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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 

 
 

Aanbevolen activiteiten. 
 

Waarop we iedereen vriendelijk uitnodigen! 
 
 

15
de 

VOGELVERKOOP 

Zondag 18 februari, vanaf 7.00 uur, 

 Gemeentelijke Feestzaal Fort 2 

Fort 2 straat zonder nr. – 2160 Wommelgem 
 

(Zie in rubriek ACTIVITEITEN voor meer informatie.) 

 

  
Gezellig-Samen-Zijn 

 
Zaterdag 17 maart, vanaf 19.00 uur, 

Ten Hoeve, Ternesselei 94A – 2160 Wommelgem  
(Zie in rubriek ACTIVITEITEN voor meer informatie.) 

 

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

Allerlei. 

 

 François Vos stelt het prima na zijn operatie. Ondertussen nam 
hij de ringendienst van A.O.B. terug over van onze secretaris. 
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 De resultaten van het wereldkampioenschap te Cesena, Italië 

zijn bekend en onze leden presteerde weer prima. Met z'n 5 na-
men ze deel en wonnen zo maar eens eventjes 18 medailles 

waarvan 9 gouden!!! Bij deze willen we onze wereldkampioenen 
van harte feliciteren met hun prachtige resultaten!!! Proficiat 
mannen!!! Jullie worden gehuldigd op het Gezellig-Samen-Zijn. 

- Peeters Franky (postuurkanaries) : 
4 x goud 1 x zilver 1 x brons 

- Verswijvel Werenfried (kleurkanaries) : 
2 x goud 2 x zilver 1 x brons 

- Vos François (kleurkanaries) : 
1 x goud 1 x zilver 1 x brons 

- Brands Cor (europesen) : 
1 x goud 1 x zilver 

- Meeus Frank (grasparkieten) : 
1 x goud 1 x zilver 

 Nieuwe leden! V.V.W. heeft het genoegen volgende heren te mo-
gen verwelkomen bij onze vereniging. Dhr. Jusufbegovic Djenan 

uit Deurne, A.O.B lid WO179.  Dhr. Van Lissum Armand wonen-
de te Zandvliet, WO 182 en Dhr. Hendrickx Leo, WO183 uit Rij-
kevorsel zijn lid geworden van onze club. We hopen ze snel beter 

te leren kennen op één van onze volgende activiteiten. Veel suc-
ces met jullie hobby en welkom bij V.V.W! 

 

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 gelegen-
heid aan iemand van ons bestuur.  

Stand NIEUW boekje, punten aantal: 152 pnt. 

Dank aan IEDEREEN die ons steunt met deze spaaractie! 
 

Ring bestellingen.  

Kweekseizoen – 2018! 

 
Ringen voor het kweekseizoen 2018 kunnen worden besteld. Onderstaande 

groepsbestellingen zijn voor V.V.W. leden zonder kosten.  
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De ringen voor 2019, zijn zwart 
(ral 9005) en in 2020, licht-
groen (ral 5019) In 2021, Violet 
(ral 4008) 
 

 
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) 

 
 

T.T. CRITERIUM 

Resultaten nu binnenbrengen! 

 
Alle leden die het tentoonstelling seizoen 2017 - 2018 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 11 maart 2018 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.) 

1
ste

 groepsbestelling Voor 15-07-2018 

2
de

 groepsbestelling Voor 15-09-2018 

3
de

 groepsbestelling Voor 15-11-2018 

Individuele bestelling NA 14-11-2018 

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


6 

 

 

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. 

 

 

 

 

15de V.V.W. Vogelverkoop - zondag 18 februari 2018, 
Gemeentelijke Feestzaal Fort 2, van 7.00 uur tot 12.00 uur. 

 

Onze vereniging richt jaarlijks twee vogelverkopen in. Hierop kunnen alle 
vogelliefhebbers proberen hun teveel gekweekte vogels aan de man (of 
vrouw) te brengen.  
We beperken deze verkoop en ruilsessies echter tot zangvogels, dit 
houdt in dat we geen Duiven(afst. van Columba Livia) & Hoenders toela-
ten in de verkoopzaal. 
 

