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Door Robert Paul Naeff

Inleiding
Een aantal jaren geleden heb ik wat ervaring
opgedaan met het houden en fokken van
beflijsters. Sindsdien horen we nog maar wei-
nig over deze soort in de volières. Misschien
leuk om de soort weer eens een keer voor het
voetlicht te brengen.

Uiterlijk en voorkomen
De beflijster (Turdus torquatus) heeft een
zeer karakteristiek uiterlijk. De eerste indruk
is die van een gewone merel met een witte
kraag op het bovenste gedeelte van zijn borst.
Vandaar waarschijnlijk ook de volksnaam:
‘dominee-merel’. Nadere beschouwing laat
toch een flink aantal uiterlijke verschillen
met de zojuist genoemde merel zien.
Als je de beflijster van dichtbij bekijkt, dan val-
len direct de ‘geschubde’ veren op. Veel veren
op borst, rug en zijflanken zijn voorzien van
een lichte rand. De vleugels zijn opvallend
licht van kleur en ook voorzien van beige tot
zilverachtige randen. Het geheel doet soms
wat spreeuwachtig aan. De staart is egaal en vrij donker van kleur. De man is
net als bij de merel erg gemakkelijk van de pop te onderscheiden. Hij is over-
wegend donkerbruin tot zwart van kleur, waartegen de witte halve maan op de
borst fel afsteekt. De pop is meer bruinachtig gekleurd, eveneens met lichte
veerranden en een minder uitgesproken witte, eigenlijk meer beige-kleurige
borstvlek. Snavelkleur bij de mannen en poppen is nogal variabel en kan
variëren van bruin tot geel. Sommige overjarige mannen hebben een zwarte
snavel en sommige een felgele, anderen alleen een gele ondersnavel. Het is
mij nog niet duidelijk of die donkere snavels op latere leeftijd nog van kleur
kunnen veranderen. Poten en ogen zijn bij beide geslachten bruin van kleur.
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Er bestaan behalve de nominaatvorm Turdus torquatus torquatus, nog 2
ondersoorten waarvan een, de Turdus torquatus alpestris, zeker de moeite van
vermelden waard is. Deze ondersoort die, de wetenschappelijke naam geeft
het al aan, zijn voornaamste verspreidingsgebied in de Alpen heeft, is eigen-
lijk nog iets fraaier en contrastrijker van kleur dan de nominaat. De veerran-
den en ook vleugels zijn lichter gekleurd, waardoor de vogels nog meer

geschubd en daardoor nog spectacu-
lairder ogen. 
De zang is een aangenaam geluid, die
volgens de literatuur qua structuur
enigszins overeenkomt met dat van de
zanglijster, maar veel eenvoudiger en
ook ietwat melancholiek aandoet,
zoals de zang van de grote lijster.
Meestal hoor je het 3 of 4 keer her-
haalde ‘piewie’ met een kleine riedel
er achteraan. Bij het opvliegen laten
de vogels vaak een geluid horen dat
enigszins op de kramsvogel lijkt: tjuk,
tjuk, tjuk als ze rustig zijn en harder en
ratelend als ze geagiteerd of gealar-
meerd zijn: tak,tak,tak!! is wat je dan
ongeveer hoort. 

De beflijster is een echte bergvogel
(Paul, overleg met de schrijver nodig),
die een voorkeur heeft voor bergachti-
ge en hooggelegen gebieden. Meestal
berghellingen en ruige terreinen tot

boven de boomgrens of afgelegen heidevelden met spaarzame begroeiing van
lage struiken, dennetjes, jeneverbes e.d. Echte hoog opgaande boomgroei is
niet noodzakelijk, want meestal wordt er gebroed op rotsen, in lage struikjes
of op de grond. Over het algemeen broeden de lijsters dus in afgelegen berg-
achtige streken waar ook weinig te merken is van menselijke invloeden. De
beflijster is dus in tegenstelling tot zijn neef de merel bepaald geen cultuur-
volger te noemen, eerder een cultuurvlieder, want in streken waar menselijke
activiteiten beginnen toe te nemen verdwijnt hij maar al te vaak.
Het is een vogel die in bijna alle berggebieden van Europa voorkomt. Zijn
verspreidingsgebied strekt zich uit van de gebergtes in Noorwegen, Zweden,

Ervaringen met de beflijster

5

Beflijster man, eigen kweek.



Finland en Lapland tot de gebergten en hooggelegen landschappen in Enge-
land, Ierland, Schotland en Wales. Verder naar het zuiden en oosten komt de
beflijster voor in Frankrijk in de Jura, een stukje van Bretagne, zoals gezegd
de Alpen, vanzelfsprekend in de Pyreneeën en delen van noord centraal en
zuid Spanje. Verder dan nog in Oostenrijk, Zuid Duitsland, Zuid Polen,
Tsjechië en Slowakije en er zijn nog kleine populaties oostelijker tot in Tur-
kije en de Kaukasus. De vogels overwinteren o.a. in delen van Frankrijk,
Spanje en Noord-Afrika. 

In Nederland is de soort geen broedvogel, maar alleen bekend als doortrek-
ker. In België (Ardennen) is een enkele maal een broedpoging waargeno-
men. De beflijster trekt in ons land door tussen half september en eind okto-
ber en van half maart tot eind mei. De meeste waarnemingen worden hier
gedaan in de kuststreek in april, als de vogels weer op de terugweg zijn van
hun winterkwartieren naar hun broedgebieden In sommige streken is de
soort behoorlijk talrijk, alhoewel de indruk bestaat dat in enkele broedgebie-
den de aantallen al jaren aan het afnemen zijn. Toch kan er in de meeste
gebieden nog niet gesproken worden van een echt zeldzame soort. De
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gemiddelde dichtheid van broedparen is in het algemeen laag te noemen en
niet te vergelijken met een soort als de merel. De vogels maken soms
gebruik van zeer grote territoria, hoewel er in gunstige gebieden ook meer-
dere koppels dicht bij elkaar broedend worden aangetroffen, bijv. langs de
oevers van een bergbeekje.

Gedrag, leefwijze en voedsel in het wild. 
De beflijster is een schuwe, teruggetrokken levende vogel. Eigenlijk neemt
hij de plaats in van de merel, die in het laagland leeft, in de bergen. Een soort
bergmerel zou je misschien kunnen zeggen. Dit bergleven is ook de reden
dat de beflijster een echte trekvogel is, die, zoals eerder vermeld, in de winter
naar Zuid-Europa en Noord Afrika trekt. De bergen verschaffen hem duide-
lijk te weinig voedsel in de winter. De lage temperaturen zullen op zich zelf
voor de vogel niet echt een probleem vormen. 
Het leven in de ruige ongastvrije gebieden waar deze soort broedt heeft
behalve nadelen ook zijn voordelen. Het aantal predators is door gebrek aan
prooidieren en ander voedsel, vrij laag te noemen, zodat de vogels succesvol
kunnen broeden in lage struikjes of zelfs op de grond.

Ook de beflijster zelf heeft soms moeite om aan voldoende voedsel voor zijn
jongen te komen. Mijn vogelvrienden in Engeland constateerden regelmatig
dat de lijsters in de broedtijd vele kilometers de bergen af moesten vliegen
naar de valleien om wormen te bemachtigen en dan weer het hele eind terug
met een snavel vol voer bergop tot soms boven de boomgrens…

Het voedsel van de beflijster is heel gevarieerd, zoals bij alle lijsterachtigen en
bestaat behalve uit de al genoemde wormen uit tal van soorten insecten, rup-
sen, slakken, geleedpotigen tot zelfs jonge hagedissen of salamanders en in de
nazomer en herfst veel fruit. Wat ik en velen niet wisten is dat de soort ook plan-
ten eet en aan zijn jongen voert. Dit bleek vorig jaar uit volière observaties.
Het broedseizoen start in april en loopt tot midden of eind juli (of begin
augustus in het noorden van Europa)

Het nest zit vaak laag bij de grond en wordt meestal gebouwd in heidepollen,
lage struiken, rododendrons of op een rotsklif, zelden in bomen. De alpestris
ondersoort(Alpen) broedt daarentegen wat vaker in bomen.
Het nest wordt door de pop gebouwd en meestal worden er 4-5 eieren
gelegd. Normaal gesproken worden er 2 broedsels grootgebracht, maar de
beflijsters in het hoge Noorden van Europa zien door het korte zomersei-

Het nest gecamoufleerd met kunstgroen



gezien hebben om te geloven, maar de doodzieke lijsterman hield alleen een
wat afhangende slagpen in zijn vleugel over aan het avontuur!

Een moeizaam begin
Ondertussen leek het jonge koppel het goed te gaan doen in de nieuwe vol-
ière. Ze maakten geen ruzie met elkaar en de jonge beflijsterman begon al
zachtjes te zingen. Ik herinner mij dat ik toen dacht: “dit wordt kweken!”
Maar ja, het blijven natuurlijk beflijsters en dan weet je het nooit, zoals al
snel blijken zou…

Vlak voor de start van het kweekseizoen vertoonde de jonge beflijsterman ver-
lammingsverschijnselen. Het gezang was verstomd en de vogel verbleef con-
stant op de grond van de vlucht. Hij bleef wel eten en ik strooide iedere dag
een handje meelwormen, die hij gretig opat. Even kreeg ik de illusie dat ik
hem net als de oude man er doorheen zou trekken, maar dat gebeurde niet.
Na enkele dagen stierf hij en bij inspectie zag ik dat hij en zwarte buik had,
wat zou kunnen wijzen op atoxoplasmose. Zo bleef er geen andere optie over
dan de stokoude, genezen beflijsterman in te zetten voor de kweek. Ik besloot

zoen maar kans 1 legsel te produceren. Het broeden, voornamelijk door het
wijfje, neemt een dag of 14 in beslag en de jongen vliegen na nog eens 10
tot 15 dagen uit het nest. De ruitijd begint afhankelijk van het afronden van
het broedseizoen eind juni tot begin september. Daarna vangt de trektijd
weer aan.  

