prijsuitreiking Om 20.00 uur 

 24 sept. 2017 Zondag Open voor publiek Van 10 tot 17.00 uur 

 
“ V.V.W. wenst iedereen een succesvol tentoonstelling seizoen.” 

 

http://www.bloggen.be/vvw/
mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
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WEETJES 

Allerlei. 

 

 De reeksen van onze tentoonstelling zijn aangepast. Enkele wij-
zigingen zijn doorgevoerd bij de secties parkieten en kleurkanaries 
omdat de evolutie niet stil staat. Dit had als gevolg een lichte uit-
breiding van 5 extra reeksen. We denken hiermee voor de eerst-
volgende jaren, tegemoet te zijn gekomen aan elke potentiele 
deelnemer. 

 De resultaten van onze nestkastactie:  
Gegevens van de nestkastcontrole op 23 april 2017. 
Bewoonde kasten 89 Lege nestkasten: 27 
Totaal aantal eieren: 656 Totaal aantal jongen: 258 
Koolmezen: 34 kastjes aantal eieren: 216 Jongen: 84 
Pimpelmezen: 44 kastjes aantal eieren: 400 Jongen: 174 

(De verschillen, vogels waarvan de soortnamen nog niet bekend zijn) 

 De provinciale A.O.B. vogeltentoonstelling zal dit jaar worden 
georganiseerd door het Antwerps provincie bestuur. Vanuit dit 
bestuur bereikte ons een invulformulier waarop mogelijke helpers 
zich kunnen aanbieden. V.V.W. leden die belangstelling hebben om 
te gaan helpen kunnen een exemplaar vragen aan onze secreta-
ris. Helpers worden verzocht dit formulier ingevuld vóór 10 no-

vember te bezorgen aan het provinciaal A.O.B. bestuur. Dit be-
stuur rekent op de goedwilligheid van de clubs om de organisatie 
tot een goed einde te brengen. Jullie worden alvast bedankt! 

 

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 bestuur. Stand NIEUW boekje, punten aantal: 28 pnt. 

Dank aan IEDEREEN die ons steunt met deze spaaractie! 
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T.T. CRITERIUM 

Resultaten! 

 

   

Plts. Naam Tentoonstelling Pnt Pnt Pnt Pnt Pnt Punt. Coëf. Prijs

V.V.W 92 92 92 92 90 458 91,60

De Kanarie - Hemiksem 92 92 92 92 91 459 91,80

De Goudvink St-Gilles Waas  92 92 92 92 92 460 92,00

De Kolibrie Kapellen  92 92 92 92 92 460 92,00

1837 91,85

V.V.W 92 92 92 92 92 460 92,00

De Goudvink St-Gilles Waas  92 92 92 92 91 459 91,80

De Reigersvrienden Berendrecht  92 92 92 91 91 458 91,60

De Kolibrie Kapellen  92 92 92 91 91 458 91,60

1835 91,75

De Ortolaan - Geel 92 92 92 92 91 459 91,80

De Witte  Merel - Vosselaar 92 92 92 91 91 458 91,60

De Valkparkiet - Gooreind 92 92 91 91 91 457 91,40

V.V.W 92 92 91 90 89 454 90,80

1828 91,40

V.V.W 92 92 91 90 89 454 90,80

De Witte Merel - Vosselaar 89 89 89 88 88 443 88,60

De Heikneuter - Sint Job in 't Goor 92 91 91 90 89 453 90,60

De Edelzanger - Drunen NL. 93 93 92 92 90 460 92,00

1810 90,50

V.V.W 75 75 88 87 85 410 82,00

De Kon. Midden Europese Kanarie - Merksem90 90 90 89 89 448 89,60

De Heikneuter - Sint Job in 't Goor 90 89 89 89 88 445 89,00

De Valkparkiet - Gooreind 91 90 90 90 89 450 90,00

1753 87,65Diels Marcel

4 Van Gool Eddy A.O.B.

Van Gool Eddy

Maquoi Marleen

1 Leemans Dirk A.O.B.

Leemans Dirk

5 Diels Marcel A.O.B.

3 Maquoi Marleen A.O.B.

UITSLAG - V.V.W. CRITERIUM - Seizoen 2016/2017

2 Brands Cor K.B.O.F.

Brands Cor

 
 

Ring bestellingen.  

Kweekseizoen – 2018! 

 
Ringen voor het kweekseizoen 2018 kunnen worden besteld. Onderstaande 

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 verzendkosten 

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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Openingsuren: 

 
WERKDAGEN:   van   8.00 tot  17.00 uur 
ZATERDAG:   van   8.00 tot  12.00 uur 
‘S MIDDAGS GESLOTEN van 12.00 tot  13.00 uur 

 
 

GESLOTEN op ZON- en FEESTDAGEN 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

Nifra - Van Camp 

 

KROONSTRAAT 173   -   2530 BOECHOUT   -   TEL. +32(0)3-455 21 99 

DAG     &      NACHT     BEREIKBAAR     PER      FAX  +32(0)3-455 21 99 

 

 

GRANEN – ZADEN – PEULVRUCHTEN - RIJST 

 

       

       

 

Grote en omvangrijke bestellingen 

MINSTENS 3 dagen op voorhand verwittigen ! 
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VOORBEREIDINGEN 37ste T.T. 
Medewerkers gevraagd! 

