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Waarom ik barmsijzen aansprekende vogels vind, is lastig onder woorden te bren-
gen. Met hun geinige rode petje, hun fijne snaveltje en prettige tekening spreken
ze menig vogelliefhebber aan. En mij dus ook! Er zijn diverse soorten barmsijzen
die in het veld niet altijd even gemakkelijk te onderscheiden zijn. Dat komt omdat
ze zich soms lastig laten bekijken (ze zitten bijvoorbeeld vervelend hoog in een
boom, of ze zijn vliegerig) en omdat er tussen de diverse soorten barmsijzen over-
lap en variatie zit. In dit artikel wil ik wat barmsijzen de revue laten passeren. Uiter-
aard aan de hand van fotomateriaal dat ik de afgelopen jaren heb gemaakt, aange-
vuld met wat beschrijvingen. Waarom? Zomaar, voor de aardigheid.

Algemeen
Barmsijzen zijn vinkachtigen met een rood petje en een zwart keeltje. In die
combinatie zijn ze gemakkelijk te herkennen als barmsijs. Volwassen manne-
tjes hebben naast het rode voorhoofd in hun volwassen kleed ook nog eens
een zacht rode/roze gloed op de borst, op de stuit en soms ook op de boven-
staart. De vogels die enigszins op barmsijzen lijken en voor verwarring kun-
nen zorgen zijn fraters (deze vogels missen het zwarte keeltje en het rode
voorhoofd, maar hebben wel een rode stuit) en kneuen (deze soort is com-
pleet anders getekend, adulte mannen hebben echter wel een roze borst). De
soortstatus van de verschillende barmsijzen wordt door sommige vogelaars
betwist. In dit artikel laat ik buiten beschouwing of de diverse barmsijzen
soorten of ondersoorten zijn. Het kan mij namelijk niet zo heel veel schelen.
Ook over het geluid valt wel het e.e.a. te zeggen, maar helaas niet door mij.
Ik heb hier geen kaas van gegeten, dus laat ik dit buiten beschouwing. 

Kleine barmsijs (Carduelis cabaret)
We beginnen dichtbij huis. De kleine barmsijs is een schaarse broedvogel in
Nederland en op de Britse eilanden. Over het algemeen zijn ze kleiner dan de
grote barmsijs en zijn ze wat warmer getekend. De vleugelstrepen zijn crème en
warm van kleur. Ten slotte is het snaveltje wat fijner dan bij de grote barmsijs. Per-
soonlijk vind ik de kleine barmsijs niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Regel-
matig zie ik foto’s van kleine barmsijzen waarbij ik denk: waarom is dit geen grote
barmsijs? En andersom gebeurt natuurlijk ook. Zelf kan ik spijtig genoeg in mijn
eigen foto-archief maar één foto vinden van een overtuigende kleine barmsijs.
Deze ene foto is wel illustratief, omdat hij samen met een grote barmsijs en een
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kleine witstuitbarmijs staat afgebeeld (zie
hieronder). Het warme voorkomen en de
crème vleugelstrepen zijn goed zichtbaar. 

Grote Barmsijs
De aanwezigheid van grote barmsijzen in
Nederland heeft een invasie-achtig voor-
komen. Het ene jaar zijn ze er met enor-
me aantallen (met name in het najaar en
de winter), de jaren erop worden ze nau-
welijks gemeld. Een stramien in de inva-
sies lijkt er niet te zijn. Grote barmsijzen
zijn reislustige jongens. Een in Noord-
oost China geringde vogel (geringd op 14
november 2004) werd op 13 november
2005 teruggevangen in Meijendel (Zuid-
Holland). De verschillen met kleine barm-
sijs worden hier beschreven. 

Holboelli-type 
(Carduelis flammea holboelli?) 
Er bestaan grote barmsijzen met een vrij
lange (putter-achtige) snavel. Deze
vogels komen waarschijnlijk uit Rusland,
maar helemaal zeker is dit niet. Door
sommigen worden deze langsnavels als
apart (onder)soort beschouwd (Carduelis
flammea holboelli). Echter de meeste
kenners beschouwen ze als een ‘doodge-
wone’ grote barmsijs met een wat langere
snavel. Niet meer en niet minder. 

Groenlandse barmsijs (Carduelis rostrata)
Groenlandse barmsijzen leven op Groen-
land en overwinteren deels op Groenland
en deels buiten Groenland. Elk jaar
wordt er in het najaar een aantal exem-
plaren in West-Europa waargenomen,
met name op de Shetland-eilanden.

I love redpolls
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Kleine barmsijs

���Eur�vogels�aug�16.qxp_Europese�cultuurv�mei�2007��22-08-16��23:22��Pagina�4



Deze vogels kenmerken zich door hun donker chocoladebruine verschijning.
Toen ik in maart 2013 Groenland bezocht zag ik dagelijks één (steeds dezelfde)
Groenlandse barmsijs. Deze was tussen de Groenlandse witstuitbarmsijzen
eenvoudig te herkennen door het donkere voorkomen en de iets ielere bouw
dan de Groenlandse witstuitbarmsijzen. Zelfs in vlucht was deze vogel gemak-
kelijk op te merken door zijn warme kleuren. Op de flanken heeft deze vogel
een aantal donkere banen. De basiskleur van de stuit is licht, maar wel zwaar
gestreept. Mannetjes Groenlandse barmsijzen hebben nauwelijks roze tinten
op de onderdelen. Deze Groenlanders zullen in het veld niet altijd gemakke-
lijk zijn te onderscheiden van grote barmsijzen (en van IJslandse barmsijzen
wellicht helemaal niet). Oh ja, de vogel die ik op Groenland fotografeerde was
opvallend agressief t.o.v. de Groenlandse witstuitbarmsijzen. 

IJslandse barmsijs (Carduelis islandica)
De IJslandse barmsijs (Carduelis islandica) is een donkere en forse barmsijs.
Donkerder dan onze grote (flammea) en kleine (cabaret) barmsijs. Meestal
wordt hij als één en dezelfde (onder)soort beschouwd als de Groenlandse
barmsijs (rostrata). Wat ze gemeen hebben, is dat ze groot en donker zijn, met
een forse snavel. Zwaar gestreept ook. De mannen hebben nauwelijks tot geen
roodtinten (op hun kopkap na natuurlijk). De Groenlandse barmsijs is ten
opzichte van de IJslander in alles wat uitgesprokener, dus groter, donkerder,
zwaarder gestreept, etc. Op IJsland komen ook lichte barmsijzen voor, die nei-
gen naar witstuiten. In welk hokje we die zouden moeten plaatsen weet ik niet.

Kleine witstuitbarmsijs (Carduelis hornemanni exilipes)
Deze vogels komen voor in het hoge noorden, uitgezonderd op Groenland. Kleine
witstuitbarmsijs komt qua formaat overeen met grote barmsijs. Kleine witstuitbarm-
sijzen zijn lichter dan grote barmsijzen en hebben weinig bruintinten. De vleugel-
strepen zijn licht. De stuit is wit met weinig tot geen streping. Op de onderdelen
zijn er variabele donkere strepen op de flanken, meestal (dus niet altijd!) minder
dan bij de meeste grote barmsijzen, vaak op een witte basiskleur (bij grote barmsijs
op een crème basis). De onderstaartdekveren mogen maar één donkere veer-
schacht bevatten. De lichte baan op het voorhoofd (dus tussen snavel en het rode
petje) is breed en loopt boven de snavel bijna helemaal door. Over het algemeen
genomen hebben ze een fijner snaveltje (dus niet altijd!) dan grote barmsijs, waar-
van de basis van de snavel wat dieper in de veren ligt. Daarnaast lijkt de bevedering
wat ‘losser’, met name bij de poten. ‘Klassieke’ vogels zijn op naam te brengen, ech-
ter er zijn vogels die kenmerken hebben van zowel grote barmsijzen als kleine wit-
stuitbarmsijzen. Deze vogels hebben een paar kenmerken van kleine witstuitbarm-
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sijzen maar niet alle kenmerken, of de kenmerken zijn niet overtuigend. Het veilig-
ste is om deze vogels niet te determineren en alleen ‘klassieke’ vogels op naam te
brengen. In streken waar kleine witstuitbarmsijzen voorkomen, komen meestal ook
grote barmsijzen voor. Mogelijk hybridiseren beide soorten en bestaan er interme-
diaire vogels. In gevangenschap hybridiseren ze zich zonder probleem. 