In de volière
In het begin van de winter van 2007-2008 kreeg ik maar liefst 2 koppels beflijs-
ters van een vriend uit Engeland. Het waren 2 jonge poppen, een jonge man
en een overjarige man. De overjarige vogel was een erg oude vogel die al
witte vlekken op de kop en in de nek had van ouderdom. Inspectie van de
ring leerde mij dat de vogel op dat moment al 9 jaar oud was. Niettemin leek
hij nog in goede conditie te verkeren. Ook de jongere vogels zagen er goed
uit en leken in prima conditie.
De 2 poppen deelden gedurende de winter een vlucht en de mannen zaten
apart gehuisvest. Ik bouwde speciaal voor 1 van de koppels een flinke volière
van 4,5 x 4,5 mtr. Met er tegenaan nog een aparte vlucht van 4,5 x 1,5 mtr. om
eventueel een te felle man in de broedtijd van de pop te kunnen scheiden.
Een paar dagen vòòr de volière gereed was en er een koppel ingezet kon wor-
den werd één der poppen gedood door de andere pop. Bijna 3 maanden had-
den ze zonder problemen een volière gedeeld en vlak voor het overzetten
gebeurde er zoiets… Ik voelde mij eigenlijk al verslagen voor het kweeksei-
zoen begonnen was… 
Maar alle kansen waren natuurlijk niet verkeken. Ik had nog een pop over en
die zette ik samen met de jonge man in de nieuwe volière. De oude man
bleef apart zitten. Met die overjarige man leek het ook de verkeerde kant uit
gaan. Hij kreeg op verschillende plaatsen op zijn lichaam gezwellen. Onder
andere op de bocht van zijn rechtervleugel, op zijn kop en aan een poot
begonnen tumoren te groeien die angstwekkend groot werden. Zoiets had ik
nog nooit gezien. Het grootste gezwel aan de poot had op een gegeven
moment het formaat van een kleine druif en de vogel leek snel ten hemel te
zullen gaan. Op een bepaald moment kon hij zelfs zijn snavel niet meer slui-
ten en had moeite met ademhalen. Hij zat de hele dag lusteloos in een hoek-
je met hangende vleugels, maar bleef wel eten en drinken. Ik ontwormde
hem en voegde melkzuurbacteriën toe aan zijn drinkwater. De situatie stabi-
liseerde en de gezwellen stopten met groeien. Een maand bleef de situatie
onveranderd en toen begonnen de tumoren heel langzaam te slinken en ging
de openstaande snavel weer dicht. Al met al duurde het genezingsproces wel
een maand of 2, maar de vogel genas helemaal. Onvoorstelbaar, je moet het
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Geslaagde kweek
De pop maakte niet veel haast voor een 2e ronde: pas rond half juni begon ze
het nest weer op te kalefateren. Toen ik het idee kreeg dat ze ging leggen zette
ik de man apart en inderdaad vond ik de volgende dag het eerste ei. In totaal
werden er 3 eieren gelegd en de beflijster begon te broeden…
Na 2 weken kropen er 3 jongen uit de eieren en de beflijsterpop begon al
vrij snel voer aan te slepen voor haar jongen. Vooral levende buffalo’s met
Aves insectenstrooipoeder waren favoriet. Ook werden er af en toe diep-
vriespinkies gepakt. Dendrobena’s werden niet aangekeken. Ook de man
in de aangrenzende vlucht zag ik met levend voer in de snavel zitten, maar
ik durfde het toch niet aan om hem los te laten bij de pop met jongen. ‘De
pop leek het goed alleen af te kunnen, dus waarom het risico nemen,’
dacht ik. Ongeveer tegelijkertijd met de beflijsters waren er in een merel-
nest in een andere volière 2 jonge merels uitgekomen en zo was ik in staat
door dagelijks de twee nesten te vergelijken te zien of het groeiverloop van
de jonge beflijsters wel naar wens ging. Al na 2 dagen kon ik verschil
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hem in de vlucht naast die van de pop te zetten, zodat de vogels elkaar kon-
den zien en aan elkaar konden wennen. Het plan was om hem pas bij de pop
te laten als ze met nestelmateriaal aan het rondvliegen was. Zo gezegd, zo
gedaan, ik liet de man in de vlucht naast de pop en het eerste wat hij deed
toen hij de pop naast zich zag was de baltshouding aannemen!
De beflijster heeft een hele aparte balts. Je zou misschien verwachten dat deze
lijkt op de balts van de merel, maar dat is niet zo. De beflijster buigt diep voor-
over, zodat zijn staart naar voren komt. Die staart wordt dan ook nog eens wijd
uitgespreid, zodat de vogel wel iets wegheeft van een pronkende pauwhaan.
Het voorjaar begon en verschillende ‘vroege’ soorten in mijn volières, zoals
de zanglijsters, merels en blauwe eksters begonnen ijverig te nestelen. Soms
willen beflijsters ook wel eens vroeg starten bijv. al in april, maar in de meeste
gevallen duurt het tot eind mei voordat er activiteit te bespeuren is. Ook bij
mijn beflijsterpop duurde het tot eind mei voordat ik haar kon betrappen met
nestelmateriaal in de snavel. Direct zette ik de tussendeur open die de man
scheidde van de pop en bleef kijken of alles goed zou gaan. In korte tijd vond
de man de doorgang en vloog de ruimte bij de pop binnen. De vogels
reageerden goed op elkaar. De man begon direct te baltsen (zie foto) en de
pop keek hem nauwelijks geïnteresseerd aan.
Er werd geen ruzie gemaakt en ik had er wel vertrouwen in. De vraag was
alleen: kon de man nog wel bevruchten na zijn ziekte? De pop bouwde in
enkele dagen tijd een mooi nest in een open houten nestkast en het wachten
was op het eerste ei. Ik twijfelde nog of ik de man niet weg zou halen omdat
de mannen van veel Turdus-soorten, bijv. merels gekende eierenpikkers
zijn, maar besloot het er maar op te wagen. De volgende dag lag het eerste
ei in het nest. De dag erop lag er een kapot ei onder het nest en een heel
ei in het nest, dat ik ijlings wisselde voor een merel ei. Vier dagen later lag
er nog altijd 1 merel ei in het nest, waar niet op gebroed werd…Hier klopte
iets niet. Nauwkeurige inspectie van de volièrebodem leverde verschillen-
de plekken op met stukjes eierschaal… Verdraaid nog an toe, de man had
het toch weer gepresteerd. Hij had het legsel vernield! Het ene overgeble-
ven beflijster ei legde ik onder een merelpop, die net begonnen was met
broeden. Merel en beflijstereieren verschillen weinig van kleur: het beflijs-
ter ei is ietsjes blauwer gekleurd, maar heeft dezelfde vlekkentekening.
Helaas gooide deze merel bij het uitkomen van de eieren haar eigen jon-
gen én het uitgekomen beflijsterjonge subiet op de grond, waar ze jam-
merlijk stierven. 
Het wachten was op een 2e ronde van de beflijsterpop…

Jonge beflijster enkele dagen na het ringen
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Besluit
Het houden en kweken van de beflijster blijft lastig. Niet zozeer het kweken
op zich vormt het probleem, maar meer de vatbaarheid van veel vogels voor
parasieten, ziekten etc. Toch is mij duidelijk geworden dat deze soort ook
heel taai kan zijn, als we kijken naar de wonderbaarlijke genezing van een
vogel die daarbij ook nog eens behoorlijk op leeftijd was. In ieder geval is het
zo dat het verstandig is om deze lijstersoort (en eigenlijk de meeste lijstersoor-
ten) op gezette tijden te ontwormen. Zelf kuur ik de vogels met Cydectin,
vlak voor het broedseizoen en voor of tijdens de rui. Ook het kuren tegen coc-
cidiose en atoxoplasmose is een mogelijkheid. Als we met deze soort een paar
generaties verder zijn in de volières, dan zou het best eens kunnen zijn dat
veel ziekteproblemen tot het verleden zijn gaan behoren. Voor degenen die
het ook met deze soort gaan proberen: veel succes!

Literatuur:
Peter Clement en Ren Hathway – Thrushes, plaat 33, tekst pag. 346
J. del Hoyo, A.Elliot, D.Christie – Handbook of the birds of the world, volume
10, plaat 53, tekst pag. 647

bemerken. De mereljongen leken mij groter. Ik talmde niet en legde één
der beflijsterjongen bij de merel, die trouwens net als ma beflijster ook in
haar eentje bezig was haar jongen groot te brengen. Nu kon ik nog beter
vergelijken en inderdaad: na 6 dagen kon ik de 2 jonge merels en de ene
beflijster met moeite ringen, terwijl de 2 jonge beflijsters in het originele
nest stukken kleiner waren en nauwelijks groeiden. Ondanks het feit dat
ma beflijster behoorlijk wat buffalo’s aansleepte. Het was erg verleidelijk
om toch maar de beflijsterman lost te laten, maar ik koos voor een andere
optie. De 2 magere jongen werden ook bij de merel geplaatst, die haar aan-
tal jongen van oorspronkelijk 2 naar 5 zag groeien. Gelukkig kunnen
merels blijkbaar niet tellen, want de jonge beflijsters werden probleemloos
geaccepteerd en de nieuwelingen werden net zo goed verzorgd als de eer-
dere jonge vogels. Deze merelpop bewees haar waarde als pleegmoeder
later in het seizoen nog eens, toen ze ook een eenzame jonge kastanjerug-
lijster grootbracht. Een lijstersoort die in een hele andere groep valt dan de
Turdus, namelijk die van de Zoothera. Een bekende lijster uit deze groep
is bijv. de oranjegekleurde damalijster, een populaire kooivogel in enkele
Aziatische landen.

De merelpop bracht de 5 jongen goed groot en de 2 jonge beflijsters maak-
ten zelfs een soort inhaalslag, want alles en iedereen kwam praktisch tege-
lijkertijd in de veren. Op een leeftijd van 10 dagen haalde ik de beflijsters
uit het nest en bracht ze verder met de hand groot. Helaas viel het kleinste
jong nog af op een leeftijd van ongeveer 3 weken. Met 4 weken waren de 
2 overgebleven beflijsters zelfstandig en plaatste ik ze samen met enkele
handopfok kastanjelijsters (Turdus rubrocanus) in een grote vlucht. 
In augustus/september gingen alle lijsters ruien. De kastanjeruglijsters 
gingen zich wat agressief gedragen jegens de jonge beflijsters, reden om ze
apart te zetten in een andere vlucht. De beide beflijsters begonnen een
mooie witte kraag te ontwikkelen en leken mij 2 mannen. Zou het dan ein-
delijk gaan lukken en zou ik op het einde van het kweekseizoen kunnen
zeggen: “dit seizoen 2 beflijsters gekweekt”? Nee hoor, vlak voor het einde
van de ruitijd viel er toch nog een vogel af. De grootste van het stel bleef
gelukkig wel leven en ontwikkelde zich tot een fraaie man. Van vriend John
uit Engeland, die het afgelopen seizoen 3 mannen en een pop kweekte
kreeg ik een jonge pop, zodat ik volgend jaar, als alles mee zit, met twee
koppels beflijsters aan de gang kan gaan.