 
De voorbereidingen van onze tentoonstelling zijn al ver gevorderd. Maar  
het spreekt voor zich dat we tijdens dit evenement nog zoveel mogelijk 
hulp van onze leden kunnen gebruiken. 

We vragen onder meer helpers voor: 

- Transporteren en opstellen van de rekken. 

- Vogels aanpakken tijdens het inkooien. 

- Tappers voor achter de toog en serveerders. 

- Voordragers tijdens de keuring. 

- Hulp in de keuken bij het bereiden van de maaltijd op de 
keurdag enz. 

- Onderhoud van de zaal tijdens de T.T. 

- Verzorgen van de vogels en nog zoveel meer….. 
 
U merkt het, werk zat tijdens die dagen. We hopen te mogen rekenen op 
medewerkers die al kwamen helpen. Maar ook nieuwkomers zijn van 
harte welkom, het is altijd eens de eerste keer. Geen schroom, U zult 
worden opgevangen in een openhartig gemoedelijk kader waar iedereen, 
iedereen helpt en wegwijs maakt. 

Alle leden kunnen zich aanmelden tijdens: 
De BESTUURSVERGADERING van dinsdag 5 september, de deur van 
ons clublokaal nr. 107, staat die dag op een kier van 5 min. voor 20 uur, 
tot onze agendapunten zijn besproken.(+/- 23.30 uur) 
Indien je die dag niet aanwezig kan zijn en toch wenst te komen helpen, 
maak dit a.u.b. kenbaar aan het secretariaat. Alvast bedankt.  
 

Graag nodigen we ALLE leden uit op deze vergadering. 

 
Maar in het bijzonder leden die op één of andere wijze willen meehelpen 
onze tentoonstelling tot een goed einde te brengen.  
Op de vergadering maken we afspraken en bekijken aan de hand van de 
beschikbare medewerkers hoe de taken kunnen worden verdeeld. Uiter-
aard voorzien we die avond gratis drankjes. Het bestuur rekent op haar 
leden. Wellicht tot dan! 
  

Alvast dank voor jullie bereidwillige medewerking! 
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Programma voor de medewerkers aan onze 37ste tentoonstelling: 

 
Datum   Dag  Gebeurtenis    Uurregeling 
19 sept. 2017  Di.  Transport /opstel. rekken  Van 19.00 tot +/- 23 uur 

20 sept. 2017   Wo.        Verder klaarzetten van de zaal      Van 10.00 tot ….. uur 

21 sept. 2017  Do.  Inkooien    Van 15.00 tot 22 uur 
22 sept. 2017  Vr.  Keuring     Van  8.30 tot +/- 15 uur 

22 sept. 2017  Vr. Open voor deelnemers   Van 19.00 uur 
22 sept. 2017  Vr. Receptie    Vanaf 20.00 uur 

23 sept. 2017  Za.  Open voor publiek   Van 10.00 tot 20 uur 

23 sept. 2017  Za.  Prijsuitreiking    Van  20.00 uur 
24 sept. 2017  Zo.  Open voor publiek   Van 10.00 tot 17.00 uur 

24 sept. 2017  Zo.  Uitkooien/afbreken rekken  Van 17.00 uur 
25 sept. 2017  Ma.  Rekken terug opbergen   Van 19.00 tot +/- 20 uur 

25 sept. 2017   Ma.         Achterna drankje in ons lokaal      Tot…….? 

 

T.T. CRITERIUM - Herinnering 

Reglement  T.T. seizoen 2017 – 2018 

 
Volgend reglement voor de criteriumprijs werd goedgekeurd: 
 

1. Verplichte deelname aan onze eigen tentoonstelling, maar een clublid 
mag de behaalde punten van een tentoonstelling met een beter resul-
taat 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 
Edelzanger “ uit Drunen, Nederland mag in aanmerking worden ge-
nomen. 

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

boden, 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. 

 

Het bestuur, 
Verenigde Vogelvrienden Wommelgem 
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Gezellige BARBECUE - zaterdag 9 september 2017,  

In ons V.V.W. lokaal vanaf 19.00 uur. 

 
Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd om gezellig mee te komen bar-

becueën aan de democratische prijs van 15,00 € p/p. voor volwassenen 

en 7,00 € voor kinderen. (tot en met 12 jaar)  
 
Op de rooster wordt gelegd: 
 

 BBQ-burger 

 Gemarineerde kipsaté 

 Gemarineerde rumsteak  

 Gekruide varkenssteak  
 
Menu voor de kleintjes: 
 

 Mini gemarineerde kipfilet 

 Balletjes brochette 

 Mini chipolata 
 

Uiteraard voorzien we een uitgebreid assortiment groenten, brood en 

sausjes. Drank is niet inbegrepen. Dranken worden tegen betaling 

geserveerd aan onze billijke lokaal prijs.  
Voor de liefhebbers staat er rode wijn gechambreerd en witte wijn ge-
koeld aan 7,00 € per fles en 2,50 € per glas. 