Groenlandse witstuitbarmsijs (Carduelis hornemanni hornemanni)
Het vlaggenschip van de barmsijzen! Deze barmsijs broedt op Groenland en in
een klein deel van Canada. De meeste vogels overwinteren op Groenland zelf
(vermoed ik). In West-Europa worden alleen op de Shetland-eilanden jaarlijks
Groenlandse witstuitbarmsijzen gemeld. In de rest van West-Europa zijn het zeld-
zame verschijningen (met één waarneming in Nederland in oktober 2003). Deze
barmsijzen zijn forse, langgerekte vogels met lange vleugels, een dikke nek en een
redelijk forse snavel waarvan de basis wat dieper in de veren ligt. Daarnaast lijkt de
bevedering wat ‘losser’, met name bij de poten (dit kenmerk delen ze met de klei-
ne witstuitbarmsijs). Over het algemeen hebben ze een uniform uiterlijk: een licht
verenkleed met weinig tot geen bruintinten (op de crème wangen na). Het rode
petje is klein en de witte baan tussen het rode petje en de snavel is breed te noe-
men. De stuit is opvallend wit en vaak enorm groot, meestal zonder enige teke-
ning. Ook de onderstaartdekveren zijn bijna altijd zonder tekening. Er is over het
algemeen weinig flanktekening. Toch zijn er vogels te vinden met redelijk wat
flanktekening. Waarschijnlijk zijn dit jonge vogels of volwassen vrouwtjes 

Barmsijzen in gevangenschap
Barmsijzen worden al decennia lang in gevangenschap gehouden en
gekweekt. Momenteel op vrij grote schaal. Het zijn rustige vogels die gemak-
kelijk kweken. Er bestaan diverse kleurmutaties, van heel licht tot bijna hele-
maal zwart. Onder de huidige wetgeving in Nederland moeten al deze vogels
zijn voorzien van een vaste voetring. Een barmsijs in gevangenschap is moei-
lijk op (onder)soort te determineren. Al jaren worden deze vogels namelijk
onderling gekweekt en doorgeselecteerd op uiterlijke kenmerken. De soort-
zuiverheid wordt niet zo nauw genomen. Zo zijn er barmsijzen met de uiter-
lijke kenmerken van een kleine barmsijs, maar met het formaat van grote
barmsijs inclusief een forse snavel. Deze grote vogels worden nog al eens
Groenlandse barmsijzen genoemd. Mijns inziens hebben deze vogels niets
met echte Groenlandse barmsijzen te maken. De adulte mannen van deze
vogels hebben o.a. een grote hoeveelheid roze op de onderdelen en dat kom
je in het wild zelden tegen bij Groenlandse barmsijzen.
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De laatste jaren zie je steeds vaker kleine witstuitbarmsijzen in gevangen-
schap. Dit zijn al dan niet echte kleine witstuitbarmsijzen of op uiterlijke
kenmerken (door)geselecteerde barmsijzen. Ik heb vogels gezien in gevan-
genschap die er goed uitzien als kleine witstuitbarmsijs (zie onderstaande
foto’s), inclusief het fijne snaveltje en de ‘losse’ bevedering bij de poten. Vaak
hebben deze vogels wel crème vleugelstrepen (i.p.v. wit), maar mogelijk
komt dit door het voedsel in gevangenschap. 
Groenlandse (witstuit)barmsijzen heb ik nooit gezien in gevangenschap.
Mijn idee is dat er vanuit Groenland, Canada en de USA geen import (meer)
is van vinkachtigen, dus dat de beide barmsijzen uit Groenland dan ook niet
in gevangenschap worden gehouden in West-Europa.

Tot slot 
Niet alle barmsijzen zijn even goed te determineren. Kom je er niet helemaal
uit? Geen probleem, er zijn ergere dingen om je druk over te maken. Geniet
vooral van de vogel die je ziet, want elke barmsijs an sich is prachtig.
Heb je een vraag over barmsijzen, schroom niet om contact met me op te
nemen. Daarnaast kijk ik graag naar foto's van barmsijzen, dus stuur gerust
een linkje of een mailtje met foto's...

Chris van Rijswijk
www.birdshooting.nl 
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Vanaf�dit�jaar�organiseert�Vogel�Vereniging�“Ons�Genoegen”�uit�Didam�het;
Open�Gelders�Kampioenschap�Cultuur�Vogels.�(regio�3�SEC)

Dit�word�gehouden�op�woensdag�23�november�t/m�zondag�27�november�2016.�
Hebt�u�interesse�om�aan�deze�Open�Gelders�Kampioenschap�Cultuur�Vogels�mee
te�doen?�Deelnameformulier�en�het�bijbehorend�reglement�zijn�aan�te�vragen�bij�de
wedstrijdsecretaris�en�u�ontvangt�dit�per�omgaande�per�mail�of�per�post.

John�van�Wessel. Maisveld�13,�6942�MD��Didam.
0316-223974�/�0613359281
j.wessel92@upcmail.nl
Web-site�www.vvonsgenoegendidam.nl
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Een overzicht van de met zekerheid voorkomende mutaties bij
Europese cultuurvogels.
Algemeen: In het algemeen wordt de benaming van de mutaties bij Europese
cultuurvogels afgeleid van de gedomesticeerde kanarie. Om het vergelijk te
optimaliseren is in de onderstaande overzichten de gedomesticeerde kanarie
onder de naam kleurkanarie opgenomen.

(1) De agaat-, aminet- en satinetmutatie vormen een meervoudige mutatie-
reeks.

(2) De pastel- en grijsvleugelmutatie vormen een meervoudige mutatiereeks.
(3) De agaatmutatie bij de Europese kanarie is een transmutatie vanuit de
gedomesticeerde kanarie.

(4) Hoewel nog in onderzoek kan nagenoeg met zekerheid worden gesteld
dat bij de vink het verschil van de “lichte”en de donkere agaat is te herlei-
den tot de agaat die nu nog donker agaat wordt genoemd en de aminet die
nu nog lichte agaat wordt genoemd.
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Afgelopen decennia is het aantal jaarlijks gekweekte Europese cultuurvogels
enorm gestegen. 

Door aanpassingen in de Flora- en Faunawet, verruiming van in gevangenschap
te mogen houden Europese vogelsoorten, en importverbod van gevangen
exotische vogels groeide het aantal vogelkwekers van Europese cultuurvogels
sterk. De toename van het aantal verschillende kleurmutaties bij de alge-
meen gekweekte vinkachtigen zoals putter, goudvink barmijs en sijs zal deze
groei extra gestimuleerd hebben. Ondanks dat het aantal kwekers die zich
toegelegd hebben op de kweek van kleurmutanten van Europese cultuur -
vogels sterk is gestegen, is de kennis van de kleurmutant en de vererving bij
kwekers van deze vogels veelal beperkt. In dit artikel worden de algemeen
voorkomende kleurmutanten van Europese cultuurvogels beschreven. 

Mutaties bij Europese cultuurvogels

Kleur              Bruin        Agaat 1    Aminet 1   Satinet 1   Pastel 2    Grijs-         Ino            Ivoor
                                                                                                                   vleugel 2

Barmsijs          x                  x 6                                                   x                                                        

Ekster              x                                                                          x                                                        

Eur. Kanarie                      x 3                                                                                                            

Goudvink       x                                                                          x                                                        

Groenling       x                  x                                    x                 x                                                        

Huismus         x                  x                                    x                 x                                                        

Keep                x                  x                                                                                                                

Kneu                                                                                           x                                                        

Merel              x                  x                                    x                                                                           

Putter               x                  x                x                  x                 x                                                        

Ringmus                                                                                     x                                                        

Sijs                   x                  x 6                                x                                                                           x

Spreeuw          x                  x                                    x                 x                                                        

Vink                 x                  x                x 4                                  x                                                        

Zanglijster       x                                                       x                                                        x                 

Kleurkanarie   x                  x                                    x                 x                 x                                    x

�

Geslachtsgebonden en recessieve vererving

�

� � �� �� �� �

Groenling,
bruin agaat
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(5) Bij de groenling wordt momenteel met een pigment reduceren mutatie
geëxperimenteerd. Een juiste naamgeving en wijze van vererven is nog
niet aan de orde.

(6) Het fenotype (uiterlijk type) bij de agaat sijs en barmsijs is verwarrend. 
Er bestaat grote twijfel of de naam agaat juist gekozen is bij deze soorten.
Middels een uitgebreid (kweek)onderzoek wordt, onderleiding van Alois
van Mingeroet, keurmeester bij de NBvV, nagegaan wat de werkelijke
oorzaak van de agaatkleurslag is.

Geslachtsgebonden en dominante vererving:
Vooralsnog komt de geslachtsgebonden en dominante vererving bij de 
Europese cultuurvogels en gedomesticeerde kanarie niet voor. Wel wordt
onderzocht of de dominant pastel mutatie bij de vink geslachtsgebonden ver-
erft. De kweek uitkomsten en het niet voorkomen van een dubbel factorige
pop wijzen daar op.

(1) De onyx- en de opaalmutatie vormen bij de kanarie een meervoudige
mutatiereeks.

(2) De topaas- en phaeomutatie vormen een meervoudige mutatie reeks.
(3) De phaeomutatie bij de spreeuw kan nog niet als volledig zeker worden
aangemerkt.
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(4) De naam recessief bruin voor deze mutatie bij de ringmus is verwarrend
en behoeft een meer eenduidige naam.

(5) De naam isabel voor deze mutatie, bij de huismus, is verwarrend en
behoeft een meer eenduidige naam.

(1) Deze dominante mutatie kent geen lethaalwerking.
(2) Deze dominante mutatie bij de putter kent geen lethaalwerking, toont 
enkelfactorig enkel een witte keel en wordt soms wel eens “kardinaalputter”
genoemd. Is de factor dubbelfactorig aanwezig dan is de vogel niet meer
in het bezit van melanine.

(3) Wanneer dominant bonte groenlingen aan elkaar gepaard worden gaan
de jongen steeds minder melanine tonen.

(4) De dominant pastel bij de vink is mogelijk een geslachtsgebonden 
vererving. Dit onderzoek is nog niet afgerond. 

De uitkomsten worden later opgenomen in dit document.