Het is langzaam traditie
geworden dat wanneer
het fluitenkruid bloeit
gespreksgroep “de Mei-
erij” haar jaarlijkse
vogel- en lentewande-
ling organiseert. Dit jaar
is gekozen voor het
natuurgebied “de Maas-
horst”. Dit uitgestrekte
natuurgebied van 4000
ha ligt in het oostelijk
deel van de provincie
Noord-Brabant en de
gemeenten Oss, Uden,
Bernheze en Landerd
maken deel uit van dit
gebied. Het bestaat uit
naaldbos, heide en cultuurgrond welke afgewisseld worden met stuifduinen,
beekdalen en vennen. Een zeer gevarieerd natuurgebied dat hierdoor veel
biotopen voor diverse vogels herbergt.
Ondanks de slechte weersvooruitzichten voor zondag 24 april was het een
stralende zondagmorgen, de zon liet zich regelmatig zien maar de wind voel-
de wel een beetje guur. De afspraak was om 8.00 uur op de parkeerplaats van
de Valkhotel in Uden aanwezig te zijn. Om 6.30 uur werd ik al gewekt door
de luide zang van mijn vogels en ik hoopte dan ook bij de wandeling andere
geluiden te horen dan die van mijn eigen veldleeuweriken, groenlingen, vin-
ken, sijzen, barmsijzen, kneuen, geelgorzen, zomertortels, Europese kwar-
tels, huis- en ringmussen. Over de geluiden van de dikbekcini’s, geelbuikci-
ni’s, edelzangers, Mozambiquesijzen, zwartkopgroenlingen en rode kardi-
naal hoefde ik me geen zorgen te maken dat ik die daar zou horen.
Zoals altijd was ik al gefocust op alles wat vliegt en zingt en onderweg naar
Uden en moest ik een uitwijkmanoeuvre maken om een groep kibbelende
kraaien en roeken te ontwijken die zich tegoed deden aan een ogenschijnlijk
feestmaal in de vorm van een nachtelijk doodgereden konijn. 
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Als het fluitenkruid bloeit

Fluitenkruid



zich in het struikgewas zien. Met
onze kennis is het niet helemaal
duidelijk of het om weer een fitis
gaat of om een tjiftjaf. Even laat het
vogeltje ons in onzekerheid maar al
snel geeft het zelf het antwoord en
neemt de twijfel weg door zijn
naam tjiftjaf te laten horen.
Na een kleine twee uur wandelen
kwamen we uiteindelijk weer bij

onze auto. Iedereen was enthousiast over de grote variatie vogels die we gehoord
en gezien hadden. Een mooi gebied “de Maashorst” met veel vogels van diverse
pluimage, zeker een aanrader voor elke vogel- en natuurliefhebber.

Tot weer het fluitenkruid bloeit…………

Namens gespreksgroep ‘de Meierij”
Gerard van den Akker

Aangekomen op de parkeer-
plaats stonden al enkele leden te
wachten en snel volgden nog
enkele leden vergezeld van hun
echtgenotes die ook belangstel-
ling hadden voor deze vroege
tocht. Nadat de groep compleet
was, enkele hadden zich afge-
meld, vertrokken we onder lei-
ding van onze gids Henk Pen-
ninx en medelid van de gespreks-

groep naar de Maashorst. Henk komt regelmatig in dit gebied en zal ons allerlei
mooie plekjes laten zien. De weg naar het gebied leidde door een schraal weide-
gebied waar een koppel veldleeuweriken naarstig op zoek was naar voedsel en een
wulp scharrelde ook wat rond in de directe omgeving. Henk vertelde dat hier ook
regelmatig veel gorzen en kneuen te zien zijn. Even verderop parkeerden we de
auto en vervolgden onze weg te voet. Het pad slingerde langs een open heidege-
bied met af en toe een grove den. Vanuit een van deze dennen liet de boomleeu-
werik zijn zang horen. We volgde het pad verder en daar konden we een koppel
roodborsttapuiten bewonderen. Ongestoord had het koppel aandacht voor elkaar,
de man volgde de pop telkens op enkele meters om haar maar niet uit het oog te
verliezen. Op de achtergrond werd steeds de roep van een goudvinkman gehoord,
maar doordat er al redelijk wat blad aan de bomen en struiken zat werd het gezicht
belemmerd. Iedereen was gefocust op iets roods naar aanleiding van de goudvink-
geluiden en om de goudvinken dan ook echt te zien. Opeens riep Ad: “ik zie hem,
daar… aan de overkant van een stukje heide, in die den….daar …kijk..”. Alle ver-
rekijkers zochten in de verte naar iets roods wat op een goudvink zou kunnen lij-
ken. Niets te zien alleen een rood merkteken op enkele bomen die op de nomina-
tie stonden om gekapt te worden.

Henk vertelde dat hij vorige week ook nog appelvinken en de goudvinken  gezien
had in dit gebied en terwijl hij dit vertelde vloog een koppel kneutjes aan ons
voorbij. Met enige regelmaat doorkruisten in de verte enkele reeën ons pad. Door
de zandwinning zijn op sommige plaatsen grote “meren” ontstaan die veel water-
vogels aantrekken, zeker in de winter, zo vertelt Henk. Ook is een wand bij de
afgraving gecreëerd waar oeverzwaluwen hun nest in bouwen. We vervolgen ons
pad en een fitis trekt onze aandacht. Even verderop laat een soortgelijk vogeltje
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Veldkenmerken

Kneuman
Vanaf het voorjaar heeft hij een karmijn rood voorhoofd, terwijl de rest van het
kopje in deze tijd muisgrijs is. Op de borst vertoont hij twee grote karmijnrode
vlekken die afhankelijk van het exemplaar,kunnen uitlopen tot 2 cm. voor de
pootjes. Het loopbeen en de teentjes zijn bruin, de nageltjes zijn zwart. De keel

is zachtgrijs van kleur en afgezet met donkere strepen.
Rug en vleugel dek veren zijn chocoladebruin, terwijl de
stuit bruin is met zwarte en witte strepen. De vleugelpen-
nen zijn donkergrijs tot zwart met een witte omzoming.
Deze vlag wordt gevormd door een witte vlek in de smalle
vlag van de pennen die doorloopt tot in de brede vlag
althans de schacht voorbij. De staart is eveneens donker-
grijs tot zwart, met een witte streep aan de binnenkant
van elke staartpen. De snavel is bruin evenals het oog. In
de winter mist de man het karmijnrood op kop en borst.
Dit heeft dan plaats gemaakt voor een bruine streepteke-
ning. De bruine keelvlek is nu ook vervangen door beige
met aan de zoom donkere strepen. De snavel is in deze
periode loodgrijs gekleurd. Door afslijten van de veertjes
wordt in maart/april het rood op borst en voorhoofd weer
zichtbaar. 

Pop
Zij heeft geen rood zoals de man. Het bruin op de
vleugel dek veren is niet egaal maar meer gewolkt. De

donkere strepen op de borst zijn breder en donkerder gekleurd. De vlag in de
vleugelpen is meer vuilwit en reikt ook niet of nauwelijks de veerschacht.
Beide geslachten hebben een lichtgevorkte staart.

De zang
Zoals uit zijn Franse benaming blijkt, is zijn zang melodieus. 
Ze staan als zeer goede zangers bekend, volgens velen zelfs als de beste en
mooiste zang van onze Carduelinae. In vroegere tijden werden er vaak zang-
wedstrijden mee gehouden, voornamelijk in Zuid-Duitsland en Frankrijk.
Met uitzondering van de ruiperiode en de barre winterdagen laat de kneu het
gehele jaar door zijn zang horen. Het liefst doet hij dit vanaf een verhoging,
vanwaar hij het gebied kan overzien. Zijn zang bestaat uit een prettige men-
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Status in Nederland: Broedvogel /standvogel en doortrekker.
Familie: Fringillidae
Geslacht: Carduelis Brisson
Nederlands: kneu.
Duits: Bluthanfling.
Engels: Linnet.
Frans: Linotte melodieuse.
Lengte: 13,5 cm.
Vleugellengte: 7,6-8,3 cm.
Gewicht: 15 gram

Streeknamen:
Bij ons spreekt men van: Kneu, tukkertje,
kneuter, heivink, vlasvink, hennepvink en
robijntje, meertje, en vlamsijs. Hieruit blijkt
de grote bekendheid en populariteit die deze
vogel geniet.

De kneu behoort tot de familie der Fringilli-
dae. Deze familie heeft twee onderfamilies
nl. Fringillinae en Carduelinae. De Cardueli-
nae omvat de grootste groep en het geslacht
Acanthis, waartoe de kneu wordt gerangschikt, 
maakt daar deel van uit.

Het geslacht Acanthis omvat: Kneu, frater en barmsijssoorten. 
De kneu heeft zes ondersoorten, drie hiervan leven in Europa zoals
de nominaat vorm,  Acanthis cannabina cannabina
de Schotse  kneu: Acanthis cannabina autochtona
de Turkse    kneu:   Acanthis cannabina bella.
Canarische eilanden Acanthis nana madera
Canarische eilanden Acanthis meadewaldoi
Noord-Afrika en  Azië Acanthis bella

Projectvogel de kneu

De Kneu   Carduelis cannabina

Koppel kneuen



geling van kwetterende geluiden met rollers en fluittonen. Ze houden van
gezelligheid en leven vaak in groepjes van drie, vier of nog meer paartjes. Hier-
door kan men hun zang vaak in koor waarnemen. Zover bekend, neemt de
pop geen deel aan de zang. De roep klinkt als IItsoew iet. Wanneer ze opvlie-
gen, maar ook tijdens de vlucht laten ze een knut-knut-knutll-geluid horen.

Verspreidingsgebied:
Volgens Avon en Tilford, komt de kneu in geheel Europa voor, met uitzonde-
ring van IJsland en Noordelijk Scandinavië. De kneu is een trekvogel, maar
niet in die zin als bijv. de zwaluwen en de nachtegaal. Zij houden meer het
midden tussen trekvogels en zwerfvogels. ln de winter worden onze streken
bezocht door vogels uit het noorden en onze broedvogels trekken dan naar
zuidelijker gebieden zoals Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland en Turkije.
Op deze wijze zullen wij het gehele jaar door kneutjes kunnen waarnemen.

Voorkomen trend en aantallen in Nederland:
Tijdens het uitkomen van de Atlas van de Nederlandse Broedvogels in 1979
broeden er nog 60.000 tot 130.000 kneuen in Nederland
De afname van de kneuen in Nederland is de laatste decennia enorm. In de
meest recente meetperiode, 1998-2000, werden nog 'maar' 40.000 tot 50.000
paren geteld. De kneu is nog steeds een algemene soort, maar de dichtheden
zijn sinds de jaren '70 steeds geringer geworden. De soort neemt ook sterk af
in alle omringende landen, waarbij ook problemen in zijn overwintering
gebieden zeker niet zijn uitgesloten. Vanwege deze aantalvermindering van
de soort is de kneu een rode lijst soort.