 
Inschrijven kan t/m 5 september 2017, een berichtje aan het secreta-

riaat of een bestuurslid volstaat. Een mail wordt geapprecieerd! 

Graag vooraf betalen op onze bankrekening a.u.b. 

We hopen die dag vele leden met familie, vrienden of kennissen te mogen 
begroeten. 

Iedereen is echt welgemeend welkom!! 
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JAARLIJKSE TENTOONSTELLING - zat. 23 & zon. 24 sept. 2017, 

Open voor publiek vanaf 10.00 uur. 

 
Het is weer zover, de tentoonstellingsperiode is aangebroken! 
 
Onze vereniging behoord tot de clubs die jaarlijks de spits afbijten en 
daarmee het circus in gang zetten voor ongeveer een drietal maand. Na 
de jaarwisseling vermindert het aantal tentoonstellingen aanzienlijk. Onze 
jaarlijkse vogeltentoonstelling is het uithangbord van de club. 
 
De keur vogels die in de Gemeentelijke feestzaal Fort 2, Fort 2 straat, 
te 2160 Wommelgem bijeengebracht zal worden, is altijd de moeite van 
een bezoekje waard. De uit alle streken afkomstige vormen en kleuren-
pracht is er gratis te bewonderen. Prima gelegenheid om familie en 
vrienden kennis te laten maken met onze hobby. Doen dus, de vogellief-
hebberij kan een beetje promotie best gebruiken! 

 
Programma: 
 

Datum Dag Gebeurtenis Uurregeling 

22 sept. 2017 Vrijdag Open voor leden en deelnemers Vanaf 19.00 uur 

22 sept. 2017 Vrijdag Receptie voor leden en deelnemers Om 20.00 uur 

23 sept. 2017 Zaterdag Open voor publiek Van 10 tot 20 uur  

23 sept. 2017 Zaterdag Prijsuitreiking Om 20.00 uur 

 24 sept. 2017 Zondag Open voor publiek Van 10 tot 17.00 uur 

 
 

Uw bezoek en of deelname zijn een steun in de rug voor onze vereni-
ging.  

Daarvoor wensen we jullie alvast te bedanken. 
  

Bedankt ! 
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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 Zon 11 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/


11 

 

 

 
 



12 

 

 
 
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)47,00 €· 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   70,00 € Euro/jaar 

Alle mogelijke V.V.W. contributies vanaf lidmaatschap  2018 
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 2018 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 
© Kliniek voor Vogels, Drs Jan Hooimeijer 2010..  

Kliniek voor Vogels, Meppel 
Drs. Jan Hooimeijer, Vogeldierenarts en Papegaaiengedrags therapeut 

Galgenkampsweg 4 7942 HD Meppel  www.kliniekvoorvogels.nl  
Tel;0522-259455  email; info@kliniekvoorvogels.nl 

 

“De kwaliteit van vogels en de kwaliteit van de 
avicultuur.” 

 
Als we praten over de kwaliteit van vogels gaat het om de mate van gezondheid, 
vitaliteit, de kweekresultaten en de schoonheid van vogels. De veerkwaliteit van 
een vogel is veelal een goede afspiegeling van de algemene conditie. De levens-
verwachting is een belangrijke maatstaf voor gezondheid en welzijn.  
 
De kwaliteit van vogels is gekoppeld aan de kwaliteit van de avicultuur. De kwali-
teit wordt bepaald door het beleid van de georganiseerde avicultuur en het ma-
nagement van de individuele liefhebber. Het beleid van de georganiseerde avi-
cultuur en het management van de individuele liefhebber heeft te maken met 
allerlei maatregelen die betrekking hebben op de langere termijn. De benade-
ring van de avicultuur en van een kweekbestand dient gericht te zijn op de lan-
gere termijn. Het is de bedoeling dat de avicultuur en een kweekbestand voor 
de toekomst behouden blijft. De opzet is dat er minder of geen problemen zijn 
en dat er goede (kweek)resultaten worden behaald. Om deze doelstelling waar 
te maken zal de avicultuur en elke liefhebber moeten investeren. Investeren in 
de kwaliteit van de vogels, in de huisvesting, in allerlei preventieve maatregelen, 
in goede verzorging/voeding en in (preventieve) gezondheidszorg. Ook is het 
van groot belang dat er wordt geïnvesteerd in het verwerven van kennis. Kennis 
en preventie zijn investeringen voor de toekomst. Als het goed is gaat het bij het 
maken van keuzes om de belangen van de vogels op de langere termijn. 
 