Opmerkingen:
Naast bovenstaande mutaties kent de kanarie een aantal selectievormen die,
in de loop van de tijd, een dominant en autosomaal karakter hebben gekregen.
Deze factoren zijn:

Kleur                 

Barmsijs                                        x                                                                                     

Goudvink                             x                                                                                      x       

Huismus                     x                                  x                 x       x       x                x 5             

Merel                          x                                  x                 x                                                  x

Putter                          x                         x       x                 x                                                  

Ringmus                     x                                           x 4                                                        

Vink                            x                                                                                                        

Kleurkanarie     x        x        x        x                x                                 x       x                         

Sijs                                       x        x                                                                                      

Spreeuw                     x                 x 3             x                 x                                                  

Vlaamsegaai               x                         x                                                                             

�
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Kleur              Dominant  Zwartborst    Donker      Dominant   Dominant   Dominant   Dominant
                         Phaeo                              factor         pastel           geel             bont            wit

Barmsijs                                               x 1                                                                  

Groenling                                                                                                                   

Huismus         x 1              x 1                                                                     x 3              

Kleurkanarie                                                                                             x                 x

Merel                                                                   x                                                     x

Putter                                                                                      x                 x                 x 2

Sijs                                                                       x 1                                                   

Vink                                                                     x 4                                                  x

�

Autosomale en dominante vererving:

�

� � �� �� �� �

Blauw            Geel             Intensief       Rood             Mozaïek       Azul

Kleurkanarie  x                     x                     x                      x                     x

�

�

� � �� �� �� �
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In de zuidelijke Europese landen is door gebruik te maken van de dominant
pastelmutatie de jaspis ontwikkeld. Voor de uniformiteit is naam de jaspis uit
Europese cultuurvogel perspectief verwarrend. 

Bruin
Een kwalitatieve reductie van het zwarte eumelanine.
Een mutatie van het X-chromosoom.
Nederlandse naamgeving: Bruin
Vererving:      Wijze van vererven: Geslachtgebonden en recessief
Oorzaak:        Door het ontbreken van “b” proteïne, gedurende het oxidatie-

proces, wordt zwart eumelanine niet meer volledig zwart maar
bruin. Dit geldt voor alle concentraties zwart eumelanine, van
zwart tot lichtgrijs. De bruine kleur die ontstaat, is dan ook van
donkerbruin tot zeer licht zandkleurig bruin.

Bevedering:   De zwarte grijze kleur, gevormd door eumelanine, wordt 
donkerbruin respectievelijk zandkleurig bruin.

Dons:             De zwarte grijze kleur, gevormd door eumelanine, wordt 
donkerbruin respectievelijk zandkleurig bruin.

Schacht:        De zwarte grijze kleur, gevormd door eumelanine, wordt 
donkerbruin respectievelijk zandkleurig bruin.

Baarden:        De zwarte grijze kleur, gevormd door eumelanine, wordt 
donkerbruin respectievelijk zandkleurig bruin.

Haakjes:         De zwarte grijze kleur, gevormd door eumelanine, wordt 
donkerbruin respectievelijk zandkleurig bruin.

Pennen:         De zwarte grijze kleur, gevormd door eumelanine, wordt 
donkerbruin respectievelijk zandkleurig bruin.

Ogen:             Bij de geboorte zijn de ogen niet geheel donker gekleurd. De

14

oogbollen tonen op dat moment roodbruin van kleur, na enige
dagen worden de ogen donkerder van kleur. Wanneer de jon-
gen zelfstandig zijn komt de oogkleur nagenoeg overeen met de
wildkleur en is de afwijking in kleur niet meer waarneembaar.

Poten:            De zwarte grijze kleur, gevormd door eumelanine, wordt 
donkerbruin respectievelijk zandkleurig bruin.

Snavel:          De zwarte grijze kleur, gevormd door eumelanine, wordt 
donkerbruin respectievelijk zandkleurig bruin.

Huid:             De zwarte grijze kleur, gevormd door eumelanine, wordt 
donkerbruin respectievelijk zandkleurig bruin.

Agaat
Een kwantitatieve reductie van het phaeomelanine.
Een mutatie van het X-chromosoom.
De agaatmutatie is een mutatie van het geslachtgebonden ino-gen De agaat-
mutatie kan gezien worden als een partieel (gedeeltelijk) werkende ino-mutatie.
Het heeft op de verschillende vogelsoorten een niet geheel eigen gevolg.
Bij de kanarie en de Europese cultuurvogels wordt deze partiele ino-mutatie
agaat genoemd. Bij de zebravink komen drie partieel ino-mutaties voor, respec-
tievelijk de bleekrug- en masker- en ino mutatie. Bij de kromsnavels worden deze
pallid en lime genoemd. Bij de Europse cultuurvogels agaat, aminet en satinet.
Nederlandse naamgeving: Agaat
Vererving:      Wijze van vererven: Geslachtgebonden en recessief
                      Vormt bij de Europese Cultuurvogels een MM-reeks met de

geslachtgebonden aminet- en ino-mutatie, waarbij agaat domi-
nant is over aminet en ino (satinet genoemd). De dominantie-
volgorde is: Agaat - aminet - satinet.

Oorzaak:        Reductie van de hoeveelheid melaninekorrels zowel in aantal
als in formaat. Bij het eumelanine is de reductie beperkt. Bij
het bruine phaeomelanine is de kwantitatieve reductie aan-
merkelijk. De oorzaak is gelegen in het feit dat het enzym tyro-
sinase een tekort kent. Het bruine eumelanine wordt door de
agaatmutatie niet beïnvloed.

Bevedering:     De zwarte eumelanine kleur wordt nauwelijks waarneembaar min-
der zwart, de bruine phaeomelanine kleur reduceert bijna volledig.

Dons:             Niet tot nauwelijks waarneembare kleurreductie van het zwar-
te eumelanine.

Schacht:          De zwarte eumelanine kleur wordt nauwelijks waarneembaar min-
der zwart, de bruine phaeomelanine kleur reduceert bijna volledig.
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zwart, de bruine phaeomelanine kleur reduceert aanmerkelijk.
Dons:             Net waarneembare kleurreductie van het zwarte eumelanine.
Schacht:        De zwarte eumelanine kleur wordt net waarneembaar minder

zwart.
Baarden:        De zwarte eumelanine kleur wordt net waarneembaar minder

zwart, de bruine phaeomelanine kleur reduceert aanmerkelijk.
Haakjes:         De zwarte eumelanine kleur wordt net waarneembaar minder

zwart, de bruine phaeomelanine kleur reduceert aanmerkelijk.
Pennen:         De zwarte eumelanine kleur wordt net waarneembaar minder

zwart, de bruine phaeomelanine kleur reduceert aanmerkelijk.
Ogen:            Niet tot nauwelijks waarneembare kleurreductie van het zwar-

te eumelanine.
Poten:            Niet tot nauwelijks waarneembare kleurreductie van het zwarte

eumelanine.
Snavel:          Niet tot nauwelijks waarneembare kleurreductie van het zwarte

eumelanine.
Huid:             Niet tot nauwelijks waarneembare kleurreductie van het zwarte

eumelanine.
Extra informatie:
Bij de putter, waarbij als eerste Europese vogel de aminet mutatie is opgetreden,
is het verschil in kleurreductie van het zwart ten opzichte van de agaatmutatie
zeer beperkt en is de mutatie vooral in het bruinbezit van het rugdek zichtbaar. 

Baarden:          De zwarte eumelanine kleur wordt nauwelijks waarneembaar min-
der zwart, de bruine phaeomelanine kleur reduceert bijna volledig.

Haakjes:          De zwarte eumelanine kleur wordt nauwelijks waarneembaar min-
der zwart, de bruine phaeomelanine kleur reduceert bijna volledig.

Pennen:         De zwarte eumelanine kleur wordt nauwelijks waarneembaar
phaeomelanine kleur reduceert bijna volledig.

Ogen:            Niet tot nauwelijks waarneembare kleurreductie van het 
zwarte eumelanine.

Poten:            Niet tot nauwelijks waarneembare kleurreductie van het 
zwarte eumelanine.

Snavel:          Niet tot nauwelijks waarneembare kleurreductie van het 
zwarte eumelanine.

Huid:             Niet tot nauwelijks waarneembare kleurreductie van het 
zwarte eumelanine.

Aminet
Een kwantitatieve reductie van het eumelanine en het phaeomelanine.
Een mutatie van het X-chromosoom.
Algemeen:     De aminetmutatie is een mutatie van het geslachtgebonden

ino-gen De aminetmutatie kan gezien worden als een partieel
(gedeeltelijk) werkende ino-mutatie. Het heeft op de verschil-
lende vogelsoorten een geheel eigen gevolg. Bij de Europese
cultuurvogels wordt deze partiele ino-mutatie aminet
genoemd. De mutatie komt bij de kanarie (nog) niet voor. 

Nederlandse naamgeving: Aminet
Vererving:      Geslachtgebonden en recessief
                      Vormt bij de Europese Cultuurvogels een MM-reeks met de

geslachtgebonden agaat- en ino-mutatie, waarbij agaat 
dominant is over aminet en ino (satinet genoemd). De aminet
is op haar beurt dominant over ino (satinet genoemd). 
De dominantievolgorde is: Agaat - aminet - satinet.

                      De mutatie is opgetreden bij de putter.
Oorzaak:        eductie van de hoeveelheid melaninekorrels zowel in aantal

als in formaat. Bij het eumelanine is de reductie aanmerkelijk.
Bij het bruine phaeomelanine is de kwantitatieve reductie
eveneens ruimschoots aanmerkelijk. De oorzaak is gelegen in
het feit dat het enzym tyrosinase een tekort kent. Het bruine
eumelanine wordt door de aminet mutatie niet beïnvloed.

Bevedering:   De zwarte eumelanine kleur wordt net waarneembaar minder
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Bevedering:   De zwarte eumelanine en roodbruine phaeomelanine kleur
reduceert bijna volledig. Het bruine eumelanine wordt als bei-
gebruine kleur zichtbaar.