De kneu behoort ondanks zijn afname nog wel tot één van de meest versprei-
de broedvogels van ons land. De soort ontbreekt alleen in de centra van enke-
le grote steden en enkele zeer open weidegebieden zoals de Alblasserwaard.
De soortdichtheid is groter in laag Nederland dan in de hogere delen van ons
land. Vooral Noord Groningen en Friesland, het Drents Fries grensgebied
Noordwest Overijssel, Flevoland, Texel, de Hollandse en Zeeuwse duinen,
de akkergebieden van de Zeeuwse eilanden en de uiterwaarden van de Grote
Rivieren kennen een relatieve hoge kneuenstand. De voorkeur voor akker-
bouwgebieden is opvallend, met hoge dichtheden op het bouwland van
Noord-Nederland en Zeeland. Ook Flevoland is bij kneuen in trek. In dit uit-
gestrekte akkerlandschap is voldoende voedsel aanwezig in de vorm van
zaden en knoppen van allerlei kruiden. Op de zandgronden is de kneu min-
der gebonden aan bouwland/agrarisch gebied. 
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De aanwezigheid van een rijke kruiden vegetatie op de zandgronden is name-
lijk veel minder uitbundig dan die op de kleigronden van de lage delen van ons
land. De verspreiding van de kneu is de afgelopen veertig jaar slechts weinig
veranderd. Alleen in de laaggelegen delen van Nederland is de verspreidingsge-
bied van de kneu kleiner dan in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. In aan-
tal is de soort wel sterk afgenomen. Vanaf eind zeventiger begin tachtiger jaren
van de vorige eeuw is het aantal broedparen in bos en duin sterk gedaald.
Kneuen hebben, in tegenstelling tot verschillende andere struweelbroeders,
niet geprofiteerd van de vergrassing en verstruiking van de duinen. 

Aannemelijk is dat een verslechterde voedselsituatie hier mede de oorzaak
van is. Ook in moerassen en heidegebieden is het aantal broedparen gedaald,
vanaf 1984 is het aantal broedparen in deze gebieden met ongeveer 30 % afge-
nomen. Uit het agrarische landschap zijn weinig tellingen beschikbaar uit de
jaren zeventig. De gegevens uit deze gebieden uit de tachtiger jaren suggere-
ren stabiele aantallen met jaarlijkse schommelingen. Er moet wel rekening
gehouden worden met het feit dat de tellingen in de tachtiger jaren vooral in
vogelrijke landbouwgebieden werden verricht. Of de gegevens een landelijke
trend vertegenwoordigen van de stand van de kneu is dan ook zeer twijfelach-
tig omdat juist in het cultuurland de stand van de kneu de afgelopen decen-
nia sterk is teruggelopen.
Het verdwijnen van heggen, kruidenrijke akkerranden en ruwe overhoeken
heeft het aanbod van voedsel en nestgebied sterk verminderd. Ook door de ster-
ke groei van snijmais, de afname van het areaal van graansoorten en de teelt ver-
andering van graan is het aanbod van voedsel in de winter voor de kneu sterk
verminderd. Hierdoor is de sterfte van kneuen in de wintermaanden groter dan
voorheen en gaan de kneuen in een slechtere conditie het broedseizoen in. Het
aantal overwinterende kneuen is van af 1980 dan ook sterk gedaald.
Gezien de huidige ontwikkeling van de landbouw, schaalvergroting en min-
der variatie in gewassen is de verwachting dat de stand van de kneu de
komende decennia nog meer zal afnemen. Ook de cultuurvolgers onder de
kneuen zullen waarschijnlijk in aantal afnemen. Wel is de kneu in staat
gebieden waar natuurontwikkeling plaats vind snel te bevolken.  

Leefwijze
De kneu is een uitgesproken zaadeter. Er wordt betrekkelijk veel op de grond
gefoerageerd. De kegelsnavel en zijn behendigheid maakt dat de kneu zowel
zaden uit bloemhoofdjes van composieten als zaden van het varkensgras tus-
sen steenslag weet te bemachtigen. 



ter regelmatig te vinden zijn. Hij is voorzichtig van aard, maar beslist niet
mensenschuw. Wanneer men hem wil observeren, kan hij tot vrij dichtbij
benaderd worden.

De voeding
De snavel is kort en breed, dit wijst op het assortiment zaden dat voor de kneu
in aanmerking komt. Diep gelegen zaden, zoals die door de distelvink nog
bereikt kunnen worden, blijven voor de kneu verstoken, evenals harde zaden
die de vink en appelvink kunnen verwerken. Zij voeden zich met zaden die
betrekkelijk vrij liggen, of door peulen of kapsels zijn omgeven. Ze zitten
vaak op de grond, waar ze de uitgevallen zaadjes oppikken van planten en
bomen waar ze normaal niet bij kunnen vanwege de snavelvorm. 

Het is een echte zaadeter, terwijl hij in het vroege voorjaar een vers groen
blaadje van vogelmuur niet versmaadt. 
Hij voedt zich met vele zaadsoorten zoals klein kruiskruid, klein hoefblad, her-
derstasje, paardebloem, melkdistel, schapezuring, krul zuring, veldzuring, bij-
voet, melde, smalle en grote weegbree, teunisbloem, gewone raket, gele morgen-
ster, centauri, knoopkruid, boerenwormkruid, varkensgras, herik, perzikkruid,
wilde cichorei, streepzaad, guldenroede, hennepnetel en niet te vergeten de vele
grassoorten. Verder hebben de nodige cultuurgewassen zijn aandacht, o. a. haver,
tarwe, raapzaad, kool zaad, lijnzaad,hennepzaad en zonnebloempitten.

Dit is geen opsomming van een serie zaden, het is zelfs nog maar een gedeel-
te van het assortiment waarmee ze zich in de natuur bij voorkeur voeden.
Hieruit blijkt dat ze niet kieskeurig zijn bij het bepalen van hun voedsel.
Raapzaad is een der basiszaden, evenals koolzaad. Krulzuring en haver zijn een
gewild opfokvoer. Gele morgenster heeft wel de hoogste voedingswaarde en wordt
veel aan de nestjongen verstrekt. Insecten worden na genoeg niet gevoerd, hooguit
enkele tijdens de eerste levensdagen. Verder zal het verstrekken van insecten zich
beperken tot een insect er tussendoor. Hars, dat o.a. in jonge scheuten en dennen-
naalden voorkomt, zou bij het eten hiervan, het rood in het verenkleed van het
mannetje bevorderen. Doch ook de gewone raket en de verschillende zuring zijn
caroteenhoudend en komen bij veelvuldig gebruik de kleur ten goede.

Broedtijd
In het vroege voorjaar, maart/april, vormen zich reeds paartjes. Wanneer zich
een koppel gevormd heeft, zullen ze het gehele seizoen bij elkaar blijven.
Men ziet ze dan ook in het voorjaar steeds in elkaars nabijheid.
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Kruidenrijke gebieden met verspreide bosschages en langs infrastructuur zijn
ideale voedsel gebieden voor de kneu. Ook in dichtere vegetaties waar locaal
openingen zijn ontstaan die plek bieden aan planten als ridderzuring, kool-
zaad, herik, melde, ganzevoet en grote brandnetel is de soort te vinden. Agra-
rische gebieden met veel variatie in het landschap, in gewassen en in bedrijfs-
voering zijn ideale broedgebieden voor de kneu. Door alle schaalvergrotingen
van de laatste decennia is het landelijk gebied steeds minder geschikt gewor-
den voor de kneu. De duinen, heide en hoogveengebieden zijn de natuurlijke
leefgebieden van de Kneu. De soort komt hier in veel kleine aantallen voor
dan in kleinschalig agrarisch cultuurgebied. In de stad moet de soort het heb-
ben van opgespoten terreinen, industriegebieden en weg- en spoorbermen. In
bossen en nette groene woonwijken zal de Kneu niet aangetroffen worden.

De Kneu maakt haar nest op 20 centimeter tot 2 meter boven de grond.
Meestal wordt er in groepen of zelfs kolonies gebroed. De Kneu heeft een lang
broedseizoen met twee of drie legsels per jaar. Met legsels van rond de 5 eieren
heeft de Kneu een groot voortplantingsvermogen Het broedseizoen begint
eind april en tot in augustus kunnen we nesten met eieren of jongen vinden. 
Als nestmateriaal wordt vooral worteltjes ,grassen, zaadpluizen, korstmossen,
bastvezels en dierenhaar gebruikt. Het vrouwtje bouwt het nest terwijl haar
man haar begeleidt. Er worden twee tot drie nesten grootgebracht. Er worden
4 tot 7 eieren gelegd. Deze zijn buikig,glad en slechts enigszins glanzend.
Meestal zijn ze zeer lichtblauw tot wit.

Ze zijn schaars bezet met lichtroze tot kastanje bruine stippen, vlekjes en
streepjes, vooral geconcentreerd rond de stompe pool De eieren zijn 18,2 x
13,2 mm groot. De broedduur bedraagt 12-13 dagen. De jongen zijn tamelijk
donzig. Het dons is lang en rookgrijs. De binnenzijde van de bek is roze en
de snavelrand is lichtroze/geel.

Gedrag
Het is een vogel die van gezelligheid houdt. Zelfs in de broedperiode treft
men weleens verschillende nesten in een klein gebied bij elkaar aan. Zodra
de broedperiode voorbij is treft men ze in kleine en grotere groepen op voed-
selrijke plaatsen aan.

Dit zijn dan meestal stortplaatsen, ruderale terreinen en stoppelvelden. Al
zwervend stropen ze deze af op zoek naar iets eetbaars. Op plaatsen waar veel
gewone raket (Sisymbrium officinalis) voorkomt, zullen de kneuen in de win-
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kooi. Op deze Spartaanse
manier duurde het toch nog
wel eens twee weken voordat
de vogel rustig bleef. Deze
methode verdient geen navol-
ging.

Gedrag in de volière
De kneu is een vogel die goed
met andere soorten samen te
houden is. Op de voerplaats is
hij meestal bescheiden, zodra
een medebewoner naar hem
pikt, ruimt hij meestal het veld.
De mannetjes maken zich als
goede zangers zeer verdienste-
lijk. Met uitzondering van de
ruiperiode en de barre winter-
tijd, kan men hun gezang het
hele jaar horen. Het zijn overi-
gens zeer voortreffelijke zangers.
In de paartijd is observatie wel
aan te raden. In mijn volière
maakte ik het volgende mee:
In één van de kweekvluchtjes zaten drie paartjes bij elkaar, te weten een stel
distelvinken, een stel vinken en een koppel kneutjes. De distelvink had een
nestplankje uitgezocht voor haar toekomstig kroost. Hier was geen probleem.
Doch in een conifeer zat de vink reeds te broeden. En op die bewuste conif-
eer liet de kneu haar oog vallen. U kunt wel begrijpen dat de vink zich met
deze gang van zaken niet kon verenigen. 