Diverse tweedehands vogelbenodigdheden, zo goed als nieuw, zullen 

worden geëtaleerd en zijn te koop aan voordelige meeneemprijs! 

! Zeg het voort ! 

 
 

Iedereen is welkom!! 
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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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LENTESCHOONMAAK nestkasten - zondag 25 februari 2018, 

vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur. 

 
Wie mee de Fort 2 kolonie holenbroeders(kool- en pimpelmezen) een 
zuivere nestplaats wil aanbieden, 
komt tegen 9.00 uur naar ons 

lokaal.  
 

Trek stevige schoenen en onopval-
lende vrijetijdskleding aan. We con-
troleren die dag een100 tal nest-
kastjes op hun netheid. Enkele kast-
jes moeten worden vervangen door 
nieuwe. En de eventueel door voor-
jaarsstormen geteisterde moeten 
mogelijk terug worden opgehangen. 

Graag doen we dat met minimaal 2 teams van 2 personen. Dan zijn we 
met zijn allen omstreeks 11.45 uur klaar met de job. Wie biedt zich aan? 
 

DOEN, we helpen onze inheemse holenbroeders een handje! 
 

GEZELLIG-SAMEN-ZIJN - zaterdag 17 maart 2018, 

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 te hebben gevonden 
om een fijne avond te beleven. Zie event.; http://eetcafe-tenhoeve.be/foto's.html 

Zoals gebruikelijk maken we die 
avond de resultaten van het “ T.T. 
Criterium “ bekent en reiken we de 
prijzen uit. Ook huldigen we tijdens 
deze gelegenheid onze W.K. me-

daillewinnaars met een geschikt geschenk. 

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

http://eetcafe-tenhoeve.be/foto's.html
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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 

Courgetten soep 

of 

Bryedelham kroketten 

of 

Rundscarpaccio 

Hoofdschotel 

Varkenslenden met warme groentjes en champignonroomsaus 

of 

Roodbaarsfillet op een bedje van spinazie, puree en wittewijnsaus 

Dessert 

Appelcrumble met vanille ijs 

of 

Dame Blanche 

of 

Coupe warme krieken 

*Koffie of thee is inbegrepen in het menu. 

We vragen om in te schrijven TEN LAATSTE op, zondag 11 maart 
2018. 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 2018 

 
Activiteit Dag Datum Tijd Plaats 

Nieuwjaar receptie Din. 8 jan/19 20.00 u. Lokaal 107-108 

15de Vogelverkoop Zon. 18 feb. 07.00 u. - 12.00 u. Zaal - Fort 2 

Lenteschoonmaak Zon. 25 feb. 09.00 u. Lokaal 107-108 

Gez-Sam-Zijn (Teerfeest) Zat. 17 mrt. 19.00 u Ten Hoeve 

Vogelbespreking Zon. 21 apr. 9.30 u. Lokaal 107-108 

Fortengordel-Pannenkoeken Zon. 20 mei 10.00 u. – 18.00 u. Lokaal 107-108 

Vogelbespreking Zon. 27 mei 9.30 u Lokaal 107-108 

Jaarlijkse Uitstap Zon 10 jun. Details later  

Bestuursvergadering Din. 4 sep. 20.00 u. Lokaal 107-108 

Mosselsouper Zat. 8 sep. 19.00 u Lokaal 107-108 

38STE Vogeltentoonstelling Zat. 29 sep. 10.00 u. Zaal - Fort 2 

38STE Vogeltentoonstelling Zon. 30 sep. 10.00 u. Zaal - Fort 2 

16de Vogelverkoop Zon. 11 Nov. 07.00 u. - 12.00 u. Zaal – Fort 2 

Vogelbespreking Zon. 9 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)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 hiernaast: 

 

 
 

mailto:v.v.w.secretariaat@skynet.be
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Onbevruchte eieren. 
Anoniem ontvangen, maandag 06-11-2017.  

 
Onbevruchte eieren    (Een artikeltje voor het boekje.)  