Dons:             Bijna volledige kleurreductie van het zwarte eume lanine.
Schacht: De zwarte eumelanine en roodbruine phaeomelani-
ne kleur reduceert bijna volledig. Het bruine eumelanine
wordt als beigebruine kleur zichtbaar.

Baarden:        De zwarte eumelanine en roodbruine phaeomelanine kleur
reduceert bijna volledig. Het bruine eumelanine wordt als 
beigebruine kleur zichtbaar.

Haakjes:         De zwarte eumelanine en roodbruine phaeomelanine kleur
reduceert bijna volledig. Het bruine eumelanine wordt als 
beigebruine kleur zichtbaar.

Pennen:         De zwarte eumelanine en roodbruine phaeomelanine kleur
reduceert bijna volledig. Het bruine eumelanine wordt als 
beigebruine kleur zichtbaar.

Ogen:            Bijna volledige kleurreductie van het zwarte eumelanine.
Poten:            Bijna volledige kleurreductie van het zwarte eumelanine.
Snavel:          Bijna volledige kleurreductie van het zwarte eumelanine.
Huid:             Bijna volledige kleurreductie van het zwarte eumelanine.
Extra informatie:
Waar in een veer zwart- en bruin eumelanine en roodbruin phaeomelanine
aanwezig is zal, als het zwarte eumelanine en roodbruine phaeomelanine
nagenoeg volledig gereduceerd worden, het bruine eumelanine zich makkelijk
kunnen vormen en het in de veer afzetten. Dit fenomeen is dan in de veer
zichtbaar als een beigebruine kleur.

Ivoor
Een kwantitatieve reductie van het carotenoïde. Een mutatie van het X-chro-
mosoom.
Algemeen:     De mutatie wordt ivoor genoemd en is sinds jaar en dag

bekend bij de kanarie en als zodanig ook een mutatie mogelijk-
heid bij de Europese cultuurvogels. Is de laatste jaren ontstaan
bij de Europese sijs.

Nederlandse naamgeving: Ivoor
Vererving:      Geslachtgebonden recessief. 
Oorzaak:        Kwantitatieve reductie, in vooral de baarden en haakjes van de

carotenoïde kleurstof ( rood en geel).
Bevedering:   Kleurreductie van het rood en geel, de melanine kleurstoffen
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Satinet
Een kwantitatieve reductie van het melanine.
Een mutatie van het X-chromosoom.
Algemeen:     De satinetmutatie is een mutatie van het geslachtgebonden

ino-gen De satinetmutatie kan gezien worden als een nage-
noeg volledig werkende ino-mutatie. Het heeft op de verschil-
lende vogelsoorten een niet geheel eigen gevolg. Bij de kanarie
en de Europese cultuurvogels wordt deze nagenoeg volledig
werkende ino- mutatie satinet genoemd

Nederlandse naamgeving: Satinet
Vererving:      Geslachtgebonden en recessief Vormt bij de Europese cultuurvo-

gels een MM-reeks met de geslachtsgebonden agaat- en aminet-
mutatie, waarbij agaat dominant is over aminet en ino (satinet
genoemd). De dominantievolgorde is: Agaat - aminet - satinet.

Oorzaak:        Reductie van de hoeveelheid melaninekorrels zowel in aantal
als in formaat. Bij het zwarte eumelanine en bruine phaeome -
lanine is de reductie nagenoeg volledig. De oorzaak is gelegen
in het feit dat het enzym tyrosinase een tekort kent. Het bruine
eumelanine wordt niet of nauwelijks aangetast.

Sijs, bruine pop
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blijven onaangetast.
Dons:             Kleurreductie van het rood en geel, de melanine kleurstoffen

blijven onaangetast.
Schacht:        Niet of nauwelijks waarneembare gevolgen.
Baarden:        Kleurreductie van het rood en geel, de melanine kleurstoffen

blijven onaangetast.

Haakjes:         Kleurreductie van het rood en geel, de melanine kleurstoffen
blijven onaangetast.

Pennen:         Kleurreductie van het rood en geel, de melanine kleurstoffen
blijven onaangetast.

Ogen:            Geen gevolgen.
Poten:            Geen gevolgen.
Snavel:          Geen gevolgen.
Huid:             Geen gevolgen.
Extra informatie:

20 21

Vogels welke in het bezit zijn van de ivoormutatie laten toppen van baarden
en haakjes zien die nauwelijks of geen carotenoïde bevatten. Het gevolg is dat
deze uiteinden nagenoeg kleurloos worden en daardoor een witte waas over
het verenpak leggen.

Opaal
Een reductie van het eumelanineen het phaeomelanine. Een mutatie van
een autosomaal chromosoom.
Algemeen:     De opaalmutatie spreekt bij veel liefhebbers sterk tot de ver-

beelding. Het gevolg van de mutatie is bij veel vogelsoorten
een helder zilvergrijs uiterlijk. De onderkant van de vleugel-
en staartpennen, de entalzijde, is vaak donkerder gekleurd dan
de naar het oog gekeerde zijde, die ook wel extalzijde wordt
genoemd.

Nederlandse naamgeving: Opaal
Vererving:      Recessief en autosomaal
                      Vormt bij de kanarie en Europese cultuurvogels een meervou-

dige mutatie reeks of MM-reeks met de onyx mutatie. 
De dominantie volgorde is: wildvorm - onyx - opaal.

Oorzaak:        De dendrieten, die het de pigmentcellen mogelijk maken om
pigment druppels af te snoeren, welke vervolgens opgenomen
worden in de veer worden niet gevormd. Het gevolg is dat er
niet of nauwelijks pigment in de veer wordt afgezet. Het meeste
pigment wordt afgezet aan de onderzijde van de veer. In de
schacht is dit goed zichtbaar. De opaalmutatie heeft geen
invloed op de carotenoïde kleurstoffen.

Bevedering:    De zwarte eumelanine kleur wordt sterk gereduceerd, de bruine
phaeomelanine kleur is niet of nauwelijks meer zichtbaar.

Dons:             De zwarte eumelanine kleur wordt sterk gereduceerd.
Schacht:        De zwarte eumelanine kleur wordt sterk gereduceerd, de bruine

phaeomelanine kleur is niet of nauwelijks meer zichtbaar. Aan
de onderzijde van de schacht is de eumelanine reductie min-
der dan in het overige deel.

Baarden:        De zwarte eumelanine kleur wordt sterk gereduceerd, de bruine
phaeomelanine kleur is niet of nauwelijks meer zichtbaar. Aan
de onderzijde van de baarden is de eumelanine reductie
beperkt minder dan in het overige deel.

Haakjes:         De zwarte eumelanine kleur wordt sterk gereduceerd, de bruine
phaeomelanine kleur is niet of nauwelijks meer zichtbaar. Aan

Sijs, pastel man
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rond de kern van de veer.
Baarden:        De zwarte- en bruine eumelanine kleur wordt gegroepeerd

rond de kern van de veer, de roodbruine phaeomelanine kleur
is onaangetast.

Haakjes:         De zwarte- en bruine eumelanine kleur wordt gegroepeerd
rond de kern van de veer, de roodbruine phaeomelanine kleur
is onaangetast.

Pennen:         De zwarte- en bruine eumelanine kleur wordt gegroepeerd

23

de onderzijde van de haakjes is de eumelanine reductie
beperkt minder dan in het overige deel.

Pennen:         De zwarte eumelanine kleur wordt sterk gereduceerd, de bruine
phaeomelanine kleur is niet of nauwelijks meer zichtbaar. Aan
de onderzijde van de pennen is de eumelanine reductie
beperkt minder dan in het overige deel.

Ogen:            Er is geen gevolg van de opaal mutatie zichtbaar.
Poten:            Er is een zeer beperkte reductie van de zwarte eumelanine

kleur zichtbaar.
Snavel:          Er is een zeer beperkte reductie van de zwarte eumelanine

kleur zichtbaar.
Huid:             Er is geen gevolg van de opaalmutatie zichtbaar.
Extra informatie: 
Door de opaalmutatie wordt de structuur van de haakjes aangetast, hierdoor
sluit de bevedering minder goed. Het defect aan de dendrieten (zoals bij
“oorzaak” beschreven) blijkt niet op ieder moment, eenzelfde effect te heb-
ben op het afzetten van het pigment. Hierdoor ontstaan de zogenaamde
groeifasen in de veer, die zichtbaar zijn als donkere dwarsstrepen.

Topaas
Een partiele reductie van het zwarte eumelanine. Een mutatie van een 
autosomaal chromosoom.
Algemeen:     Vogels in het bezit van de topaasmutatie, op beide chromoso-

men, kenmerken zich door het naar de kern van de veer 
verplaatsen van de zwarte / bruine eumelanine kleur.

Nederlandse naamgeving: Topaas
Vererving:      Recessief en autosomaal.
                      Vormt bij de kanarie en Europese cultuurvogels een meervoudige

mutatiereeks of MM-reeks met de phaeomutatie. De dominantie
volgorde is: wildvorm - topaas - phaeo.

Oorzaak:        De kwaliteit van het actieve tyrosinase is minder aangetast dan
bij de phaeo, waardoor er een mindere verstoring van de pig-
mentsynthese is waar te nemen.

Bevedering:   De zwarte- en bruine eumelanine kleur wordt gegroepeerd
rond de kern van de veer, de roodbruine phaeomelanine kleur
is onaangetast.

Dons:             De zwarte eumelanine kleur, toont een niet of nauwelijks
waarneembare verandering ten opzichte van de wildvorm.