Doch de kneuen vochten samen tegen de vink, die tegen dit geweld niet was
opgewassen. Omdat de vink reeds broedde, heb ik het stel kneuen uitgevan-
genen bij een ander stel vinken geplaatst die nog geen nest hadden . 
Hier verliep alles naar tevredenheid. De kneu heeft een sterke trekdrang .
Wanneer het tijdens de trekperiode volle maan is, dan kunnen ze bij nacht
nogal eens gaan vliegen. Hierdoor trekken ze dan de aandacht van zwerven-
de katten,maar ook van een eventueel in de buurt vertoevende uil met alle
nare gevolgen vandien .
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Het paringsritueel bestaat uit kwiek gefladder van de man voor de pop. Tij-
dens deze ceremonie zingt hij haast onophoudelijk In deze periode heb ik
steeds verschillend gekleurde mannetjes waargenomen. Naast de karmijnro-
de zag ik oranje gekleurde mannen. in de broedperiode heb ik deze oranje-
gekleurde vogels niet meer gezien. Of het hier een ondersoort betreft weet ik
niet, alhoewel ik dit veronderstel. Daar dit oranje zo diep van kleur was, kan
het niet als een overgang gezien worden.

Na zo een korte periode met elkaar opgetrokken te hebben, wordt uitgezien
naar een nestplaats. Bij het zoeken naar een nestplaats doet de man voorstellen,
doch het popje zal moeten beslissen. Door observatie in de natuur ben ik tot die
conclusie gekomen. Bij het zoeken naar een juiste nestplaats zag ik het manne-
tje in struiken gaan (brem- en braamstruiken). Na zich daar voor een korte tijd
opgehouden te hebben, volgde het popje hem. Even later kwamen beide vogels
weer tevoorschijn. Dit schouwspel herhaalde zich in verschillende struiken.
Een dag later was het nog steeds hetzelfde. Tot op een dag dat ze enkele
malen naar eenzelfde plaats teruggingen. Hier had ik reeds eerder een paar-
tje zien zoeken. Of dit hetzelfde koppel was durf ik niet met zekerheid
te zeggen. Het biotoop waar ik observeerde was ongeveer 5 ha. en werd door
een tiental kneupaartjes bewoond.

De trek
De kneu staat omschreven als trekvogel.
Onze broedvogels zwerven naar het Middellandse Zee gebied, terwijl onze stre-
ken bezocht worden door hun familieleden uit noordelijk gelegen gebieden.

De kweek van de kneu

Tamheid
Wanneer geen maatregelen worden genomen is de kneu in kooi of volière een
onrustige gast. Onze TT liefhebbers ervaren dit elk jaar weer opnieuw.
Een goede methode om de vogels rustig te krijgen en te houden is wanneer
men ze, zodra ze zelfstandig zijn in de TT -kooi plaatst. Deze wordt dan op
ooghoogte gehangen op een plaats waar veel gelopen wordt. De vogels zullen
zodoende aan de mens wennen en niet angstig heen en weer vliegen in de kooi
bij onze komst. Er zijn natuurlijk ook succesvolle andere methodes. Van een
Belgische spreker hoorde ik een keer vertellen dat hij zijn schuwe vogels tam
kreeg door ze regelmatig met een bloemenspuit te besproeien. Dit natuurlijk
alleen wanneer hij naar de kooi liep en de vogel dan schuw te keer ging in de
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Was dit de eerste levensdagen een papje, dan worden het na verloop van tijd
toch steeds meer gepelde zaadjes. Met het groter worden van de jongen ont-
vangen ze steeds vaker, maar ook meer voedsel. Hierdoor wordt automatisch
de tijd van voorweken in de rekbare slokdarm korter. Tijdens het zelfstandig
worden van de jongen, biedt de natuur een uitgebreid assortiment van half-
rijpe en rijpe zaden. In deze periode zullen de jonge vogels verder ontwikke-
len en de snavel zal harder worden.

Men kan stellen dat de kneu hoofdzakelijk van zaden leeft. Opfokvoer of het
zogenaamde eivoer mag niet ontbreken tijdens de kweekperiode. Het ver-
dient aanbeveling om de vogels in het vroege voorjaar aan een goed opfok-
voer te wennen, zodat ze dit reeds kennen wanneer het nodig is. Dit opfok-
voer kan men met kiemzaad vermengen, waarin de vogels dan vele belangrij-
ke bestanddelen zullen vinden. Verse onkruidtakken kunnen in deze periode
wel vier tot vijfmaal per dag verstrekt worden. Hoe vaker men vers onkruid
verstrekt, hoe vaker de vogels ervan zullen eten en op hun beurt de jongen
voeren. Vanaf het moment dat er jongen zijn verdient het aanbeveling om
dagelijks met de nodige voorzichtigheid nestcontrole toe te passen. Nestcon-
trole wil niet zeggen: de jongen aanraken of uitnemen, doch alleen op een
afstand nazien of alles normaal en naar wens verloopt. Wanneer de jongen
reikhalzend de kopjes omhoog steken en hun aantal klopt, dan kan men aan-
nemen dat de zaak in orde is.

Zodra het eerste broed aanstalten maakt om het nest te verlaten is de pop
reeds begonnen met de nestbouw voor de volgende ronde. Dit nest wordt
meestal in de onmiddellijke nabijheid van het vorige nest gebouwd. Tijdens
het broeden op het tweede legsel door het popje, verzorgt het mannetje de
jongen uit de eerste ronde. In september oktober zijn de jongen zover dat ze
alle voorkomende zaden opnemen, althans de zaden die voor deze soort in
aanmerking komen. Na twaalf tot veertien dagen verlaten de jongen het nest.
Dit is afhankelijk van de groei van de jongen. De zorg voor de jongen wordt
nu volledig door de man overgenomen. Zodra de volgende ronde jongen
zich aandient, zijn de jongen uit de vorige ronde nagenoeg zelfstandig en kan
de man zich gaan wijden aan het nieuwe kroost.
Vogels, die bij ons in beperkte vrijheid leven en kweken, brengen drie tot vier
broedsels per seizoen, terwijl hun soortgenoten in volledige vrijheid slechts
twee tot drie rondes broeden.
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Beplanting
Hierover zijn de meningen verdeeld. De een zweert bij beplanting in de
vorm van brem en pollen gras op diverse plaatsen opgehangen, zodat de kneu
een nestplaats kan uitzoeken in de meest natuurlijke vorm. Ik ben van
mening dat gewerkt moet worden naar een eenvoudige nest gelegenheid
zoals de kapelletjes, de gewone harzertralie nestkastjes. Het is in ieder geval
zo dat als de kneu broedrijp wordt hij genoegen zal nemen met de plaats die
hij aangeboden krijgt.

Nestmateriaal- broeden
Het eerste nestmateriaal bestaat uit kleine takjes, hooihalmpjes en worteltjes.
Later worden er droge grassprietjes en enkele droge blaadjes in verwerkt, tot-
dat de zogenaamde ruwbouw klaar is. 

Van binnen worden de nesten gestoffeerd met veertjes, wol, haartjes, mos,
plantenpluis en zachte hooisprietjes.
De duur van de nestbouw is afhankelijk van de conditie (legnood) en duurt van
4 dagen tot ruim 1 week. Het nest wordt hoofdzakelijk door het popje gemaakt,
alhoéwel het mannetje toch wel enkele sprietjes naar het nest zal brengen.
Het nest is te vinden van zo'n. 20 cm. van de grond tot op ongeveer 1,50 m.
hoogte. Hoger ben ik ze nog niet tegengekomen. In de volière wordt vaak
wel, in tegenstelling tot in de vrije wildbaan, gebroed in een nestkast die hoog
is opgehangen. Zodra het nest gereed is, begint het popje met het leggen van
de eieren. Ze legt dagelijks één ei, totdat het legsel kompleet is, meestal vier
tot zes eitjes. Deze zijn wit tot zacht blauw van kleur met stipjes en donkere
krabbeltjes. De broedduur is 13 - 14 dagen;

Dit is enigszins afhankelijk van de weersomstandigheden. Het broeden komt
voor rekening van het popje. Alleen wanneer zij tegen de avond voedsel gaat
zoeken en van de gelegenheid gebruik maakt om zich los te. vliegen, is het
mannetje bereid om voor deze korte tijd op het nest plaats te nemen en het
legsel te beschermen. Wanneer het eerste jong uit is, zullen in een tijdsbestek
van 24 uur ook de resterende levensvatbare jongen geboren zijn. 

De eerste dagen worden de jongen om het half uur gevoerd met voedsel dat
door de oudervogels uit de rekbare slokdarm wordt opgebraakt. De verschil-
lende voedsel bestanddelen zijn door slijm met elkaar verbonden. De jongen
krijgen op deze manier van voeden gelijk ook steentjes en water binnen. Het
voedsel dat de jongen ontvangen is voor geweekt. 
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Het ringen van de jonge vogels
Bij het ringen gaat men als volgt te werk:
Van de te gebruiken ringen de nummers noteren. Twee ringen meer gereed
maken dan nodig is. De ringmaat voor de kneu is 2,5 mm.
De ring verzorgen: met een viltstift zwart maken of, dit is een betere methode:
door een stukje ventielslang over de ring te doen. Dit heeft als voordeel, dat
indien een van de oudervogels het ringetje oppakt om als overbodig te verwij-
deren, hij dan merkt dat dit rubber meegeeft en zo de mening is toegedaan
dat dit het pootje van een van de jongen is en verder de zaak met rust laat. Het
camoufleren van de ringen is voor vogels die gekweekt zijn in gevangenschap
niet nodig. Je moet er wel op alert zijn maar gedomesticeerde vogels hebben
minder last van de ringen dan de wildvogel.

Neem één jong uit het nest en onthoud waar hij gelegen heeft. Pak het jong
zodanig vast (met de rugzijde tegen de vingers), dat met dezelfde hand, het
pootje goed vastgehouden wordt. Neem de drie voortenen bij elkaar, zodanig
dat de middelste teen boven op de andere tenen ligt. 

Schuif nu het ringetje met de andere hand, over deze drie teentjes en schuif de
ring over het gewricht voorbij en het loopbeen omhoog tot de helft van de ach-
terteen in de ring zit. Probeer het ringetje op deze plaats te houden en trek het
achterste teentje terug, eventueel met behulp van een tandenstoker of lucifer.
Mocht een en ander wat moeilijk gaan, doe dan een beetje vaseline over het
pootje en de binnenkant van, de ring. Zodra de ring goed op zijn plaats zit, leg
dan het jong terug in het nest op de plaats waar het gelegen heeft. Hierdoor
voorkomt men het probleem van over elkaar heen kruipen om de eigen plaats
weer in te nemen (Jonge vogels hebben een vaste plaats in het nest).

Zodra het hele karwei voorbij is, dienen de gedragingen van de oudervogels nauw-
lettend gevolgd te worden. Wanneer alles naar wens verloopt zullen de ringetjes
niet gezien worden en zal het popje gewoon op de jongen plaatsnemen Indien de
volgende dag nog alles normaal is, dan zullen zich ook geen complicaties meer
voordoen, althans voor wat betreft het ringen.

