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Vervolg van nummer 6/2016

Bodembedekking.
De eerste kwekers die het belang van een droge bodem inzagen en hierover
artikelen over publiceerden waren Alois van Mingeroet  Dick den Hoed,
Wiel Hoppener en wijlen Louis Gonnissen.  Zij adviseerden om de vluchten
waar de vogels in gehuisvest waren volledig te overdekken en de volières op te
bouwen op een betonnen ondergrond. 
Deze bovengenoemde manier van huisvesten moest voorkomen dat  een
grootdeel van de gekweekte jongen aan ziektes, zoals atoxplasmose en coc-
cidiose,  overleden. Deze ziektes traden vooral bij de eerste jaarvogels op in
de periode van af het zelfstandig worden tot aan het einde van de jeugdrui.   

In de loop der jaren heb ik op verschillende manieren mijn Europese vogels
gehuisvest en ook verschillende soorten bodembedekking gebruikt. Tijdens
de eerste jaren dat ik vogels kweekte bestond de bodem uit tuingrond waarin
verschillenden soorten heesters en vaste planten stonden. Slechts een klein
deel van de vlucht was overdekt. Inmiddels heb ik diverse producten als
bodembedekking gebruikt zoals kranten, zaagsel, beukensnippers, zilver en
rivierzand, kattenbakvulling en anticoccidiose korrels.

Uit opgedane ervaringen met bovenstaande producten door verschillende
kwekers bleek dat niet één product als de beste bodembedekking kan worden
aangewezen.  De doelmatigheid en functionaliteit  van de bodembedekking
wordt medebepaald door:
    -   De soort(en) vogel(s) die gehouden worden.
    -   Het aantal vogels dat per m3/m2 gehouden wordt.
    -   Of de vluchten in een binnenruimte of in de openlucht , bijvoorbeeld

tuin of balkon, staan.
    -   De keuze van de huisvesting bijvoorbeeld vluchten of broedkooien.

De soort(en) vogel(s) die gehouden worden.
Gebleken is dat de gevoeligheid voor bijvoorbeeld coccidiose per soort sterk
verschilt.
Verschillende kwekers van insectenetende vogels kweken in vluchten die
slechts voor een deel overdekt zijn. Vaak is alleen het deel overdekt waar
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gevoerd wordt. De bodem bestaat uit tuingrond waar veelal gras opstaat met
gecombineerd een aantal heesters en eventueel een aantal soorten
kruidachtigen. Bij het op deze wijze van huisvesten is de kans op besmetting
met ingewandswormen wel aanwezig en zal bij de meeste soorten, dit geldt
zeker voor de grote lijsterachtige, preventief tegen ingewandswormen geku-
urd moet worden. Voor de sijs is, het, zeker wanneer er op het eind van het
kweekseizoen een groot aantal vogels in een relatief kleine ruimte gehuisvest
worden, zinvol om te kiezen voor een zo droog mogelijke bodem.

Het aantal vogels dat per m3 gehouden wordt.
Wanneer er weinig vogels in een relatief grote vlucht zitten neemt de kans op
besmetting van bacteriologische, virale en ziektes veroorzaakt door andere
ziekteverwekkers sterk af.

Ook soorten zoals die relatief gevoelig zijn voor een besmetting met coc-
cidiose, zoals de sijs.  zullen in een grote onoverdekte vlucht met een relatief
klein aantal vogels minder snel of niet sterven aan een coccidiose infectie.
Wanneer er weinig vogels op een m2 gehuisvest zijn is de  besmettingsdruk
laag.  Bij sijzen gehuisvest in een onoverdekte vluchten is cocidiose de belan-
grijkste doodsoorzaak. Overvliegende vogels laten constant met coccidiose
besmette mest in de vlucht vallen. 

De sijs 
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Sijs pop en jong                                                                      P. Oude Elferink
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Wanneer de vogels in een binnenruimte gehuisvest zijn met een lage
luchtvochtigheid en er in het kweekseizoen geen kans op infectie overdracht
is door in wild levende vogels of kleine zoogdieren zoals muizen is de kans op
sterfte in en voor de jeugdrui minder dan wanneer er infectie overdracht van
buiten af en  de weersinvloeden zoals hoge luchtvochtigheid niet kunnen
worden gereguleerd.