Schacht:        De zwarte- en bruine eumelanine kleur wordt gegroepeerd
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Phaeo
Een reductie van het zwarte eumelanine.
Een mutatie van een autosomaal chromosoom.
Algemeen:     De phaeomutatie wordt gezien als een voorbeeld van autosom-

aal albinisme. De vogels in het bezit van de phaeomutatie op
twee chromosomen zijn veelal te herkennen als crème ogende
vogels met door roodbruin phaeomelanine gekleurde zomen
aan de randen van de pennen en dekveren.

Nederlandse naamgeving: Phaeo
Vererving:      Recessief en autosomaal.
                      Vormt bij de kanarie en Europese cultuurvogels een meervou-

dige mutatie reeks of MM-reeks met de topaasmutatie. De
dominantie volgorde is: wildvorm - topaas - phaeo.

Oorzaak:        Door gebrek aan actief tyrosinase is de pigmentsynthese van
het zwarte eumelanine verstoord. Het gevolg is dat het reste-
rende phaeomelanine in een wat versterkte vorm zichtbaar
wordt. Er is geen gevolg voor de carotenoïde kleur.

Bevedering:    De zwarte- en bruine eumelanine kleur wordt nagenoeg volledig
gereduceerd. De bruine phaeomelanine kleur is onaangetast en
versterkt waarneembaar in vooral de randen van de veren.

Dons:             Er is een duidelijke eumelanine reductie zichtbaar.
Schacht:        De zwarte- en bruine eumelanine kleur wordt nagenoeg 

volledig gereduceerd.
Baarden:        De zwarte- en bruine eumelanine kleur wordt nagenoeg volledig

gereduceerd. De bruine phaeomelanine kleur is onaangetast en
versterkt waarneembaar in vooral de randen van de veren.

Haakjes:         De zwarte- en bruine eumelanine kleur wordt nagenoeg volledig
gereduceerd. De bruine phaeomelanine kleur is onaangetast en
versterkt waarneembaar in vooral de randen van de veren.

Pennen:          De zwarte- en bruine eumelanine kleur wordt nagenoeg volledig
gereduceerd. De bruine phaeomelanine kleur is onaangetast en
versterkt waarneembaar in vooral de randen van de veren.

Ogen:            De zwarte eumelanine kleur is nagenoeg volledig geredu-
ceerd.

Poten:            De zwarte eumelanine kleur is nagenoeg volledig geredu-
ceerd.

Snavel:           De zwarte eumelanine kleur is nagenoeg volledig geredu-
ceerd.

Huid:             Geen invloed.
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rond de kern van de veer, de roodbruine phaeomelanine kleur
is onaangetast.

Ogen:            De ogen tonen niet of nauwelijks waarneembare eumelanine-
reductie.

Poten:            De poten tonen niet of nauwelijks waarneembare eumelanine-
reductie.

Snavel:          De snavel toont niet of nauwelijks waarneembare eumelanine-
reductie.

Huid:             De huid toont niet of nauwelijks waarneembare eumelanine -
reductie.

Extra informatie:
Werd bij kanarie, in het verleden, wel de melanine centraal genoemd. Kana-
ries en goudvinken die topaas zijn en split voor phaeo blijven rode ogen hou-
den. De kleur van de bevedering, van deze topaas split ino vogels, is als inter-
mediair (tussenliggende) te beschrijven.
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blijven in overeenstemming met de wildvorm.
Dons:             Er is geen gevolg voor de kleur van de dons.
Schacht:         Er is geen gevolg voor de kleur van de schacht.
Baarden:        De carotenoïde kleur is meer intensief, de melanine kleuren

blijven in overeenstemming met de wildvorm.
Haakjes:         Er is geen gevolg voor de kleur van haakjes.
Pennen:         De carotenoïde kleur is meer intensief, de melanine kleuren

blijven in overeenstemming met de wildvorm.
Ogen:            Er is geen gevolg voor de kleur van de ogen.
Poten:            Er is geen gevolg voor de kleur van de poten.
Snavel:          Er is geen gevolg voor de kleur van de snavel.
Huid:             Er is geen gevolg voor de kleur van de huid.

Wordt vervolgd.

T.C. S.E.C.
T.C. N.B.v.V.
Diverse artikelen N.B.v.V.
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Eumo
Een reductie van het phaeomelanine.
Een mutatie van een autosomaal chromosoom.
Algemeen:     De naam eumo suggereert alleen nog het bezit van zwart

eumelanine. Het roodbruine phaeomelanine wordt dan ook
gereduceerd.

Nederlandse naamgeving: Eumo
Vererving:      Autosomaal en recessief.:
Oorzaak:        Het zwarte eumelanine wordt centraal in de bevedering afge-

zet. Daarnaast is een beperkte (kwantitatieve) reductie van het
eumelanine aan de orde. Het phaeomelanine wordt volledig
gereduceerd. De schacht van de veren is pigment vrij.

Gevolgen:      
Bevedering algemeen:
                      De zwarte eumelanine kleur is meer centraal in de veren aan-

wezig, de phaeomelanine kleur wordt volledig gereduceerd.
Dons:             Er is geen gevolg voor het eumelanine bezit.
Schacht:        De schacht is vrij van melanine.
Baarden:        De zwarte eumelanine kleur is meer centraal in de veren aan-

wezig, de phaeomelanine kleur wordt volledig gereduceerd.
Haakjes:         De zwarte eumelanine kleur is meer centraal in de veren aan-

wezig, de phaeomelanine kleur wordt volledig gereduceerd.
Pennen:         De zwarte eumelanine kleur is meer centraal in de veren aan-

wezig, de phaeomelanine kleur wordt volledig gereduceerd.
Ogen:            Er is geen gevolg voor het eumelanine bezit.
Poten:            Er is geen gevolg voor het eumelanine bezit.
Snavel:           Er is geen gevolg voor het eumelanine bezit.
Huid:             Er is geen gevolg voor het eumelanine bezit.
Extra informatie:
Door het ontbreken van het roodbruine phaeomelanine in de bevedering, is
de carotenoïde kleur van de bevedering optisch helderder.

Geel
De concentratie van carotenoid̈e cellen is hoger of lager dan bij de wildkleur als
gevolg van selectie. Dit heeft voor het uiterlijk tot gevolg dat afhankelijk van de
gebruikte selectie, deze meer of minder intensief van gele of rode kleur toont.
Dubbele factor is meer carotenoïde. De enkele factor is matig carotenoid̈e.
Vererving:      Dominant en recessief (en autosomaal gelijkend)
Bevedering:   De carotenoïde kleur is meer intensief, de melaninekleuren
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Groenling, satinet
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SCHERPE MAAGKIEZEL

1.   Voor kanaries, tropen, wildzang, kleine parkieten, etc.
2.   Voor grote parkieten, papegaaien, kwartels, fazanten, etc. 
3.   Voor postduiven.
Uw vogels hebben géén tanden.... Wel een spiermaag.
Zorg dat er SCHERPE MAAGKIEZEL in zit....!

NIEUW NU OOK OESTERSCHELPENGRIT

F. THIJSSEN C.V., MILL
DE SPECIALIST IN SCHERPE KIEZEL

Tel.: (0485) - 45 17 37 - Postbus 29, 5450 AA Mill (Nederland)
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vogels als appelvinken, mutatie ringmussen, geelgorzen, putters, pleviertjes
en verder teveel om op te noemen. We vervolgde onze route die tussen grote
bakken met Koi’s in alle maten en kleuren en bakken met waterplanten leid-
de. Het pad liep via een poort in de omheining naar een grote open volière
die eveneens bevolkt werd oor een groot aantal Europese cultuur vogels zoals
sijzen, putters en ook hier weer teveel om op te noemen. In een schuilhut
kon men de vogels van dichtbij observeren en men maakte daar dan ook om
toerbeurt gretig gebruik van. Onderling ontstond enige competitie wie de
meest verschillende vogels heeft opgemerkt. 

Tijdens de rondleiding gaf Peer uitgebreid uitleg over de wijze van kweek en
opfok van zijn jonge vogels. Iedereen was een en al oor om zijn ervaringen op
te slaan om deze eventueel later toe te kunnen passen bij de eigen fokactivi-
teiten, zeker in de toekomst.

Na zo’n anderhalf uur
waren we weer op het ter-
ras en genoten nog van
een kopje koffie waarbij
ondertussen allerlei
onderwerpen aan de orde
kwamen die betrekking
hadden op onze hobby.
Ondanks dat we nog lang
niet uitgepraat en gedis-
cussieerd waren was het
toch tijd om afscheid te
nemen. Iedereen was erg
enthousiast over de ont-
vangst en de wijze waar-
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Een van de activiteiten die gespreksgroep “de Meierij” dit jaar organiseerde is
een volièrebezoek bij een gerenommeerd kweker. De keuze was gevallen op
Peer Rombouts uit Steensel. We kennen Peer als een gepassioneerd en kun-
dig persoon op het gebied van kweken en houden van vogels. Peer is ook een
graag geziene inzender bij de diverse wedstrijden want men is dan zeker van
een groot aantal gevarieerde vogels in de wedstrijd. In overleg hadden we op
zondag 12 juni afgesproken zodat we er zeker van konden zijn dat het kweek-
seizoen in volle gang was. Naast de passie voor vogels runt Peer ook nog een
bedrijf in water/zuurstof planten voor de vijver en vijvervissen van groot tot
klein met prachtige grote Koi karpers.