Vanuit de Kliniek voor Vogels moet worden geconcludeerd dat er gedurende de 
afgelopen 30 jaar ongunstige ontwikkelingen zichtbaar zijn binnen de liefhebbe-
rij. Op tal van punten wordt er niet of onvoldoende geïnvesteerd. Dat geldt zowel 
voor de georganiseerde avicultuur als voor de individuele liefhebber. De kweek-
resultaten worden bij veel vogelsoorten niet beter maar minder. Het aantal 
eieren en het aantal jongen zoals er per ronde per pop gekweekt wordt is in het 
algemeen (ver) onder de norm. Als voorbeelden kunnen dienen de grasparkiet 

http://www.kliniekvoorvogels.nl/
mailto:info@kliniekvoorvogels.nl
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en de kanarie. We moeten uitgaan van 4-5 jongen per pop per ronde. Dat bete-
kent dat er van 20 kweekkoppels 160 jongen in twee rondes gekweekt moet 
kunnen worden. 30 jaar geleden was dat niet ongebruikelijk. In de praktijk blijkt 
dat kwekers tevreden zijn met 4-5 jongen per pop in twee rondes. Daarnaast 
kunnen we constateren dat de gemiddelde levensverwachting van vogels ach-
teruit gaat. Vogels worden (veel) minder oud dan normaal gesproken haalbaar 
is. Kanaries worden binnen de avicultuur op de leeftijd van 4-5 jaar als oud be-
stempeld. Grasparkieten worden op de leeftijd van 6-8 jaar als oud bestempeld. 
We kunnen uitgaan van een levensverwachting voor kanaries en voor graspar-
kieten van (minimaal) 15 – 20 jaar. De oudste kanarie die ik in handen heb ge-
had was 24 jaar. Het grote merendeel van de papegaaien, zoals dit 20 jaar 
geleden zijn geïmporteerd, zijn inmiddels al dood door problemen die voorko-
men hadden moeten worden. 
Fouten in het management ten aanzien van de voeding, de huisvesting en de 
verzorging zijn nog altijd de belangrijkste doodsoorzaken. De ervaring binnen de 
Kliniek voor Vogels is dat vogels binnen de avicultuur zelden ouder worden dan 
1/3 van de levensverwachting. Het is merkwaardig dat dit binnen de avicultuur 
als 'gewoon' wordt beschouwd en dat de normen uit het oog zijn verloren. Een 
dergelijke negatieve ontwikkeling is een geleidelijk proces. Vanzelfsprekend zijn 
er altijd voorbeelden die het tegendeel bewijzen. De bekende “succesverhalen’ in 
de vogelbladen doen iedereen geloven dat het allemaal wel mee valt. Het gaat 
daarbij echter eerder om uitzonderingen dan om een regel. Elke liefhebber die 
meer dan 10 jaar met een bepaalde vogelsoort kweekt moet kunnen zien of 
het, vergeleken met 10 jaar geleden, beter of slechter gaat. Hoe lang wordt er 
gekweekt met kweekkoppels, wat zijn de resultaten, wat zijn de doodsoorzaken 
enz. De ervaring in de Kliniek voor Vogels is 
dat de meeste eigenaren/liefhebbers geen 
antwoord kunnen geven op de gestelde vra-
gen. De ervaring is dat de meeste kweek-
koppels papegaaien niet langer kweken dan 
hooguit 10 jaar terwijl het tientallen jaren 
zou moeten zijn. Hoeveel papegaaien zoals 
Grijze roodstaarten, Amazones, Kakatoes, 
Ara's enz. zijn er binnen de avicultuur te 
vinden die ouder zijn dan 20 jaar en ook nog 
normale kweekresultaten hebben? Hoeveel 
Blauwfazantjes, Gouldamadines, kanaries worden ouder dan 3-4 jaar en hebben 
dan ook nog normale, goede kweekresultaten? 
 

 
Er zijn enkele duidelijke oorzaken aan te geven van de achteruitgang 
binnen de liefhebberij als het gaat om de “kwaliteit” van vogels;  
* Een belangrijke reden van de achteruitgang is het gevolg van verkeer-
de/onvolwaardige voeding waardoor elke volgende generatie geleidelijk achter-
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uit gaat. Ook gaat daardoor de kweekconditie van de poppen achteruit en wordt 
de kwaliteit van de eieren/jongen in de loop van de jaren minder goed. Veel 
poppen sneuvelen op veel te jonge leeftijd aan de complicaties van condi-
tie/weerstandverlies. Zogenaamd goede ervaringen blijken in de praktijk niet te 
kloppen met de realiteit en de concrete gegevens. Binnen de vogelgeneeskunde 
is al tientallen jaren bekend dat de bekende zaadmengsels die in de handel be-
schikbaar zijn als de belangrijkste oorzaak van ziekte en als de belangrijkste 
doodsoorzaak moeten worden beschouwd.  
Het is moeilijk te begrijpen dat individuele vogelliefhebbers en de georganiseer-
de avicultuur niet (willen) profiteren van de toegenomen kennis en ervaring bin-
nen de vogelgeneeskunde. Heel weinig vogelliefhebbers hebben een goede rela-
tie met een vogeldierenarts en laten zich adviseren.  
Voor een pluimveehouder is het een vanzelfsprekende zaak om de pluimveedie-
renarts en de pluimveegeneeskunde serieus te nemen omdat dat van levensbe-
lang is voor het behoud van het pluimveebedrijf en van de pluimveehouderij. Het 
is opmerkelijk dat individuele vogelliefhebbers en de georganiseerde avicultuur 
niet beseffen dat een goede relatie met vogeldierenartsen en de vogelgenees-
kunde van groot belang is voor het behoud van de avicultuur. 
  