Hybridenkweek
De kneu leent zich bij uitstek voor bastaardkweek, man zowel als pop. Met
ongeveer alle soorten van de familie van de Fringillidae zijn ze te kruisen. Het
moet zelfs mogelijk zijn om vruchtbare nakomelingen te krijgen bij een kweek
met andere leden van het geslacht Acanthis. Het is alleszins het proberen

Domesticatie
Dit is het proces waarbij
wilde dieren tot huisdier
gemaakt worden.
Helaas moeten we consta-
teren dat de kweek van de
kneu hand over hand
afneemt. Waarschijnlijk
komt dit ten gevolge van het
schuw zijn van de vogel.
Op vele manieren is gepro-
beerd de schuwheid weg te
werken maar dit is een aan-
geboren gedrag 

Standaardeisen van
de kneu  

De Kneu bezit zwart
eumelanine en roodbruin
phaeomelanine in zijn
bevedering, bovendien
bezit de man ook rood

carotenoïde. Van de kneu is een pastelmutatie bekend. Voor de vererving en de
werking van de mutatie wordt verwezen naar de algemene mutatie standaard.

Fysieke standaard
Formaat: De kneu is 14 cm lang gemeten tussen de punt van de snavel en het
uiteinde van de staart. Het formaat dient een harmonisch geheel te vormen
met het type van de vogel.
Model: Het type van de kneu is volslank, waarbij de onderlinge lichaamsver-
houdingen niet storend op elkaar mogen inwerken. Van opzij gezien moet de
borst/buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaart dekveren van voldoende
volume zijn en regelmatig gebogen. De staart is licht gevorkt. De kop wordt
iets opgericht gedragen en heeft een licht gewelfde schedellijn, met het oog
centraal ten opzichte van de schedel. De overgang van de kop naar de nek
moet geleidelijk verlopen, zonder nekinval.
Houding: Rechtopzittend, iets gedrukt. Het lichaam dient los van de stok te
blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden waarbij
de vleugelpunten sluiten op de stuit.



Conditie: Een goede conditie is een eerste vereiste. Wanneer de kneu niet in
goede conditie verkeert komt deze niet in aanmerking voor een hoge punten-
waardering.
Poten: De poten moeten recht en stevig zijn zonder verruwingen of vergroei-
ingen. De tenen dienen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klem-
men, waarvan drie tenen naar voren en één naar achter.
Ringmaat: 2,5 mm
Snavel: De snavel is vrij spits. Onder en bovensnavel moeten goed op elkaar
sluiten en onbeschadigd zijn.
Bevedering: Een onbeschadigd verenpak dient bij de kneu strak en aaneenge-
sloten gedragen te worden zonder beschadigingen. Door onvoldoende trai-
ning in de tentoonstellingskooi zal de kneu onrustig blijven en met name de
veestructuur van de vleugel en staart beschadigen.

Tekeningpatroon:
De tekeningonderdelen van de Kneu zijn:
    • Op de kop bevinden zich lengtestreepjes.
    • De oogring.
    • Keeltekening; op de voorkant van de wangen is de baardstreep aanwezig

daarnaast lopen twee keelstrepen uit naar de borst.
    • Borstbestreping.
    • Flankbestreping.
    • De bestreping op het rug- en vleugeldek.
    • De vleugelspiegels.
    • Bestreping op de stuit.
    • Bestreping van de bovenstaartdekveren.
    • De schachten van de onderstaartdekveren, die de V-tekening vormen.

Kleurstandaard, Kneu Man en Pop

Kleur
Schedel:                             man bruin met kaneelkleurige ondergrond, pop

kaneelkleurig 
Wangen:                             man grijsbruin, pop kaneelkleurig 
Nek:                                   man bruingrijs, pop kaneelkleurig Licht bruin-

grijs
Keel:                                  man kaneelbruin, pop kaneelkleurig 
Handpennen:                    man en pop zwart 
Armpennen:                      man zwart, pop kastanjebruin 
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Kleine- en middelste 
vleugel dekveren:              man en pop zwart
Grote vleugeldek veren:    man en pop kastanjebruin staartpennen zwart grijs 
Boven staartdekveren:       man zwart, pop grijs zwart, met bruine omzoming 
Stuit:                                  man en pop kastanjebruin 
Onderstaart dekveren:       man lichtcrème, pop lichtcrème, met bruine

omzoming
Rugdek van koptekening 
tot stuit:                                 man en pop kastanjebruin 
Flanken:                            man lichtbruin, pop bruin 
Borst:                                 man en pop kaneelbruin, met grijze waas 
Buik:                                  man en pop crème 
Aars:                                   man en pop lichtcrème 
Poten:                                 man en pop nagels donker kleurig zwart 
Snavel:                               man en pop grijs, iets lichter aan de basis 
Ogen:                                 man en pop donkerbruin / zwart. 

Tekeningkleur
Koptekening:                      man en pop donkerbruine lengtestreepjes 
Oogring:                             man en pop kaneelkleurig 
Baardstreep:                       man vaal donkerbruin/grijs en pop bruingrijs 
Borstbestreping:                 man en pop donkerbruin, met kaneelkleurige

omzoming
Flankbestreping:                man donkerbruin gestreept en pop bruin gestreept
Rug en vleugeldek:             man en pop zwartbruine bestreping, lichtbruin

omzoomd
Vleugelpenomzoming:       man en pop wit 
Stuit:                                  man en pop zwartbruine bestreping, met lichtbruine

omzoming
Bovenstaartdekveren:         man en pop zwart gestreept 
Staartspiegels:                    man en pop wit 
Onderstaartdekveren:         man en pop de schachten zwart, hierdoor ontstaat

de V-tekening

Keurtechnische aanwijzingen: Kneu man en pop.

Wildkleur 
De kneu is van nature een zeer beweeglijke vogel. Maar zal op de keuring niet-
temin moeten zijn afgericht om hem naar behoren te kunnen beoordelen.
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Wanneer hij niet goed afgericht is, zal hij hiervoor moeten worden gestraft bij
houding. In de broedtijd bezit de kneu man een karmijnrode kruin- en borst-
kleur. De kopkleur is dan grijzer en de snavel dieper. Aangezien het tentoon-
stellingseizoen buiten het broedseizoen valt is in de standaard de karmijnrode
kleur niet opgenomen. Maar indien aanwezig geniet deze wel de voorkeur,
mits de rode kleur diep en egaal is. De poppen mogen helemaal geen rood ver-
tonen. Let er ook op dat de kneu geen rood vertoont op andere plaatsen dan op
de kruin en borst, dit moet anders bestraft worden bij kleur. De rug-, vleugel- en
flanktekening moeten regelmatig en symmetrisch afgetekend zijn. Een regel-
matige en symmetrische witte omzoming van de grote slag- en staartpennen,
welke vleugel- en staartspiegels vormen. Soms worden er poppen van kruisin-
gen van de kneu en kanarie ingezonden als kneu. 

Deze zullen echter afwijken in borsttekening, kop en snavelmodel en de witte
vleugel- en staartspiegels zijn niet of nauwelijks aanwezig. Als men een kruising
aantreft tussen de kneuen, moet men deze bestaffen bij model, kleur en tekening.
Laat bij uw bemerkingen duidelijk blijken dat het geen raszuivere vogel betreft.

Pastel 
De pastelfactor veroorzaakt een reductie van 50%, zowel in het eumelanine
als het phaeomelanine. Het rode carotenoïde bij de man wordt niet aange-
tast. Ideaal is wanneer de pastelfactor voor 50% werkt. Hiermee verkrijgen we
een egaal gekleurde kneu, wat als ideaal mag worden gezien. Vaak zien we
dat vooral op het vleugeldek de kleur vlekkerig is. Het rood bij de man is door
de reductie van het eumelanine beter waarneembaar.

Bjorn Bekhuis
Paul van der Vliet 
Pim Clarijs
Paul Oude Elferink
Wiel Arets

Foto’s Theo Corman.

Geraadpleegde literatuur:
SOVON broedatlas uitgave 2002
Diverse uitgaven SEC
Standaars eisen N.B.v.V.
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In memoriam Ad Vos

Op 6 juni 2016 is Ad Vos op 67-jarige leeftijd overleden.

Ad is binnen de S.E.C. vooral bekend bij de bezoekers van de SEC-
show in Rosmalen. Ad was de afgelopen decennia één van de kartrek-
kers van deze show Hij onderscheidde zich door zijn punctueel zijn
en velen kennen hem als De man van de S.E.C. informatie en ver-
koopstand tijdens de landelijke show in Rosmalen en de stand op de
Bondsshow in Apeldoorn. Naast deze functie was hij zeer betrokken
bij de opbouw van de show. Ook was hij door zijn technisch inzicht en
zijn resultaatgericht denken in staat veel problemen op te lossen. 

Wij wensen zijn echtgenote Koos, kinderen en overige familieleden
veel sterkte toe.

Bestuur en showcommissie Speciaalclub Europese cultuurvogels. 



De kruisbek heeft als verspreidingsgebied Europa, Azië en Noord-Amerika.
Ook de tropen werden gekoloniseerd, zoals de dennenbossen in Indo-China
(Vietnam), de Filippijnen en Midden-Amerika (Nicaragua en Honduras).
Doordat kruisbekken alleen daar broeden waar naaldbossen zijn, zijn er op
veel plaatsen geïsoleerde populaties zoals bijvoorbeeld in Spanje en Algerije.
Volksnamen voor de kruisbek zijn: Christusvogel, kruisvogel, dennenpape-
gaai en minipapegaai. Bij het uitkomen uit het ei heeft een Kruisbek nog een
“normale” snavelvorm. De snavel helften kruisen elkaar pas tijdens het
opgroeien, op een leeftijd van 3 tot 4 weken en het kruisen kan zowel links als
rechts zijn.
Broedtijd: Kruisbekken broeden in de grotere naaldbossen op de zandgronden
en in de duinen. De oppervlakte grove dennen, aangevuld met andere naald-
bomen waaronder sparren, bepaalt voor een groot deel de aantallen. De dicht-
heden zijn dan ook nergens zo hoog als op de Veluwe. De jaarlijkse verschillen
zijn echter enorm. In sommige jaren ontbreekt de soort nagenoeg, in jaren vol-
gend op een invasie zijn het er soms vele duizenden. De soort was tot ongeveer
1970 een incidentele broedvogel in Nederland. De uitbreiding daarna is het
gevolg van het op een gunstige leeftijd komen van aangeplante naaldbossen.
De broedresultaten in Nederland zijn gewoonlijk echter slecht door voedselge-
brek, veroorzaakt door het vroegtijdig openspringen van kegels. Nederland kent
geen bestendige populatie die zich zonder regelmatige instroom handhaaft.