Bv. Begin kweek maart kweekplaats zonder verwarming. 

Kanaries hebben een warmte van 40°C. De temperatuur van de kweekplaats is 

15°C. De koude remt de seksuele drang gevoelig af. De bevruchting kan plaats 

hebben, de zaadcellen van de man, overgaan op de pop met dezelfde tempera-

tuur behouden bij man zowel als bij de pop, +/- 38°c. 

Als er eieren komen, deze eieren hebben een temperatuur van +/- 38°C. We 

moeten 1-2-3 wegleggen, de eieren moeten we goed bewaren, de temperatuur! 

We kunnen de warme eieren niet koud laten worden, dan is het kwaad al ge-

schied. We moeten niet de man beschuldigen. Wij hebben de eieren te koud 

weggelegd. Slechts één of twee jongen! Hadden we nu eens de eieren gemerkt, 

eerste ei één puntje, tweede ei twee puntjes, derde ei drie puntjes, enz. dan 

zouden we gemerkt hebben dat ei nr. 4 en 5 uitgekomen zijn en 1, 2 en 3 niet. 

Ei nr. 1 verlaat het poppenlichaam met een temperatuur van 38°C. en wordt 

door ons zeer zorgvuldig in een doosje gelegd, maar de temperatuur zien we niet 

om, hetzelfde geldt voor ei 2 en 3. Het ei koelt af tot een omgevingstempera-

tuur. Door de voedingsstoffen die in het ei zitten is dat niet zo erg maar er is ook 

de kiemcel, de levende kiemcel. Deze komt van 38°C. tot 10°C. en misschien tot 

0°c. en daar zit onze grote fout. We stellen ons de vraag: “ Tot hoeveel graden 

blijft de kiemcel in leven?” 

Volgens deskundigen is de minimum temperatuur van de kiemcel 10°C. Onder 

deze temperatuur sterft ze af en is het ei, alhoewel bevrucht, gedoemd tot niet-

ontwikkeling aangezien de kiemcel door de te lage temperatuur gedood werd. 



15 

 

 

We rapen ’s morgens de eerste 3 eieren weg maar deponeren ze op een warme 

plaats in huis waar de temperatuur zeker boven de 10°C. is. 

De kiemcel begint zich te ontwikkelen 24 uur na het verlaten van het vogelli-

chaam in verhouding met de heersende temperatuur. Op 38°C. ontwikkelt ze 

zich op volle kracht, op 15°C. is ze praktisch tot stilstand gekomen.Zoals we zien 

ligt de schuld voor onbevruchte eieren niet altijd bij de man of de pop, soms ook 

al eens bij de kweker. 

Ook kan de kiemcel geen weerstand bieden aan zonnestralen. Leg dus nooit uw 

vogeleieren in het directe zonnelicht. Als u vogelverblijf nooit onder de 15°C. 

komt zal dit ook geen probleem zijn. 

1. Geen zonlicht op de eieren 

2. Voldoende temperatuur. De avond als het 3de ei gelegd is, terug leggen 

van al de eieren. De pop doet de rest. 

 

Kweekschema 2018. 

Dr. Peter Coutteel, Dr. Tom Verbeek, dierenarts Lise Geerinckx.  

 
 

KWEEKSCHEMA 2018 - Kanaries, Europese en 
parkieten 

 

 
Check up van kweekvogels 6 - 8 weken voor aanvang. 
Maak afspraak bij gespecialiseerd dierenarts met enkele koppels, best in een 
kooi met onderaan een glad papier om de uitwerpselen makkelijk te kunnen 
onderzoeken.  