* Er wordt onvoldoende geïnvesteerd op het gebied van de huisvesting en de 
klimaatbeheersing. Door mij wordt dat voortdurend vergeleken met de profes-
sionele vogelhouderij/pluimveehouderij”. Binnen de pluimveehouderij wordt er 
aanzienlijk meer geïnvesteerd in de huisvesting en de klimaatbeheersing dan 
binnen de avicultuur. Het verschil is dat iemand die professioneel bezig is al lang 
weet dat investeren in het welzijn van de dieren niet alleen diervriendelijk is 
maar ook rendabel omdat problemen worden voorkomen.  
Bijna alle vogelliefhebbers zijn feitelijk hobbyisten en in die zin “amateurs”. Er is 
veel ervaring maar uiteindelijk heel weinig deskundigheid. Dat is een conclusie 
die ondergetekende de afgelopen 30 jaar dagelijks kan trekken. Het ontbreekt 
veelal aan een meer professionele benadering waarbij de belangen van de indi-
viduele vogels, van het vogelbestand en van de avicultuur meer serieus geno-
men worden. Dat dit belangrijk is kan elke pluimveehouder beamen. Het simpele 
feit dat veel vogelsoorten, afkomstig uit Australië, Indonesië, Afrika en Z-
Amerika, domweg worden beschouwd als “winterhard’ en er nauwelijks voorzie-
ningen worden getroffen die tegemoet komen aan de welzijnseisen van vogels is 
opmerkelijk. Er worden massaal vogels in binnenverblijven gehouden die nooit 
buiten komen terwijl zonlicht en frisse lucht van essentieel belang is. Er worden 
daarnaast vogels gehouden in buitenvolieres zonder een goed verwarmd bin-
nenverblijf waarbij de vogels kunnen profiteren van de buitenomstandigheden 
als het buiten koud is en tegelijkertijd kunnen profiteren van een warm binnen-
verblijf. Er zijn nog altijd vogelliefhebbers die denken dat het voldoende is om een 
binnenverblijf vorstvrij te houden. Dat zou je niet verwachten van vogelhouders 
die zich vogelliefhebbers noemen en veelal pretenderen deskundig te zijn. 
 
© Kliniek voor Vogels, Drs. Jan Hooimeijer  2010 
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Hoe kanarievogels selecteren voor de tentoonstellingen 
Artikel Wout Van Gils. 

Inleiding : 

Tentoonstelling spelen met vogels vraagt ook kennis, het is niet zo dat men 

een vogels uitvangt in een TT zet en er resultaat mee behaalt, helaas maar zo 
werkt het niet. Een goede selectie begint bij mij al van in het nest. Vogels die 
uitblinken qua grootte, vorm, kleur en tekening worden na het ringen onmid-
dellijk met een opmerking genoteerd in mijn kweekboek. Vogels met bonte 
pennen of hoornbont, te klein, slecht in de bevedering enz. gaan eenmaal ze 
zelfstandig zijn onmiddellijk naar de handel. Zo spaar je ruimte voor de goede 

vogels en het scheelt ook een pak aan zaad en eivoer. Daarna blijf ik de vogels 
goed observeren, je zult zien dat bepaalde vogels opvallen aan de zaadbak, 
drinkflesje, aan het badwater enz. kortom ze vallen op. Door hun doen en la-
ten, en door vorm en kleur. Meestal zijn het die vogels die men moet hebben 
voor de wedstrijden. Maar alvorens we zo ver zijn moet er nog wat gebeuren 
met de vogels. 

Zes weken voor de eerste TT. 

Dan ga ik op zicht tussen de uitgeruide vogels diegene 
zoeken die m.i. en volgens de standaard eisen van de 

vogel, en of vogels goed zijn, of deze kort benaderen. 
Maak daarbij gebruik van de standaard van de betref-
fende kanarie kleurslag. Dat is echt nodig. Heb je hier-

voor nog niet genoeg kennis doe dan een beroep op 
iemand van je club die hiervan iets afweet. Selecteer 
streng en bespaar jezelf veel werk met het verzorgen 
en africhten van vogels die niet TT geschikt zijn, dat is 
jammer van je tijd. 

Daarna neem ik alle TT geschikte vogels in de hand en controleer ze op gebro-
ken pennen in vleugel en staart, zijn er slechte bij verwijder deze dan voorzich-
tig. LET OP als men pennen links verwijdert, doe dit ook met dezelfde pen 

rechts, anders krijgt men ongelijke pennen en dit wordt ook bestraft Beter is 
de pen (nen) niet te trekken maar ongeveer 5 M/m voor het leven af te knip-
pen, deze sterft dan af. Na een dag of 5 trek je de pen er uit zonder moeite, je 
zult nooit geen bloedpen hebben. Roodfactorige vogels zullen weer moeten 
worden opgevoerd, anders komt natuurlijk de pen kleurloos terug. Let dan nog 
eens goed op bontheid (broek), nagels en hoorndelen en op eventuele schim-
melsporen bij de intensieve vogels, en bij de schimmelvogels op de verdeling 