Bij aankomst stond Peer al op de oprit om ons te begroeten. Na een hartelijk
welkom met een kopje koffie en cake werden we rondgeleid door de fraai
aangelegde tuin met een prachtige vijverpartij en een groot gazon dat bevolkt
werd door een aantal kluten waarvan een vrouwtje dicht bij het terras zat te
broeden. Ze liet zich niet afschrikken door dit nieuwsgierige gezelschap.
Aangrenzend was het eekhoornverblijf die een fraai aangelegd parcours kon-
den afleggen tot zelfs hoog in de bomen. 

Aan de ene kant van
de tuin bevond zich
een lange rij vluch-
ten die bevolkt wer-
den door allerlei
mutaties Europese
spreeuwen, waaron-
der ongeveer tach-
tig jonge spreeuwen
in allerlei kleurmu-
taties die hier ook
gehuisvest werden.
Meteen daaraan
vast een grote open
vlucht met diverse
Europese cultuur-
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Volierebezoek bij…  Peer Rombouts

Ontvangst door Peer

Diverse mutaties spreeuwen

De open volière
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op Peer openhartig over zijn hobby
sprak. Wij als gespreksgroep willen
Peer Rombouts nogmaals heel harte-
lijk danken voor zijn gastvrijheid en
we wensen hem alle succes toe in het
komende tentoonstellingsseizoen en
hopelijk mogen we Peer met zijn
vogels begroeten tijdens de SEC-
show in Druten.

Namens de gespreksgroep
Gerard van den Akker
Gespreksleider “de Meierij”
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Broedende kluut

Meelwormen�en�Meer

Tovo,�Nutribird,�Orlux,�insectenpate

Wij�leveren�aan�kwekers,�vogelparken�en�dierentuinen

www.muchaterra.de,�Bochelder�Esch�27,�Ahaus/Alstatte

Tel:�00492567937863��Mob:�0619634201

Wij�zijn�Nederlanders�net�over�de�grens�bij�Enschede

Levend
Meelwormen,�Buffalo’s,

Morio,�Krekels,
Wasmotten�enz.

Diepvries
Pinky’s,�Buffalo’s,

Krekels,�wasmotten,
Soldatenvliegen�enz.
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Uit voorzorg scheidde ik de
man en de pop van elkaar tij-
dens de winterdagen, ik was
namelijk toch bang dat de
man de pop te grazen zou
nemen. Later begreep ik van
een kweker dat de man en
pop buiten het broedseizoen 
probleemloos bij elkaar kun-
nen blijven. 
In het voorjaar, zo rond
maart plaatste ik de man
terug bij de pop en begon ik
iets meer levend voedsel te
verstekken om de kwikken
langzamerhand in de broed-
stemming te krijgen. 
Toch leek de klik tussen
man en pop er niet te zijn. De man was meer bezig met treiteren en de pop
accepteerde de man niet in een straal van 50 cm; gebeurde dit wel dan volgde
er een gevecht. 

Toch liet ik de man en pop bij elkaar in de hoop dat het goed zou komen. 
Rond april plaatste ik, tussen de vechtende kwikken, meerdere nestkastjes
laag bij de grond en zelfs een aantal losse nestjes tussen de gras pollen op de
grond. Er werd de eerste weken niet omgekeken naar de broedplaatsjes maar
de gevechten tussen man en pop werden steeds minder en er leek zelfs een
klik te zijn tussen beiden. 
Op 20 mei zag ik de pop met nest materiaal rondvliegen maar het leek wel of
de pop niet goed wist wat ze ermee moest doen. Telkens vloog de pop hoog
de lucht in en liet het daarna het nestmateriaal weer vallen. 
Ik besloot om een aantal halfopen nestkasten hoog (ongeveer 1.80 m) in de
volière te plaatsen, omdat de pop toch steeds de lucht in vloog met het nestma-
teriaal.Een dag nadat ik de halfopen nestkasten plaatste, informeerde ik bij
andere kwekers of er al sprake was van activiteiten of andere ontwikkelingen.
Dit bleek niet het geval.
Wat ik niet wist, is dat mijn kwikstaarten in 2 dagen tijd een compleet nest
hadden gebouwd in een half open nestkast. 
Het nest bestond o.a. uit mos, gedroogde grashalmen, kokosvezel, kleine
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Algemene informatie:
De gele kwikstaart is ongeveer 15 a 16cm groot, met een spitse dunne snavel
en hoog op zijn donkere pootjes staand. 
In de volksmond ook wel de kleine gele kwikstaart genoemd. 
De man en pop zijn in het broedkleed goed te onderscheiden, maar buiten
het broedseizoen is er bijna geen uiterlijk verschil tussen beiden. 
De man draagt in het broedseizoen een felgele mantel met een blauwgrijze
kop en een brede witte wenkbrauwstreep met een olijfgroene rug. De pop is
ook voorzien van een grijze kop met een wat smallere wenkbrauwstreep, een
lichte gele zweem over de buik, de rug heeft een olijfgroene kleur. 
Ze beschikken over een lange 'kwikkende' staart en zoeken hun voedsel graag
tussen het grazende vee, de opgeschrikte insecten worden op een fabelachti-
ge manier uit de lucht gevangen.
De gele kwikstaart heeft een groot verspreidingsgebied met een voorkeur voor
open landbouwgebieden met een dichte vegetatie van 40 tot 65 cm hoogte en
zoals afgebeeld ( foto verspreidingsgebied) hebben de kwikken hun voorkeur
in landbouwgebieden in de kuststreek.

De kweek: 
Vooraf probeerde ik zoveel mogelijk online informatie in te winnen, ook via
andere kwekers werd informatie verzameld, maar veel informatie was er niet,
ik moest het echt hebben van een enkele kweker 
Om in het bezit te komen van een koppetje gele kwikstaartjes moest ik ook
nog aardig moeite doen. Een enkele vogel werd aangeboden maar een kop-
pel bleek een ware zoektocht te zijn.
Toch kwam ik na wat bellen, rond vragen en vele kilometers verder in het
bezit van een mooi koppel gele kwikstaartjes. Beiden waren voorzien van een
DNA-certificaat omdat zoals eerder aangegeven, het onderscheid tussen man
en pop buiten de kweektijd moeilijk te zien is.
De vogels plaatste ik in een vlucht van 2 x 2 x 2m.In deze heb ik geprobeerd
een biotoop zo natuurlijk mogelijk in te richten door een aantal lage en hoge
grassoorten aan te planten, een waterpartij te maken en schelpenzand als
bodembedekker te gebruiken. 
Een goed insecten paté, Nutribird Unikomplet en dagelijks wat meelwormen
was de basis die ik in de winter verstrekte. 
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De Gele kwikstaart Motacilla flava

Gele kwikstaart, man
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Na vele zweetdruppels en inwendige vloeken
lukte het mij toch om ze te ringen. (volgende
keer ring ik ze met 4 dagen) De ringetjes wer-
den voorzien van een stukpleister. Ook na het
ringen voerde de pop netjes door met als voor-
keur de kleine krekeltjes ( maat 3). Deze wer-
den met snavel vol tegelijk naar de jongen
gebracht. De insecten die in de avonduren de
volière binnen kwamen maakten geen schijn van kans, want deze werden
in een rap tempo gevangen en gevoerd. Zoals ik met voederinsecten doe,
bepoeder ik het levende voer met Aves opfok, afgewisseld met Avi totaal,
spirulina en tagetes voor de kleur. 

Na 13 dagen in het nest besloten de eerste jonge kwikken het nest te verla-
ten, het duurde dan ook niet lang voordat alle jongen uit het nest verdwe-
nen. Na nog eens 14 dagen waren de jongen zelfstandig en heb ik de jongen
uitgevang
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plantenworteltjes en als afwerking werd wit paar-
denhaar gebruikt. 
Vijf dagen later zag ik in het nestje 6 prachtige
eitjes liggen, maar deze bleken later onbevrucht
te zijn, ik baalde enorm omdat ik eerder had
gelezen dat ze maar 1 nestje maakten. Maar op 19
juni zag ik de pop wederom op het nest zitten,
toen ze het nest even verliet en ik mijn nieuws-
gierigheid niet kon bedwingen, besloot ik een
kijkje te nemen en zag tot mijn verbazing dat er 5
eitjes lagen. Dus toch een tweede ronde. 

Het enige wat ik niet wist is wanneer de pop
exact was gaan broeden, dus moest ik alles in de
gaten houden. Ha een schouw bleken deze keer
de eitjes wel bevrucht. Ik rekende voor het
gemak maar vanaf de dag dat ik de 5 eitjes aan-
trof min 1 dag. Ondertussen probeerde ik in de
nachten wat insecten te vangen met de blauwe
lamp. Na 12 dagen broeden keek ik in het nest
en zag 4 mooie jongen kwikstaarten liggen.
Vanaf dat moment voerde ik: Buffalo’s, pinky’s, witte meelwormen, kleine
levende krekeltjes en de gevangen insecten. Dit laatste werd de eerste uren
voortreffelijk gevoerd. Nu maar hopen dat alles goed zou gaan.

Maar de volgende ochtend toen ik wilde voeren, zag ik een jong op de grond
liggen. Ik baalde weer enorm, maar toen ik het jong van de grond pakte zag
ik dat het jong nog bewoog. Snel blies ik het jong warm tussen mijn handen
en merkte ik dat het langzamerhand weer begon te leven. Ik legde het jong
terug in het nest omdat ik wilde weten wie de boosdoener was. Ik had de vol-
ière nog niet verlaten, of ik zag dat de man naar het nest vliegen en hij een
jong uit het nest probeerde te gooien. Snel ving ik de man uit en plaatste
hem ik een tt kooi in de volière. De pop leek opgelucht. Ze vloog na het uit-
vangen van de man, af en aan naar het nest met voer. Na 6 dagen keek ik in
het nest en zag ik dat er 5 prachtige jongen lagen en besloot deze te ringen. 