 Volledig fysisch onderzoek  

 Microscopisch bekijken van de uitwerpselen en krop swab  

 Evaluatie van de mogelijke problemen in het voorbije kweekseizoen  
 
Alleen wanneer er bepaalde ziekten worden vastgesteld, wordt een specifieke 
behandeling ingesteld. Voor kanaries en Europese vogels wordt vaak een pre-
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ventieve behandeling ingesteld ter controle van coccidiosis en/of atoxoplasmo-
sis:  

 BAYCOX  3 mi per liter gedurende 2 dagen gevolgd door  

 ESB3 IESB4 of ATOXO-COLI-MIX 2 lepeltjes per liter gedurende 8 da-
gen  

 Indien ziekte: ……………………………  
 
Supplementen voor het drinkwater om een perfecte broed conditie te bereiken  

 VIGO-CARNITINE vrijdag  
Opbouw conditie, spierversterkend, gaat vervetting tegen, verhoogt de 
bevruchtingskans  

 HEPATO-CHOL zaterdag  
Helpt de lever functie, afvalstoffen verwijderen van bv kleurstoffen, bevat 
aminozuren en  
kruiden  

 VITAMINE KADRIE zondag  
Noodzakelijk voor een goede bevruchting, vervangt deels natuurlijk zon-
licht  

 MYCOSOL optioneel tijdens de weekdagen om de immuniteit te verho-
gen  

 

Mogelijke supplementen voor het zachtvoer in de voorberei-
ding. 

 VIT-AZ-MIN unieke bron van mineralen, spoor elementen, calcium en 
spirulina  

 AMINO-FORT bron van essentiële aminozuren, belangrijk voor de grote-
re postuurrassen  
en zwaarbevederde vogels - vervangt de behoefte aan andere eiwitten  

 MULTIVITAMINE + GEZONDHEIDSOLIE verhoogt de natuurlijke weer-
stand, geeft extra energie en bevat alle noodzakelijke vitaminen in geval 
van zelf gemaakt zachtvoer  

 

Licht en licht manipulatie in de kweekruimte.  
 TL-buislampen met een UV spectrum 5.500K (Philips TLD 965, Arcadia 

bird lamp)  

 Vervang de lampen jaarlijks en integreer een Hoge Frequency ballast  

 Start met 12u daglichtlengte en vermeerder met 30 minuten per week  

 Start de kweek bij 14 à 15 uren daglicht en volg nadien het natuurlijk 
lengen  
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Hygiëne en ontsmetting van de kweekruimte.  

Alvorens vogels in de kweekkooien te introduceren, alles goed poetsen en ont-
smetten met een doeltreffend middel dat niet toxisch is, niet corrosief, biode-
gradeerbaar en virusdodend: F10 aan een verdunning van 8 ml. per liter. Men 
kan ook een ontsmetting doen van het drinkwater met F10 aan 1 ml. per liter 
en dit gedurende 1 week  
 
Pas daarna kan de hele omgeving behandeld worden door middel van spray 
tegen vervelende parasieten zoals de bloedluis. Tevens kunnen alle zitstokken, 
nesten en nestmateriaal apart behandeld worden.  

 BYEMITE: 4 mi per liter voor de omgeving (zie flacon)  

 ELECTOR: 5 mi per liter - omgevingsspray en/of gedwongen bad (zie 
flacon)  

 MIJTEN-POEDER: rechtstreeks in de nesten  

 ARDAP spray: op materialen, eventueel onderkant vleugelpennen  

 FRONTLlNE: druppel in de hals aanstippen met wattenstaafje (ook voor 
zwarte mijt)  

 CYDECTINE: kan ook voor bloedluizen gebruikt worden 0.5 mI/liter 1x 
per week  

 

Klaarmaken vogels  
 Controleer de lengte van de snavel  

 Knip te lange nagels  

 Gebruik een zalfje (MASTIKEL) voor de schubben bij overjaarse vogels  

 Bij zwaar bevederde vogels soms trimmen van de veren rond ogen en 
cloaca  

 
Tijdens de kweek: 

1. Mogelijke supplementen voor het zachtvoer  
Tijdens het grootbrengen van de jongen, nemen de kweekvogels best veel 
zachtvoer op. Snelgroeiende vogels, postuurkanaries en zwaar bevederde types 
vereisen een perfecte voeding om hun hoge behoeften te dekken. Daarom mo-
gen er dagelijks bepaalde supplementen toegevoegd worden.  
Een goede calciumbron is essentieel voor opgroeiende vogels en noodzakelijk 
voor een goede eileg.  