Snavelhelften kruiswijs
Hoe is het mogelijk dat kruisbekken met hun vreemd gevormde snavel een
schub van een sparrenkegel kunnen openen? De snavelhelften liggen
immers aan de punten gekruist over elkaar, alsof ze doorgegroeid zijn. Deze
vinkensoort heeft een gespecialiseerde aanpassing. Een van de gewrichten in
de onderkaak maakt het mogelijk dat de Kruisbek de ondersnavel zijwaarts
kan verschuiven. De ene Kruisbek doet dat naar links, een andere naar
rechts. Er zijn linksdraaiende Kruisbekken en rechtsdraaiende. De snavel is
sterk afgeplat. Een Kruisbek hangt onderaan een sparrenkegel. Hij verschuift
de onderkaak zo, dat de beide snavelpunten in één vlak komen te liggen. Dan
draait hij zijn kop schuin en schuift de afgeplatte snavel onder de schub en
werkt die diep naar binnen. Hij sluit de snavel zodat de punten weer kruis-
lings staan en draait de kop recht. De schub wordt opgelicht en de Kruisbek
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Buiten broedtijd
Waarnemingen werden tot en met 1992 en vanaf 2002
beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Neder-
landse Avifauna, tussentijds geregistreerd door Sovon
en Waarneming.nl. Invasies van Grote Kruisbekken
zijn zeldzaam. Invasies waarbij honderden tot dui-
zenden vogels betrokken waren traden op in 1982/83
(concentratie in kuststreek) en 1990/91 (veel in bin-
nenland). Kleinere invasies van enkele tientallen
exemplaren vonden plaats in onder andere 1993/94,
1997/98 en 2013/14. Groepjes kunnen op geschikte
plekken weken- tot maandenlang aanwezig blijven.
De soort is meer dan de Kruisbek gebonden aan den-
nen (Pinus) en minder aan sparren of lariks.

Witband kruisbek (Loxia leucoptera)
De witband kruisbek heeft als verspreidingsgebied:
vanaf noordoostelijk Siberië,̈ naar het westen tot Ark-

hangel en Noord Scandinavië.̈ De vogel is een zeldzame dwaalgast in Nederland.
In Nederland is de Witbandkruisbek zo zeldzaam dat waarnemingen worden
beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. Zie voor aan-
vaarde waarnemingen www.dutchavifauna.nl. De meeste waarnemingen stam-
men uit jaren dat de soort invasief optreedt in Noordwest-Europa. Sommige vogels
blijven tot in het voorjaar hangen. Een zeker broedgeval is nog nooit geconstateerd,
al zijn waarnemingen van nestbouwende of alarmerende vogels intrigerend.

De Schotse kruisbek, (Loxia scotica)
De Schotse kruisbek kan gezien worden als een zelfstandige soort en niet als
een overgangsvorm tussen de kruisbek en de grote kruisbek. In het veld is de
soort nauwelijks te onderscheiden van de gewone kruisbek alleen kop- en
snavelvorm wijken af.
Resultaat onderzoek met geluidsopnames Scotsman.com | 11-07-2009
Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat de enige vogelsoort die alleen in Groot
Brittannië leeft, de Schotse Kruisbek (Loxia scotica),veel minder zeldzaam is
dan voorheen werd aangenomen. De Schotse Kruisbek wordt pas sinds 2006
beschouwd als aparte soort en men nam aan dat er maar 1.500 in Schotland
leefden, waarmee de soort meteen een internationale rode lijst status kreeg. 
Vogelbescherming Schotland (RSPB Schotland Scotsman.com | 11-07-2009)
heeft voor het eerst een uitgebreid onderzoek gedaan naar het voorkomen van de
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vist met zijn kleverige tong beide zaden eruit.
Bij het terugtrekken van de snavel splijt de
schub overlangs. Vind je op de grond kegels met
gespleten schubben, dan weet je dat dat het
werk van Kruisbekken is.
In februari waren in het Echtenerzand nog
enkele Kruisbekken. De meeste werden toen
gezien in Boswachterij Staphorst, het Noord-
Laarderbos en het Drents-Friese Wold. Opmer-
kelijk is een bericht van de heer Harencarspel
uit 1931. Jagers schoten in Drenthe Kruisbekken
af, omdat ze kegels van Japanse lariks vernielden.
De zaden waren bestemd om lariksen te kweken.
Dat was goedkoper dan aankoop van bomen.

Wisselende broedgevallen
Probeer met je vingers eens de schubben van
een sparrenkegel te openen. Dat valt niet mee.
Wat hebben Kruisbekken krachtige kaakspieren. Alle respect voor deze
vogels en hun typische aanpassing. Die zaden zijn olierijk, dus heel voed-
zaam. Zijn er voldoende sparrenkegels, zoals in de bossen op de Veluwe, dan
blijven groepen Kruisbekken na een grote invasie in ons land hangen. Rond
1975 broedden in ons land 35 tot 400 paartjes. Buiten broedtijd
Tijdens invasies kan de Kruisbek talrijk zijn in alle naaldhoutrijke streken.
Invasies beginnen soms al half mei en bereiken in juli een eerste piek. Een
tweede piek volgt in oktober, waarna de aantallen gewoonlijk snel dalen.
Voor zover overwinteraars broedpogingen ondernemen, staken ze deze veelal
in maart of april, waarna wegtrek volgt. Buiten invasies om zijn Kruisbekken
soms bijzonder schaars, met name buiten de kerngebieden.

De grote kruisbek, (Loxia pityopsittacus)
De grote kruisbek heeft als verspreidingsgebied Noord-Europa en is een zeld-
zame "zwerfvogel" in zuidelijke landen. 
Na invasies blijven in het voorjaar wel eens broed verdachte Grote Kruisbek-
ken achter in Nederland. Alleen in 1991 leidde dat tot substantiële aantallen
territoria (wellicht 50-100) en zekere broedgevallen, voornamelijk in Drent-
he, de Veluwe en Noord-Brabant. Tot een blijvende vestiging kwam het niet.
Incidentele broedgevallen zijn ook uit enkele andere jaren bekend.
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Schotse kruisbek:
L. s. scotica Schotse hooglanden in de omgeving van Deeside, Moray en

de Great Glen.

Erfelijkheid en veerstructuur
In de bevedering van alle soorten kruisbekken is naast het eumelanine en het
phaeomelanine ook rood- en geel carotenoïde te vinden. Verder bezit de pop-
pen ook een blauwstructuur in de bevedering. Van de kruisbek en grote kruis-
bek zijn tot op heden geen mutaties bekend. Van de witband kruisbek is een
pastel en topaas mutant opgetreden. De gegevens hierover zijn op dit
moment onvoldoende om tot uitvoerige beschrijving over te gaan.

Fysieke standaard:

Formaat:
Kruisbek is ± 15-17 cm. lang, Grote Kruisbek is ± 16- 18 cm. lang, Schotse Kruis-
bek is 16- 17 cm lang en Witband Kruisbek is ± 14,5 -16 cm. lang. Bij alle soorten
is dit gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.
Model:
Kruisbek is een robuust geblokte vogel, met een korte gevorkte staart. Van
opzij gezien moet de borst- / buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdek-
veren van voldoende volume zijn en regelmatig verlopen. Van voren gezien
dient de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag niet
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soort. Het probleem met het tellen van de soort was altijd dat de Schotse Kruisbek
erg veel lijkt op twee ander soorten, namelijk de Grote Kruisbek (Loxia pytyopsit-
tacus) en Kruisbek. Het RSPB in Schotland heeft daarom de roepjes van de
vogels in coniferenbossen opgenomen en geanalyseerd. Alle soorten Kruisbek-
ken reageren op elkanders roepjes, dus speelde men op 852 plekken de roepjes
van Kruisbekken af en nam de geluiden van de reagerende vogels op. Dit bracht
aan het licht dat niet het geschatte aantal van 1.500 Schotse Kruisbekken in de
naaldbossen van Schotland leven, maar eerder het tienvoudige; ongeveer 15.000. 

Ondersoorten

Gewone kruisbek:
L. c. curvirostra Noord Europa en Azië̈ en de ondersoorten: 
L. c. altaiensis Vanaf noordgrens Europa tot aan oostkust Siberië̈. 
L. c. balearica Balearen
L. c. bendirei Canada en westelijk en zuidelijk Amerika. 
L. c. benti California. .
L. c. grinnellii Zuidelijk en westelijk Amerika.
L. c. guillemardi Cyprus.
L. c. himalayensis Birma, China en de Himalaya.
L. c. corisicana Corsica.
L. c. japonia Azië̈.
L. c. luzoniensis Luzon.
L. c. meridionalis Anam.
L. c. matiae Krim.
L. c. mesamericana Centraal-Amerika.
L. c. minor Californië
L. c. poliogyna Noorden van Afrika.
L. c. pusilla Noordelijk en oostelijk Amerika.
L. c. strichlandi Centraal Amerika.

Grote kruisbek:
L. p. pityopsittacus Noordelijke streken van Europa en Rusland. 

Witbandkruisbek:
L. l. leucoptera Noord-Amerikaans halfrond tot New-Foundland

met de ondersoorten: 
L. l. biafasciata Noord-Zweden, Finland tot Oost Siberië. 
L. l. megaplaga Dominicaanse Republiek en Haïti.



Conditie:
Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.
Poten:
De poten moeten recht en stevig 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 gekromde nagel.
Ringmaat voor de kruisbek is 3,5 mm.
Ringmaat voor de grote kruisbek is 4,0 mm.
Ringmaat voor de witband kruisbek is 3,5 mm..
Ringmaat voor de Schotse kruisbek is 3,5 mm.
Snavel:
De snavelvorm van kruisbek en witband kruisbek is volledig gekruist. De
bovensnavel is iets langer. De ondersnavel kan zowel links als rechts ten
opzichte van de bovensnavel kruisen. Onder- en bovensnavel dienen goed op
elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.
De snavelvorm van de grote kruisbek is ten opzichte van de "gewone" kruisbek
breder en ronder van vorm en heeft een hoogte van ± 15 a ̀ 18 mm.
Bevedering:
Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te wor-
den door alle kruisbeksoorten. De staart heeft een duidelijk gevorkt model.
Tekeningpatroon:
De tekeningonderdelen van de kruisbeksoorten zijn:  
De snavelbevedering.
Oogstreep.
Een halve rand onder het oog.
Fijne streepjes op mantel, rugdek en flank.
Gehamerde tekening op de borst tot het onderlijf.
De buitenvlag, binnenvlag en zoom van de pennen.
Gezoomde middelste en kleine vleugeldekveren.
Omzoming op de buitenvlaggen van de staartpennen.  
Pijlvormige tekening op de onderstaartveren.