Het ringen bleek een regelrechte ramp te zijn, de pootjes van de ranke vogel-
tjes bleken geen pootjes maar poten te zijn, ik was ruim een uur bezig om er
5 ringetjes van 2,6 mm omheen te krijgen.
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Gele kwikstaart, pop

Berkenblok met nest

Eieren gele kwikstaart
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W.E.V.�EUREGIOSHOW�op�15�en�16�OKTOBER�2016.

De�tentoonstelling�staat�open�voor�alle�tentoonstellers�met�Europese�vogels,
aanverwante�soorten�en�hybrieden�met�europees�bloed.

Nieuwe�locatie: Deze�TT�gaat�door�in�de�Feestzaal�“Panorama”,�Beringenbaan�96,
Schaffen�(Diest).�Op�enkele�honderden�meters�van�de�gemeentegrens�van�Paal-Beringen.
Het�programma: Donderdag�13�oktober: inkooien�vanaf�18h

Vrijdag�14�oktober keuring
Zaterdag�15�oktober: opening�om�10h

Ruilbeurs�Europese�vogels�vanaf�13h,�deelname�van�gekende�kwekers
Zondag�16�oktober: opening�om�10h
prijsdeling�om�17h uitkorving�om�18h
mooie�naturaprijzen�voor�de�deelnemers.

Info�en�inschrijflijsten:� Roger�Vanlook�Tel.�00�32�11�42.75.72�of�
rogervanlook@skynet.be�Duivenstraat�4,�3582�Beringen
Eveneens�alle�info�op�www.wevbelgie.be

Ik hoop dat ik deze schitterde vogel bij u onder de aandacht heb kunnen
brengen en dat er in de toekomst meerdere kwekers zullen zijn die zwichten
voor deze bijzondere vogel.
Vriendelijk, kleurrijk, sierlijk, statig, razend snel, het wippende staartje en de
golvende vluchten, dat is in het kort de omschrijving van de ze bijzondere ‘klei-
ne’ gele kwikstaart. 

Harmen Romkes.
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Verspreidingskaart volgens SOVON

Jongen in nest uitgevlogen jong Pop en jong gele kwikstaart
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De 5 tot 7 (soms tot 12)
eieren zijn buikig, glad en
glanzend. Ze zijn crème-
achtig wit en schaars bezet
met bruinachtige krabbels
en spikkels. De tekens zijn
veelal erg dun en fijn. Ze
zijn 17,6 x 14,0 mm groot.
Het vrouwtje broedt 12 tot 13
dagen en begint meestal te
broeden bij het voorlaatste
ei. De jongen zijn kaal met
een donkere, vleeskleurige
huid. De binnenzijde van
de snavel van de jongen is

helder scharlakenrood aan de zijkanten, de tong is zwart met witte rand, doorns
en punt. Het gehemelte is zwart met twee bogen van zeer kleine opvallende
witte stippen. De snavelrand is lichtgeel. De jongen worden vrijwel geheel met
insecten gevoerd. De baardman kent een langdurig broedseizoen van maart -
september en kan in één seizoen soms wel 25 jongen grootbrengen. Ze leven
zomers van insecten en in de winter leven ze van rietzaden. In de herfst past de
maag zich namelijk aan het verteren van zaden. Deze voedselecologie maakt
het mogelijk dat ze koude periodes in de winter goed kunnen doorstaan, tenzij
een dik pak sneeuw of rijp het te moeilijk maakt deze zaden te bereiken. 

Baardmannen zijn  erg gevoelig voor een vorstperiode na een warme periode aan
het eind van de winter. In de jaren dertig was de baardman een zeldzame, plaatse-
lijk soms talrijke, broedvogel in de moerascomplexen in Centraal Friesland,
Noordwest Overijssel, het Kampereiland en het Naardermeer. Voor 1900 was de
soort waarschijnlijk talrijker, maar door ontginning van moerassen is het broedare-
aal sterk ingekrompen. Na het droogleggen van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
ontstonden hier, door het inzaaien van riet, enorme rietvelden. In de jaren 1968 tot
en met 1977 herbergden deze polders enorme aantallen baardmannen wat leidde
tot massaal uitzwermen in West Europa. Na 1977 is het aantal broedparen lang-
zaam teruggelopen tot het huidige niveau (1500-2000 paar). Op de lange termijn is
het voor de Nederlandse baardman en diverse andere moerasvogels van levensbe-
lang dat moerasgebieden aangewezen worden als natuurreservaat en dat door vak-
kundig beheer een juiste verhouding van jong en oud riet gehandhaafd blijft.
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Nederlandse naam:            Baardmannetje
Familie:                              Timaliidae
Wetenschappelijke naam: Panurus biarmicus
Engels:                               Bearded Tit
Frans:                                 Mesange à moustaches
Duits:                                 Bartmeise
Streeknamen:                     Baardmees, rietmees, rietpapegaai

Veldkenmerken: De hoofdkleur van het mannetje is tabaksbruin, het voor-
hoofd en de nek zijn zachtgrijs-blauw de twee zwarte baardstrepen en de
schouders zijn bruin . De keel is lichtgrijs en verloopt naar de onderdelen toe
in bruin-grijs. De vleugels zijn grijsbruin met licht grijze pennen, de staart is
bruinachtig met lichte veerzomen. Het vrouwtje is iets matter van tint en
bezit veel minder sprekende kleuren. Tevens mist zij de kenmerkende
baardstrepen. De jonge vogels missen deze baardstrepen ook en lijken meer
op de pop. De lengte bedraagt 16,5 cm waarvan 7,5 cm voor de staart.
Verspreiding: Midden-Europa, Noordwest-Europa, Zuidwest Azië en oost Azië.
Ondersoorten: Panurus biarmicus is de meest algemeen voorkomende baardman
Er is een ondersoort de Panurus biarmicus russicus deze komt voor in Oost- en
Zuidoost- Europa. Deze is aanmerkelijk groter dan eerder genoemde ondersoort.
Broedaantal: Broedvogel atlas 1979; 8000 paar in Nederland.
    Broedvogel atlas 2003; 1500-2000 paar in Nederland.
Voorkomen in Nederland: overwegend in Centraal Friesland, Noord west
Overijssel, het Naardermeer en de Flevopolders.
Aantal legsels: Twee tot drie legsels. Na strenge winters tot maximaal zes legsels.
Aantal eieren: 5 - 7
Status: In Nederland stand- en zwerfvogel. Soms invasie vogel.

De Baardman in het wild
Het Baardmannetje is één van de meest karakteristieke vogels van het rietland,
omdat het de zangvogelsoort is die het gehele jaar in deze biotoop leeft. Het nest
bevindt zich goed verborgen vlak boven de grond of het water in de moerasve-
getatie. Belangrijk is dat er voldoende dekking is. Dit blijkt wel uit het feit dat de
kunstmatige afdakjes van biezen, die indertijd voor deze vogels in het Zwarte
Meer bij Kampen werden geplaatst, vlot als broedplaats werden geaccepteerd.
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Baardmannetje Panurus biarmicus

Baardman man                       Foto: Piet de Dreu
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Dat is iets waar je rekening mee dient te houden als
je ze op deze manier laat overwinteren en ze in het
(vroege) voorjaar gaat "koppelen". Zorg ervoor dat
de al gevormde paartjes bij elkaar komen. Indien dat
niet het geval is en ze hun zelf uitgezochte partner
wel nog kunnen zien en/of horen, kunnen er pro-
blemen ontstaan. Paarvorming kan al voor of tijdens
de rui optreden. 

Broedcyclus
De baardman is deels nog een natuurvogel en dus bij
lange na nog niet zo gecultiveerd als bijvoorbeeld de
groenling of putter. Baardmannen zijn wat schuwer en
zeker veel beweeglijker dan de gemiddelde  zaadeten-
de cultuurvogel.  

Nestelen
Baardmannetjes broeden graag in dichte korfjes, die een beetje het nest in de
natuur benaderen. Voor de kweek levert dit echter problemen op. Nestcon-
trole is niet goed uitvoerbaar en ook het ringen kan dus een probleem geven.
Een zgn. traliekastje, met kunstgroen en gedroogde grashalmen bekleed
wordt ook geaccepteerd. Als nestmateriaal voldoet het pakket van Quiko uit-
stekend, met jutevezels, katoen en watten. Het materiaal heeft wel de neiging
in elkaar verward te raken, waardoor de vogels moeite hebben er plukjes uit
te halen en het na verloop van tijd laten liggen. Knip de kluwen kleiner, dan
gaat het beter. Het nest bouwen stelt niet zo veel voor.