 AMINO-FORT bron van essentiële aminozuren, belangrijk om de groei 
van de jongen te stimuleren (bevedering & spierontwikkeling)  

 VIT-AZ-MIN unieke bron van mineralen, spoor elementen en calcium 
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2. Mogelijke supplementen voor het drinkwater  

 VIGO-CARNITINE op vrijdag, versterkt de spieren  

 HEPATO-CHOL in het weekend op zaterdag en zondag helpt het metabo-
lisme, de lever functie en het uitscheiden van afvalstoffen  

 
3. Ziektecontrole 

Algemene gezondheidscontrole bij zwarte stip, atoxoplasma, megabacteriën, ...  

 GROG mengen onder eivoer tijdens kweek vanaf de eerste jongen en 
ged 1 à 2 maanden  

Indien neststerfte door colibacillose (= zweetziekte, natte en vuile nestembe-
handelen met  

 FLAGELLAMIX PRO: 5 lepeltjes per liter water, alleen in de eerste le-
vensweek. Enkel indien sprake van natte nesten  

 
Rust en ruiperiode: 
Na de kweek worden de gespeende jongen van kanaries en Europese vogels 
vaak opnieuw behandeld voor coccidiosis en/of atoxoplasmosis met BAYCOX 
en ATOXO-COLI-MIX  

Indien nodig behandeling voor megabacteriën (magerziekte, onver-
teerde zaden in de mest)  
MEGABAC PC conditioner: 20 lepeltjes per kg eivoer gedurende minimum 2 
weken en gelijktijdig SOLUDOX in drinkwater 

  

Inenting tegen pokken met POULVAC-P canary® vanaf 4 weken in de 
vleugelplooi.  
 
Ondersteuning tijdens de ruiperiode in drinkwater.  
HEPATO-CHOL, VIGO-CARNITINE en MYCOSOL 
Ondersteuning tijdens de ruiperiode in het zachtvoer  
AMINO-FORT en VIT-AZ-MIN 
GEZONDHEIDSOLIE en MULTIVITAMINE  

 Geen te zware voeding tijdens de rustperiode  

 Respecteer het natuurlijk korter worden van de daglichtlengte  

 Zorg voor een doeltreffende hygiëne in een goed geventileerde ruimte  

 Geniet van uw hobby en succes! 

  
Dr. Peter Coutteel, Dr. Tom Verbeek, dierenarts Lise Geerinckx  

Dierenartsencentrum "TRIGENIO" - Dorsel 38, 2560 Nijlen, Belgium  
Tel 03/380 00 30 - Mail info@trigenio.be - www.trigenio.be 

 

mailto:info@trigenio.be
http://www.trigenio.be/


19 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 

 

 

Onbevruchte eieren. 

Guido Verswijvel.  

Onbevruchte eieren 

De oorzaak is niet altijd eenvoudig te achterhalen. 

Van zelfsprekend moet er een geslaagde koppeling plaats gevonden hebben 

om vruchtbare eieren te kunnen produceren. 

Het bevestigen van slechts één zitstok 

in de kweekkooi kan de slaagkans op 

bevruchting bevorderen. Uiteraard is 

die stok stabiel geplaatst en er moet 

tussen stok en bovenzijde van de kooi 

of volière voldoende ruimte zijn. Voor 

vogels ter grote van een kanarie is 20 

cm. het minimum. Op deze wijze zorg 

je voor genoeg ruimte. Hierdoor is de 

vleugelslag van de man tijdens de co-

pulatie onbelemmerd en kan hij zijn evenwicht beter bewaren. Hiernaast moet 

men van oudere poppen weten dat er op de eierstok maar een beperkt aantal 

eitjes aanwezig is. Bij een geslaagde koppeling komt het dan ook soms niet 

meer tot eierleg door het simpele feit dat de eicellen van de pop zijn opge-

bruikt. Er worden dan geen eie-

ren meer gelegd terwijl de pop 

verder gewoon gezond is. Het 

laatste eitje dat gelegd wordt is 

vaak een zeer klein eitje.  