ervan. De lengte van de bevedering speelt ook hier een grote rol, te lang, is 
foutief. Als je dit hebt gedaan plaats dan de vogels per 3 à 4 stuks in een 
kweekkooi, en laat daar de vogels een week of 3 bekomen. Geef een goede 
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zaadmengeling, regelmatig eivoer, wat gepelde haver en/of negerzaad en af en 
toe wat blauw maanzaad, zorg ook voor regelmatig badwater. Vraag in deze 

periode ook nog eens een bevriend kanarie kweker of iemand uit de vereniging 

om je vogels eens te beoordelen, misschien ziet hij nog iets dat je ondanks je 
goede zorgen toch nog over het hoofd hebt gezien. Na deze 3 weken gaan de 
vogels de TT kooi in. 

Kleur en tekening 

Hoewel in deze rubrieken de meeste punten te verdienen en/of te verliezen 
zijn, ga ik hier niet verder op in. Er zijn hiervoor standaarden opgesteld en 
deze zijn zodanig opgesteld dat iedere liefhebber deze kan lezen en daarvan 
leren de vogels te beoordelen. Maar toch nog dit.., wordt er wel voldoende 
gekeken naar de vogels? Als men ziet dat men nog regelmatig vogels tegen-

komt op onze TT met bontheid en of onherstelbare kleurfouten en/of missen 

van teennagels dan vraag ik me soms af: hoe is het mogelijk..? Hebben deze 
liefhebbers wel genoeg tijd en zorg besteed aan hun vogels voor deze naar de 
TT te brengen, of weten ze het wel en doen ze het bewust. Maar als je dan 
maar 75 punten krijgt lijkt me dit niet erg leuk te zijn. Al die duidelijke zichtba-
re fouten kan iedere liefhebber zelf zien en men moet niet doen "alsof", maar 
men houdt zulke vogels mijn inziens beter thuis. En weet bontheid komt overal 
voor op alle plaatsen van de vogel en in zijn bevedering. 

De houding 

Het aantal fouten dat in deze rubriek kan voorkomen, 

is voor een groot deel onder dezelfde noemer te bren-
gen. Er zijn blijkbaar veel liefhebbers die geen belang 

schijnen te hechten aan het africhten van TT vogels, 
en er zelfs prat op gaan dat zij een goed resultaat hebben gehaald met een 
vogel die recht uit de volière is gevangen. Natuurlijk bevestigen de uitzonde-
ringen de regel, maar neem van me aan, dit is eigenlijk niet normaal. Natuur-
lijk komt het voor, ook een vogel kan een rustige aard hebben die niet strookt 
met zijn normale gedragswijze, maar over het algemeen zal dit weinig voorko-
men. Eveneens zal al eens blijken dat die kalmte wel degelijk erfelijk is, en 

dit moet men dan ook zeker in het nageslacht proberen vast te leggen. Maar 
meestal hapert er dan nog iets aan een andere factor zodat men toch de vogel 

moet gaan africhten. Ook zijn er liefhebbers die zoveel werk maken van het 
africhten dat de vogels kalm zijn als hij er zelf voorstaat maar als er een 
vreemde komt is het een schuwe vogel. Hoe kan je dat dan wel doen? Om te 
beginnen plaats uw vogels in een ruimte waar veel beweging is, waar ze gere-
geld vreemde personen en handelingen zien, plaats ook een radio in die ruim-

te. Daar de vogel van de volière en kweekkooi nu in de TT kooi terecht komt is 
dit ook een overgang. Normaal vliegt de vogel van stok naar stok, maar nu 
moet hij springen en dat lijdt wel eens tot vlinderen. Begrijp me niet verkeerd 
dat ik nu stel dat dit de reden is van vlinderen, zeker niet, maar in het begin-
stadium van opkooien heeft het er wel iets mee te maken. 
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Men kan dit voorkomen door de stokjes in de kweekkooi ongeveer op dezelfde 
afstand te zetten als in de TT kooi, en dit voor altijd, dus ook tijdens de kweek. 

Zorg verder ook voor de juiste dikte van zitstokken, 15 mm en maak ze ruw 

door bv. er met een zaagblad over heen te gaan, te dunne en te dikke stokken 
zullen ook weer houdingfouten te weeg brengen. Om de vogel de juiste hou-
ding aan te leren kan men het volgende doen. Plaats de kooien de eerste da-
gen met de fronten tegen elkaar en iedere dag breng je ze iets verder van el-
kaar weg tot de kooien naast elkaar staan. Als de vogels tegen de tralies blij-
ven komen maak dan aan de binnenzijde van de tralies een doorschijnend 

plastiek voorfrontje. De vogel zal daar tegenaan willen vliegen maar uiteraard 
lukt dit niet, dit gaat zo enkele dagen door en de vogel geeft het op en blijft 
voortaan op de stok zitten. Hetzelfde kan men doen als de vogel steeds of te 
veel op de bodem gaat zitten, men plaatst van voren naar achter een plexi 
glasplaatje schuin er in en de vogel kan niet meer normaal zitten op de bodem, 
want zij schuiven steeds weg en leert erg snel dat het op de stok makkelijker 