De jongen
De eieren worden 12-14 dagen bebroed. Als de jongen uit het ei zijn moet een over-
vloed van insecten worden gegeven. Baardmannetjes laten de grootte van het broedsel
afhangen van het aanbod van voer. Als er bij een nest van vijf jongen er slechts insecten
verstrekt worden om er twee goed mee te kunnen voeren, worden er drie vogels uit het
nest gehaald en op de grond gedeponeerd. Al bij het uitvliegen is vast te stellen welk
geslacht de jongen hebben. Jonge mannen hebben een gele snavel en bij de jonge
poppen is die zwart, ook is bij de jonge mannen het zwart rond het oog intenser. De
jongen groeien doorgaans heel snel en moeten dus met de 5e dag gering worden met
ringmaat 2.8 mm. Ze zijn dan nog pikzwart zonder een veertje of dons. Het ringen
levert vaak problemen op. De poten van de jonge baardmannetjes zijn zo vlezig dat het
wel elastiek lijkt. Ringen met deze kleine maat kan op de 5e dag al wel eens te laat zijn.
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Huisvesting
Baardmannetjes hebben in de vlucht behoefte aan
privacy, zeker tijdens het kweekseizoen. Vooral de
plaats van het nest vraagt om extra privacy. Als de
vogels op het nest zitten, willen ze niet gezien wor-
den. Dat betekent dat de nestplaatsen afgeschermd
moeten worden met coniferentakken, bosjes riet, etc.
Het beste is om de achterste helft van de vlucht volle-
dig of voor het grootste deel af te schermen door bij-
voorbeeld coniferentakken en of bosjes van rietsten-
gels. Het gebruik van rietstengels heeft als bijkomstig
voordeel dat de baardmannetjes het blad en de plui-
men gebruiken als nestmateriaal. Zonder geschikte
ruimte en rustige omgeving gaat deze vogel namelijk
meestal helemaal niet over tot een normaal afwerken van nest of maken meerde-
re nesten waar niet in wordt gebroed.

Wat is er te schrijven over zang, gedrag en balts??
Het heldere roepje, dat klinkt als een racefietsbel, is te horen in uitgestrekte
moerassen met veel overjarig riet. Het is een explosief geluidje, dat boven
wuivend riet uit te horen is.

Voeding
Een andere randvoorwaarde is het voedsel. Het wordt sterk afgeraden om veel
meelwormen te voeren aan dit vogeltje. Beter is om buffalo’s en pinky’s te ver-
strekken, krekels worden ook goed opgenomen. Naast dit dierlijke voedsel
wordt geadviseerd om vochtig gemaakt eivoer/opfokvoer te verstrekken. Let er
wel op dat al het verstrekte dierlijke voedsel bestrooid wordt met een vitami-
nen/mineralen mengsel. Geschikt hiervoor zijn o.a. Gistocal en de speciaal
hiervoor ontwikkelde producten van AVES en Avian. U dient er rekening
mee te houden dat alle commercieel beschikbaar dierlijk voedsel geen com-
pleet voedsel is en in ieder geval altijd te weinig  calcium bevat. In de winter
krijgen ze er nog een bakje met fijne zaden bij.

Paarvorming
De baardmannetjes kunnen tijdens de rustperiode in één volière bij elkaar.
Het nadeel hiervan kan zijn dat er in de groep al paartjes worden gevormd.

42

Baardman man                                                  Foto: Piet de Dreu
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Baardman standaardeisen
De baardman hoort tot het geslacht Timaliidae, de grote familie der mezen. 

Fysieke vorm: 
Formaat: De ideale baardman moet een langgerekte indruk geven en moet
16.5 cm lang zijn, gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van
de staart. 
Model: De Baardman is een langgerekte vogel, vol van type. Van opzij gezien
moet de borst-/buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren van vol-
doende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst vol
en goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet de indruk wekken dat
dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg
rechte lijn vormen. De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen,
met het oog centraal ten opzichte van de schedel. Houding: Een goed getrainde
Baardman is een bewegelijke vogel, maar mag niet onrustig zijn. De stand van
het lichaam is ongeveer 45° en iets gedrukt. Het lichaam dient los van de stok te
blijven. De vleugels dienen strak langs de romp te worden gedragen, waarbij de
vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen. 
Conditie: Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste. 
Poten: De poten zijn zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, waarvan
drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om
de stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel. 
Ringmaat: 2,8 mm. 
Snavel: Een smalle, spitse naar verhouding lange snavel. Onder- en boven-
snavel dienen goed op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering: Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te
worden gedragen. Rond de snavel de zogenaamde snorharen. 
Tekeningpatroon: Tekeningonderdelen van de Baardman man zijn. 
Vleugeltekening: Slagpennen bruin, buitenvlag witte spiegels. 
Vleugeldekveren: Vanaf de vleugelbocht een zwarte omzoming. 
Staartpennen: De buitenvlag van de staartpennen bestaat uit een tweetal
witte veren. 
Onderstaart: Onderstaartdekveren zwart en in een V-vorm van ongeveer 2 tot
3 cm lang, en de veren liggen trapsgewijs.
Tussen het oog en de snavel loopt een zwarte baardstreep, tot aan de borst. 
De kopkleur is helder blauwgrijs. Er is een scherpe aftekening tussen de blau-
we kopkleur en het kaneelbruine rugdek. 
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De baardman pop laat als tekening zien: 
Vleugeltekening net zo contrastrijk als bij de
man. • 
Onderstaartdekveren bruin. 
Kopkleur bruin-/grijsachtige tot kaneelbruin. 
Pop mist baardstrepen. Er zijn poppen die man-
telstrepen laten zien, dit is geen fout maar het
soort eigen. 
De Baardman man en pop worden beide gekeurd
in schaal 1 van het gele keurbriefje). 
Mutatie: Tot op heden zijn er nog geen mutaties bekend van de baardman.

S.E.C. speciaal uitgave projectvogels De baardman

S.O.V.O.N broedvogelatlas
Spitzer: Jahreszeitliche aspekte der biologie der bartmeise
Limbrunner broedvogelatlas
Elseviers broedvogelatlas
Speciaal uitgave S.E.C.
Standaardeisen N.B.v.V. baardman

Nijenkamp -Voederdieren.nl
Schuilenburgerweg 6 - 7447 RP Hellendoorn

Leverancier van o.a.
Vogelvoeders:

Meelwormen                      Sprinkhanen
Buffalowormen                 Krekels
Moriowormen                    Wasmotten, etc

Topinsect:                         Ingevroren:
Pinky’s                               Muizen
Buffalowormen                 Ratten
Meelwormen                      Kuikens

TEL: 0548 - 655726 · FAX: 0548 - 657964 · BGG: 06 - 52056160
Email: info@voederdieren.nl •      Internet: www.voederdieren.nl
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Speciaalclub�Europese�Cultuurvogels

Informatieservice van de SEC

Hieronder vindt u het overzicht van de publicaties van de SEC en andere
auteurs. U ziet de bruto prijzen en de prijzen inclusief de verzendkosten. 
De Speciaaluitgave geeft informatie over specifieke bijzonderheden van de
betreffende vogel. Behandeld worden voeding, huisvesting, nestgelegenheden,
bijzondere soort gebonden eigenschappen, ziekten, vererving enz. De boeken
kunnen worden besteld door het verschuldigde bedrag onder vermelding van de
gewenste titel(s) over te maken naar de Speciaalclub Europese Cultuurvogels
    IBAN: NL89INGB0003158484
    BIC: INGBNL2A (Nodig voor storting vanuit het buitenland)
Alle rekeningen t.n.v. Speciaalclub Europese Cultuurvogels. Vergeet a.u.b.
niet uw adres te vermelden.

Voor inlichtingen over de boeken en publicaties, mail naar:
l.noort@icloud.com

Voeding en gezondheid van Europese vogels en verwante soorten in de praktijk.
Samenstelling: Huub Vervest en John van der Jagt
In stand of beurs € 18.-       verzenden NL €21,50     verzenden EU€ 28,35

De Groenling en zijn kleurmutaties, 
Samenstelling: John van der Jagt
In stand of beurs€ 12,50     verzenden NL€ 15,25     verzenden EU€ 18,25

Het Houden en kweken van Europese Insecten Etende vogels.
Samenstelling: John van der Jagt AANBIEDING
In stand of beurs € 10.-       verzenden NL € 12,75    verzenden EU € 19,75

De putter en zijn kleurmutaties, 
Samenstelling: John van der Jagt
In stand of beurs € 15.-       Verzenden NL €17,75    Verzenden EU € 20,75

De Sijs en zijn kleurmutaties, 
Samenstelling : Paul Oude Elferink
In stand of beurs € 15.-       Verzenden NL € 18,45   Verzenden EU € 25,45
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Het houden en kweken van de Goudvink, kruisbek en haakbek
Samenstelling: John van der Jagt
In stand of beurs € 15,-       Verzenden NL € 17,75   Verzenden EU € 20,75

Het houden en kweken van Kneu, Frater, Europese kanarie en Barmsijs
Samenstelling: John van der Jagt en Ger van Rooij
In stand of beurs € 15,-       Verzenden NL € 17,75   Verzenden EU € 20,75

DVD met 2 films ‘van Appelvink tot Zanglijster’ en ‘Europese vogels kweken’
In de stand of beurs €15.-   Verzenden NL € 17,75   Verzenden EU € 19,50
Deze DVD is op dit moment uitverkocht

Sijzen van de wereld, 
Alois van Mingeroet
In stand of beurs € 37,50   Verzenden NL € 41,-      Verzenden EU € 47,85

Europese vogels kweken en tentoonstellen, 
Alois van Mingeroet
In stand of beurs € 20.-      Verzenden NL € 23,45   Verzenden EU € 30,35

Europese cultuurvogels en hun mutaties, 
Alois Van Mingeroet
In stand of beurs € 35.-      Verzenden NL € 38,95   Verzenden EU € 45,35

Kruisingen kweken en tentoonstellen, 
Alois van Mingeroet
In stand of beurs € 20.-      Verzenden NL € 23,45   Verzenden EU € 30,35

Onkruiden, zaden, insecten en bessen voor vogels
Alois Van Mingeroet
In stand of beurs € 20.-      Verzenden NL € 23,45   Verzenden EU € 30,35
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