Verder zien we bij de zogenaam-

de winterkweek(vroegkweek), 

waarbij het daglicht kunstmatig 

verlengt wordt, dat er bij zeer koud weer onvruchtbare, ook wel ‘wind eieren’ 
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genoemd, worden geproduceerd. Om bij de man de productie van sperma op 

gang te brengen is een langere daglengte vereist dan in de winterperiode, dit 

wordt door gebruik te maken van extra kunstlicht geforceerd. Maar naast het 

kunstmatig verlengen van het daglicht blijkt toch ook de temperatuur een rol 

te spelen. Bij (te) jonge vogels zien we bij het eerste legsel zo nu en dan ook 

onvruchtbaarheid. Het eerste ei van een jonge pop is vaak aanzienlijk kleiner 

dan normaal. Een dergelijk klein eitje heeft soms alleen maar eiwit en geen 

eicel. Latere legsels zijn probleemloos hoewel in een enkel geval ook het 

tweede legsel nog problemen kan geven. 

  

Maar er zijn ook minder duidelijk waarneembare oorzaken Zo kunnen er af-

wijkingen zijn aan de eileider waar een Salmonella infectie (paratyfus) bij-

voorbeeld voor verantwoordelijk is. Maar ook behandelingen met bepaalde 

medicijnen kunnen de oorzaak van onvruchtbaarheid zijn. Vogels die medi-

camenteus behandeld zijn, bijvoorbeeld met glucocorticoïden, kunnen tijdelijk 

onvruchtbaar zijn. Ook als het wel tot eierleg komt kunnen de eieren onbe-

vrucht zijn. De man kan onvruchtbaar zijn of er is sprake van een copulatie-

stoornis. Ook kan het gebruik van benzimidazoles (in middelen tegen endopa-

rasieten) de broedresultaten negatief beïnvloeden. Maar ook van middelen 

die veel meer gebruikt worden om trichomonase (’t Geel) te bestrijden is het 

niet zeker of ze geen invloed hebben op een succesvol broedproces. Zeker 

zogenaamde preventie kuren kunnen daarom tijdens de kweekperiode 

beter achterwege worden gelaten. 

Nog mogelijke oorzaken 

Te vette poppen en/of mannen (zwaarlijvigheid) zijn vaak de oorzaak van 

slechte bevruchting. Ook een tekort aan vitaminen of mineralen kan leiden tot 

veel onbevruchte eieren. Het is daarom zaak om de (kweek)vogels gevari-

eerd voedsel te geven ruimschoots voor de koppeling, waarbij grit en minera-

len niet mogen ontbreken. Steriliteits- en kweekproblemen zijn daarom 

ook heel vaak managementproblemen en die kunnen bij een goede ver-

zorging sterk worden teruggedrongen. 
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Invloed van vocht, zuurstof en temperatuur op eieren. 

Guido Verswijvel.  

 

De wisselwerking tussen vocht, zuurstof en temperatuur kan er de oor-

zaak van zijn dat het embryo afsterft in het vogelei. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat: 

Bij een te hoge relatieve luchtvochtigheid in de kweekruimte het embryonale 

vogeljong sneller dan normaal groeit in het ei. Door dit fenomeen neemt het 

vlugger groter ontwikkelende jong meer ruimte in beslag en is er de oorzaak 

van dat de luchtkamer wordt samengedrukt. Een deel van de aanwezige 

zuurstof zal onder deze ontstane druk het ei verlaten door de poreuze ei-

schaalwand. Hierdoor ontstaat een zuurstofgebrek. Tijdens de inspanning van 

het uitkippen heeft het vogeljong nu juist extra zuurstof nodig, de kans is dus 

groot dat bij gebrek hieraan het jong verzwakt en sterft door verstikking. 