Tc S.E.C.
Foto’s Rene Schonewille

Geraadpleegde literatuur
Diverse artikelen S.E.C.
Publicaties S.O.V.O.N.
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de indruk wekken dat dit is uitgezakt. De rug is vanaf de nek tot en met de
staart iets gebogen met een lichte nekinval. De ronde kop moet een regelma-
tige gebogen lijn vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel.
De Grote Kruisbek is in het geheel nog forser dan de "gewone" kruisbek,
vooral de kop is forser en de snavel is hoger en breder. Verder komt de grote
kruisbek qua model overeen met de kruisbek.
Witband Kruisbek is een robuuste geblokte vogel met korte gevorkte staart.
Verder komt ook de witband kruisbek qua model overeen met de kruisbek.
Schotse Kruisbek is een robuuste vogel met een afgeplatte schedel die onge-
veer 0,5 cm boven de zware snavel uitsteekt en een dikke nek. Verder komt de
Schotse kruisbek overeen met de gewone kruisbek. 
Houding:
Alle kruisbeksoorten dienen rustig en fier op stok te zitten. De stand van het
lichaam ten opzichte van het horizontaal is ongeveer 45º, rechtop en het
lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de
romp gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De
kop wordt iets opgericht gedragen.
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De afgelopen drie jaar zijn bij veel kwekers van Europese Cultuurvogels de
gemiddelde behaalde kweekresultaten minder dan gewenst. Regelmatig
spreek ik kwekers van sijzen, barmsijzen, putters en goudvinken dat ondanks
de inzet van de liefhebber, die zou moeten resulteren in goede kweek
uitkomsten de resultaten van de kweek slecht zijn. Vooral kwekers van sijzen
kweken de laatste jaren matig. Klimaatverandering, minder koude winters en
vroeg voorjaar, zullen deels debet zijn aan het relatief lage aantal jongen per
koppel. Bij mij zijn de afgelopen twee decennia de kweek uitkomsten ronduit
goed. Geen slechte jaren en een gewenst aantal jongen per koppel.
Kennisoverdracht is erg belangrijk om tot goede kweekresultaten te komen
Middels een aantal tips zal ik proberen deze kennis met u te delen.

-  Belangrijk is vogels te gaan kweken/houden die bij u passen qua karakter en
gedrag. Wan-neer u relatief weinig tijd kunt besteden aan de verzorging van
de vogels kies dan maximaal voor twee soorten die niet te veeleisend zijn
wat betreft begeleiding/verzorging tijdens de kweek.  

-  Eigenkweek vogels doen het veelal relatief beter dan aangekochte vogels.
Poppen die ik aanhoud voor eigenkweek laat ik het eerste kweekjaar
broeden in de vlucht of broedkooi waarin zij geboren zijn. 

-  Ik koppel vogels direct na de landelijke show van de SEC. De vogels raken
aan elkaar gehecht en het broedrijp worden van zowel man als pop loopt
veelal synoniem. Bij enkele soorten goudvink en insecteneters kan het
minder gewenst zijn of is het zelfs niet mogelijk om de vogels het jaarrond
bij elkaar in dezelfde ruimte te laten zitten.  

-  Vogels die ingezet worden voor de kweek worden wel ingezonden op
tentoonstellingen.Het aantal keren dat een vogel geshowd wordt is
maximaal twee keer. Veelal wordt gedacht dat het inzenden van poppen op
shows, voorafgaand aan het kweekseizoen, minder goed kweken dan
poppen die niet geshowd worden. Mijn ervaring is dat de negatieve invloed
op de kweek van ten-toongestelde vogels bij mannen groter is dan die bij
poppen. Vooral sijsmannen worden heel snel broedrijp als het aantal
lichturen toeneemt. Dit zal deels te maken hebben met het feit dat sijzen
net zoals kruisbekken vroeg in het jaar aanvangen met het broeden, het zijn
echte boomzaden eters en het zijn deels invasie vogels. Worden de sijs
mannen te veel geshowd lopen we het risico dat zij bij aanvang van het
broedseizoen over hun top zijn. Ze zijn dan niet meer fel genoeg en zijn
hierdoor niet instaat om de pop over te laten gaan tot het nestelen.

Kweektips
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-  Zoals eerder aangegeven verschuift het broedseizoen steeds meer naar voren
door invloed van zachte winters en het vervroegde voorjaar. Veelal werd gedacht
dat de mannen van Europese cultuurvogelsoort gemiddeld een daglengte van
veertienuur nodig hebben om te kunnen bevruch-ten. Dit geldt bij onze huidige
gehouden stammen EC vogels zeker niet meer. Door invloed van
klimaatverandering, uitgebalanceerde voeding en domesticatie van onze vogels
is de datum van eerste eileg sterk vervroegd. Sind 2005 hang ik de nestel
gelegenheden voor sijzen half februari op. De eerste eieren worden eind februari
of begin maart gelegd. Voor 20 maart heeft gemiddeld 80 % van de koppels hun
eerste ei gelegd. Ik hoor nog wel eens dat het vroeg ophangen van nestkastjes
niet gewenst is. Mijn ervaring is dat als de kasten opgehangen zijn en de vogels
nog niet aan nestelen toe zijn, het ophangen geen negatieve invloed heeft op de
kweek, met andere woorden de vogels doen toch niets als ze er niet aan toe zijn.
Andersom wel, als de vogels er aan toe zijn, aanvang nestbouw, en er geen
nestmateriaal en nestgelegenheden in de kweekruimte aan-wezig zijn wordt de
onderlinge verstandhouding van de vogels er niet beter op en het risico bestaat
dat deze zo vestoord is dat dit een negatief invloed heeft op kweekresultaten.  

-  In de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw werd het verstrekken van
eivoer aan EC vogels met een hoog eiwitgehalte sterk gepromoot. Ook in de
winter werd veelal dagelijks eivoer gegeven. Dit resulteerde in vogels die niet in
de goede conditie het broedseizoen ingingen. Te veel eiwitgift aan volwassen
vogels leidt tot lever,nier en darmproblemen. In de periode dat er jongen in het
nest liggen en volwassen vogels in de rui periode gebruiken eivoer voor groei en
het vormen van nieuwe bevedering. In de rustperiode is er weinig vraag/behoefte
aan eiwitten, voor beweging en om het lichaam op de juiste temperatuur te
houden is er behoefte aan voedingsstof-fen die hier beter geschikt voor zijn zoals
koolhydraat en oliehoudende zaden. Vogels krijgen bij mij vanaf half februari in
het weekend eivoer. Wanneer de pop op eieren zit wordt er geen eivoer verstrekt.
Een dag voor het uitkomen tot de jongen vijfentwintigste levensdag van de
jongen krijgen zij tweekeer per dag eivoer. Vanaf de vijfentwintigste levensdag
tot aan de einde van de rui, eind september, krijgen de jongen om zes uur in de
ochtend eivoer en bij de middag voedering, om half zes, wordt er allen zaad
verstrekt. Bij jongen die te veel eiwitten opnemen zien we dezelfde
verschijnselen als bij een cocidioseinfectie, dikke/opgezette darmen en een sterk
ver-grote lever, en de mest is een gele brij die een sterke ammoniak geur heeft.

-  Jongen sijzen die in een vlucht geboren zijn zet ik rond hun tweeëntwintigste
levensdag in een broedkooi. Twee drinkflesjes, t.t. model worden op de zitstok
aan het voorfront bevestigd. Bo-ven op de drinkfles plaats ik een omgekeerd tuitje
van een drinkflesje, zie foto. Hierdoor voorkom je dat jonge vogels met hun
ringpoot met het naar beneden glijden en via een voorfront spijl klem komen te
zitten tussen de spijl en het flesje. Op de bodem van de kooi zet ik een bakje
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gemengd zaad, eivoer en een bakje met witte pirella. De eerste twee dagen dat de
jongen in de kooi zitten krijgen zij drinkwater met daarin Baycox, 2ml per liter,
de daarop volgende weken krijgen de jon-gen 1 dag in de wek drinkwater met
Baycox. In deze broedkooi verblijven ze ongeveer een week of twee en verhuizen
dan naar een vlucht. De vogels in deze vlucht, in totaal 8 tot maximaal 12 jongen,
worden vrijwel gelijk met een maximale tussenpose van een week in de vlucht
geplaatst. De-ze groep blijft tot na de rui en zo mogelijk tot begin december
compleet. Gaan we voor het einde van de jeugdrui in de groepen schuiven dan
verstoren we de hiërarchische structuur binnen de groep en dit leidt tot stress en
resulteert in het mogelijk ziek worden van een aantal jongen.

-  Ik verstrek het hele jaar door een uitgebalanceerde zaadmengeling. Zoals aangeven
wordt naast deze zaadmengeling eivoer verstrekt. Commercieel of zelfgemaakt
eivoer, beschuit hardge-kookt ei met eventueel een premix en een goede
zaadmengeling is volgens mij toereikend om de meeste Europese vinkachtigen te
kweken en in goede conditie te houden. Dit kan aangevuld wor-den met gekiemd
zaad, halfrijpe zaden van diverse kruiden aangevuld met insecten.

-  Onderschat het nut van badwater niet. Minimaal tweekeer in de week, ook in de
winter, krijgen mijn vogels een schaal met water. Deze staat op een krant en ik
laat de schaal een keline twee uur in de vluchten staan. Verschillende vogels gaan
meerdere keren achterelkaar in bad, ook wanneer de omgevingstemperatuur net
boven het vriespunt ligt. Wanneer de vogels niet genoeg kunnen baden drogen
veren en isoleren deze minder. De algemene conditie van de vogels neemt af en
de vitaliteit wordt minder en de vogels gaan minder makkelijk tot broeden over.

-  Mannen in een relatieve kleine ruimte kunnen tijdens het broedproces een
storende factor zijn, doordat zij hun energie niet kwijt kunnen trekken ze aan
het nestmateriaal en de kans bestaat dat ze door hun wilde gedrag de eieren uit
het nest gooien en of beschadigen. De meeste mannen scheid ik tijdens het
broedproces van de pop. In de vluchten plaats ik ze in een t.t kooi en hang deze
aan de achterwand. In de broedkooien worden de man en pop door het plaatsen
van een tussenwand, voorfront, gescheiden. In enkele gevallen plaats ik de man
in een andere ruimte om-dat door zijn wilde gedrag de pop gestrest raakt en de
mogelijkheid bestaat dat zij haar eieren aanpikt of haar kleine jongen uit het nest
gooit. De meeste mannen kunnen als de jongen drieda-gen oud zijn weer bij de
pop geplaatst worden en zal haar en de jongen gaan voeren. In het verleden
plaatste ik de man pas enkele dagen na het ringen bij de pop. De kans dat de
man een band met de jongen krijgt wordt kleiner als de nestjongen ouder zijn. 

-  Selecteer niet alleen op uiterlijke kenmerken maar ook op gedrag, rustige
vogels, goede broedeigenschappen, tot op een bepaalde hoogte resistent of
minder vatbaar zijn voor ziektes.

Paul Oude Elferink



47

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