zitten is. Als de vogel een gedrukte houding aanneemt kan men enkele dagen 

een spiegeltje leggen op de TT kooi, de vogel ziet zijn eigen en zal zich steeds 
rekken en omhoog komen en zal zeker zijn normale houding weer gaan aan-
nemen. Let wel, laat dit spiegeltje niet te lang liggen want dan gaat de vogel 
een verkeerde houding aanleren, en dat wordt ook weer bestraft. In keurders-
term zegt men dan, de vogel spiegelt zich, dus nooit langer dan 2 à 3 dagen, je 
kunt dit zelf vaststellen. Tegenwoordig heeft men ook spiegeltjes die men aan 

de binnen zijde van de kooi kan plakken, dit voorkomt het spiegelen van de 
vogel. Plaats je drinkflesje en het bekende snoepbakje zo hoog mogelijk, zodat 
de vogel zich moet rekken om er bij te kunnen, het komt de houding ten goe-
de. De vogel zal een opgerichte houding aannemen. Met het snoepbakje zijn 
ook wonderen te verrichten maar ik denk dat je wel weet dat ook onze vogels 

snel iets lekker en wat extra’s kennen. Wat ook erg goed werkt bij het rustig 
worden is de bloemenspuit. Benevel regelmatig de vogels met deze spuit, en 

gebruik hiervoor warm water. Boots in je ruimte ook even een TT na verplaats 
regelmatig je kooien van boven naar onder van links naar rechts, ga er met 
verschillende kleuren kleding naar binnen, met een pet en zonder, kortom zo-
veel mogelijk verschillende kleren en handelingen doen met de kooien en vo-
gels komt zeer goed de africhting en houding ten goede. Je ziet dat met een 
minimum aan inspanning onze vogels zich zo gedragen dat opmerkingen als, 
onrustig, tralies, bodem, houdingfouten enz. zo goed als tot het verleden beho-

ren, wat de kansen op een EP flink vergroot. Je zult nu ook wel gemerkt heb-
ben dat er een goede voorselectie nodig is, anders is al dit werk tevergeefs 
geweest als later blijkt datde vogel bv. een bonte teennagel heeft. 

Grootte en vorm. 

Met deze twee rubrieken is het ongeveer hetzelfde als met de vorige rubriek, 
de vogel wordt hier beoordeeld op grootte en vorm tot in alle details toe. Krijgt 
u bijvoorbeeld op uw keurbriefje de opmerking bordertype, wil dat nog niet 
zeggen dat uw vogel op een border lijkt, het kan evengoed zijn dat een van 
zijn lichaamsdelen op die van een border lijken en/of geërfd zijn. Dat is dus 
foutief. Gebruik geen postuurvogels om de grootte te veranderen, hou altijd 
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soort bij soort, en koppel altijd zodanig dat, wat de een te veel heeft de ander 
minder moet hebben en dit voor alle rubrieken. Dit is een belangrijke regel in 

de kanarie- en vogelkweek. De grootte van de kanarie is 14.5 cm. De grootte 

van de vogel moet men altijd zien in verhouding van de rest van de vogel, dit 
moet een harmonisch beeld geven en als dat zo is, is de vogel ook niet snel te 
groot. Een aantal bekende vormfouten zijn te smal en/of te dikke kop, erg 
doorgezakte en te zware borst, platte kop, misvormde bek, holle en bolle rug, 
te kort en/of te lange poten, koplichaam verhouding niet goed, te kleine of te 
grote ogen, scherpe en te smalle borst. Ook mag ik zeker niet vergeten het 

bekende muizenkopje, deze ook direct uitschakelen. Ik moet wel zeggen dat 
een vogel zeker nog wel voor een prijs in aanmerking kan komen, als al de 
rest, bv. kleur en tekening, erg goed is kan deze vogel met een kleine vorm-
fout zeker nog wel eens in de prijzen vallen. U als kweker/tentoonsteller moet 
zelf kunnen oordelen of de vogel fouten vertoont die al of niet door de beugel 
kunnen. Geeft u een dergelijk vogel toch mee naar de TT, denk dan niet direct 

dat als u in de prijzen valt..: de keurder heeft het niet gezien, maar u zult op 

bv. kleur en tekening meer punten gehaald hebben, en dat is zeker te zien op 
het keurbriefje. Verder is er aan grootte en vorm erg weinig te doen, wat be-
treft de grootte kun je iets doen door de twee buitenste staartpennen in het 
begin voorzichtig te verwijderen, de nieuwe pennen komt namelijk ongeveer 5 
mm langer terug en dat is soms meegenomen. Wat betreft de vorm, als de 
vogel mager is, dan zal dit zeker zichtbaar worden op en aan de borst. Hier kan 

men wel wat aan doen door de vogel van extra zaad te voorzien in het bekende 
snoepbakje, geef deze vogels regelmatig gepelde haver en negerzaad met wat 
blauw maanzaad, met andere woorden, hou de vogel goed in het vlees want te 
mager geeft veel fouten en uiteraard ook te vet. Dus let hier ook goed op. 