Indien nu de relatieve luchtvochtigheid te laag is ontstaat net het tegenover-

gestelde. Het embryo groeit te traag in het ei, de luchtkamer vergroot en het 

jong droogt uit. Bovendien verlaagt deze drogere toestand de doorlaatbaar-

heid van de eischaal zodat er moeilijker zuurstof in het ei kan dringen. Mocht 

het jong toch deze oncomfortabele toestand overleven, zal het alsnog op de 

proef worden gesteld tijdens het trachten doorbreken van de hardere ei-

schaal. Met meestal dezelfde gevolgen als hierboven beschreven.  

 

Lucht, bevat onder andere zuurstofgas, stikstofgas, koolzuurgas, water-

damp, vaste stofdeeltjes en virussen. 
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Er kan niet genoeg aandacht worden besteed aan de luchtkwaliteit in onze 

kweekhokken. Meestal denken we, we hoeven er niets voor te doen, het is 

altijd aanwezig. En dat is ook zo, maar heel vaak in minderwaardige kwali-

teitsvorm. We moeten steeds onder ogen houden dat in onze vogelhokken 

enorm veel vervuilende stofdeeltjes rondzweven. Elk deeltje neemt de plaats 

in van iets anders, dus ook van de broodnodige zuurstof. We weten dat de 

schaal van vogeleieren in variabelen doorlatend is en zeer van kwaliteit ver-

schilt. Met deze vaststelling moeten we beseffen dat we altijd moeten zorgen 

voor meer dan voldoende luchtverversing in het hok. Alleen onder de beste 

omstandigheden geven we het embryonale vogeljong meer slaagkansen om 

te overleven. Zonder te kunnen beschikken over genoeg zuurstof lukt dat 

nooit! Zuivere lucht is één van de essentieelste levensbehoeften die de mees-

te levensvormen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Dat is voor 

onze vogels niet anders. Denk daaraan!       

 
 

Kiemzaad en eivoer dat we al jaren gebruiken. 

Guido Verswijvel.  

 

Kiemzaden: 

Even meegeven over welke zaden het 

gaat? Wel, om een mengeling van 

plantaardig eiwitrijke zaden in de vol-

gende verhouding: 

Katjang Idjoe - 2 kg. 
Linzen - 1,5 kg. 
Negerzaad - 0,5 kg. 
Dari - 0,5 kg. 
Hennep (kempzaad) - 0,5 kg. 

Samen 5 kg. die ik aankoop bij Zaadhandel Van Camp en gemengd in 

een zak laat scheppen. Van de mengeling worden 142 gram onge-
kiemde zaden op 1 kg. eivoer gebruikt. 



24 

 

 

Hoe we de zaden laten kiemen. 

De portie (142 gr.) week ik +/- 6 uur in water. Tijdens de wintermaan-

den gebruik ik er lauw water voor en in de zomer koud. Na de week-

tijd, goed spoelen minstens 2x per dag. In de ochtend en ’s avonds. 

We bewaren de zaden in dozen die aan de onderzijde een uitdruproos-

ter hebben. Daardoor kan het overtollige water weglopen. Deze potten 

worden afgedekt met een doekje bewaard tot ze voldoende zijn ge-
kiemd.   

 

Aanmaken van het eivoer: 

Eerst in de kom, 5 dl. koud water, 

vervolgens 10 gram multivitaminen 

(mag ook 15 gram zijn), 4gr. spi-

rulina en de gekiemde zaden (on-

gekiemd 142 gram). Eens doorroe-

ren en er 125 gram rusk bijvoe-

gen. Heel even wachten tot de rusk 

al het water heeft opgenomen. 

Daarna 1kg. droge Cédé bij kie-

peren en alles goed door mekaar 

mengen. Een beproefd recept dat 

meerdere uren vochtig blijft en goed wordt opgenomen en gevoederd 

door onze vogels. Ze halen gegarandeerd eerst de kiemzaden eruit en 

pas daarna de rest van het voer. Ik benadruk graag dat elk aange-

maakte portie steeds dezelfde verhoudingen heeft, niet dat alles wordt 

afgewogen maar met de juiste maatschepjes kan handig worden ge-

werkt. 

  
P.S.: Gezien het hoge luteïne gehalte, niet geschikt voor mozaïek kana-
ries. 
  