Bevedering 

Ik ga nu niet al de bevederingfouten opnoemen, iedereen moet deze kennen, 
Een aantal fouten komen door dat de vogel niet of onvoldoende is uitgeruid, 
een aantal andere komen naar voren als de vogel nauwelijks of geen badwater 
krijgt. Weer een aantal anderen komen naar voren als de vogel mager is of een 
misvormd borstbeen heeft, denk maar aan de bekende borst- en/of nekkrul. 
Wat denk je van te fel intensieve vogels met een te korte bevedering rond de 

ogen en/of flanken, of bij onze schimmel vogels een te lange ruwe bevedering. 
Geef TT vogels regelmatig badwater en benevel ze ook regelmatig met de 
bloemenspuit. Een erg goed product om in het badwater of bloemenspuit te 

doen is al een oud product en nog steeds verkrijgbaar, namelijk: BIRDYL, dit 
maakt de bevedering zachter en glanzend. Benevel de vogels op de ochtend 
van inkorven nog eens met water met Birdyl. Maak ook de staart en vleugel-
toppen nog even zuiver met wat warm water door de staart er even in te dom-

pelen en daarna glad en droog te strijken op een vlakke ondergrond, hou wel 
de staart goed vast tussen duim en wijsvinger om geen stukken te maken. 
Zorg dat de flank bevedering zo goed als droog blijft. Maak de vogel op de dag 
van inkorven dus nooit meer door en door nat, de vogel heeft dan niet meer de 
tijd om zijn bevedering op te schonen via het vet van de stuitklier om zo een 
strakke en glanzende bevedering te krijgen. Wat ook belangrijk is, is je vogels  
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niet te warm te zetten. Als je dit doet en de vogel komt in de TT zaal waar 
meestal de temperatuur lager is dan thuis dan gaan de vogels over het alge-

meen ook losser zitten en dat zou je ook wel eens een strafpunt kunnen ople-

veren. Zorg dus dat de temperatuur laag blijft thuis, altijd lager dan in de TT 
zaal, ruim lager. Dit komt, in tegenstelling wat de meeste denken, de vogel ten 
goede. Ik denk het meeste over de bevedering van de vogels wel verteld te 
hebben. Nu wil ik het hebben over de conditie van de vogel. 

Conditie. 

Dit is het laatste wat ik over onze TT vogels ga schrijven, maar zeker een van 
de belangrijkste en in het beslissende stadium dikwijls van doorslaggevende 
aard. Een gekwetste, zieke of gebrekkige vogel, of een vogel die een of ander 
lichaamsdeel mist of beschadigingen daaraan laat zien die afbreuk doen aan 

zijn conditie, heeft daar zelden of nooit schuld aan. Bijna altijd rust de oorzaak 

hiervan bij de kweker van de vogel. Hij moet immers zorgen dat zijn vogels 
altijd verkeren in omstandigheden en een verblijf die optimaal beantwoorden 
aan de vereisten voor een goede conditie. Het vogelverblijf, TT kooi, opkooi-
kooi, het vervoer, kortom de verzorging in zijn totaliteit moeten altijd van dien 
aard zijn dat de vogels geen kans krijgen zich te beschadigen, vervuilen en/of 
gekwetst raken of nog erger, ziek worden en zo op de TT verschijnen. 

Als u op al deze zaken let, en ook de kooien goed in orde brengt, dan zal dit de 
vogel zeker ten goede komen. Met andere woorden zorg voor het goed in orde 
brengen van je TT kooien en of volières. Geef de TT vogels regelmatig badwa-

ter met Birdyl, hou je TT kooi zeer zuiver en in orde. Als u de vogels weg 

brengt naar de TT, was dan nog even de staart en vleugeltopjes zuiver met wat 
warm water, zorg wel dat de rest van de bevedering niet nat wordt, en maak 
ook de pootjes nog even zuiver. Zorg voor goed zuiver wit of bruin zand in de 
kooi, en breng de vogels weg met over de kooi een hoesje getrokken zodat de 
vogels niet aan tocht en andere worden blootgesteld. Met dit artikel zult u ze-
ker van een slechte vogel geen kampioen maken, dit is niet mogelijk maar een 

goede vogel kan door op te letten en een goede verzorging waar ik u met dit 
artikel mee heb willen helpen net dat puntje verdienen wat hij anders te kort 
zou hebben gehad en dat is de verzorging meer dan waard. Want ik weet zeker 
dat een topvogel bij sommige liefhebbers teruggebracht wordt naar 88 of 89 
punten alleen al door een mindere verzorging. Hopelijk draagt dit artikel bij om 
een vogel die regelmatig 90 punten haalt, met een iets betere verzorging op te 

waarderen naar misschien wel 91 of 92. En dit is dan zeer zeker lonend, trou-

wens onze vogels dienen eigenlijk altijd een goede verzorging te hebben, ik 
hoop met dit artikel hier toe bij te dragen. Succes!  

Wout van Gils .wout@woutvangils.be 
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