In de keuze van de huisvesting bijvoorbeeld vluchten of broedkooien.
Broedkooien staan veelal in een ruimte waar de klimatologische invloeden
minder of geen invloed hebben. Vluchten bevinden meestal in een tuin.
Weersinvloeden zoal hoge luchtvochtigheid kunnen we hier niet reguleren.
Wel is de infectiedruk in een kleine ruimte zoals een broedkooi hoger dan in
een vlucht. Ook niet alle bodembedekkende producten
zijn geschikt voor broedkooien omdat deze meestal zijn opgesteld in een
afgesloten ruimte.
Producten die relatief veel stuiven zoals anti coccidiosekorrel zijn in een
afgesloten ruimte minder of niet toepasbaar.

De verschillende bodembedekkende producten de door leden van de
gespreksgroep gebruikt worden zijn:
Beukensnippers                                 Fijne fijnsparhoutvezel
Karton                                              Krantenpapier
Zand                                                 Grond ( tuinaarde)
Hennep of maïsvezel                         Anticocidiosekorrel

Beukensnippers
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn beukensnippers erg populair
bij houders van vogels en reptielen. 

Voordelen gebruik: 
Het soortelijke gewicht  van  beukensnippers is laag. 
Dit vergemakkelijkt het gebruik doordat het verwijderen van de bevuilde
snippers relatief eenvoudig is. Een bijkomend voordeel is dat de gebruikte
snippers als tuinafval aangeboden mogen worden. De snippers stuiven, zeker
wanneer we dit vergelijken met bij voorbeeld anti coccidiosekorrel, mini-
maal. Het absorptievermogen is redelijk.

Nadelen gebruik: 
Het absorptievermogen is duidelijk minder dan bijvoorbeeld een anticoc-
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cidiosekorrel van natuursteen. Een eenmaal natte beukensnipper, bijvoor-
beeld nat geworden door gebruik van badwater of hoge luchtvochtigheid,
droogt niet snel op. Wanneer  deze snippers vochtig blijven is de kans op
schimmelvorming op en tussen de korrels groot. Deze schimmel kan levens-
bedreigend zijn voor onze vogels. Enkele kwekers die beukensnippers
gebruiken denken dat bij het gebruik van beukensnippers het voorkomen van
vedermijt toeneemt. Ook komt het voor dat de oude vogel de snipper in het
nest deponeert. De snipper kan het broedei beschadigen.

Fijne fijnsparhoutvezel
Voordelen gebruik: 
De voordelen genoemd bij de beukensnippers gelden eveneens voor die van de
fijsparhoutvezel. Door dat de vezel veel fijner is dan de beukensnippers is het
gevaar van ei beschadiging wanneer de vezel in het nest zitten niet aanwezig.

Nadelen gebruik: 
De nadelen van de fijnsparhoutvezel zijn gelijk aan die van de beukensnippers. 

Karton/ Krantenpapier
Voordelen gebruik: 
Zowel karton als krantenpapier is gemakkelijk in gebruik. Zowel het inleggen
als het verwijderen van de vellen gaat eenvoudig en de kosten van aanschaf
zijn nihil of zijn er niet als het gaat om krantenpapier als afval/rest product.
Papier heeft een redelijk absorberend vermogen.

Nadelen gebruik: 
Vooral kleine zaadeters, putter,sijs en barmsijs, scheuren delen van het
bodembedekkende karton/papier. Sommige vogels stoppen delen van het
afgescheurde pqpier in het drinkfonteintje. Het risico ontstaat dat voor de
vogels het drinkwater niet meer bereikbaar is. Vooral tijdens zomerdagen met
een hoge temperatuur kan dit leiden tot conditie verlies of zelfs uitval van vol-
wassen en vooral jonge vogels door een te kort aan drinkwater. Door
wind/tocht of het opvliegen van de vogels kan het papier op de voerbakken
komen te liggen. Zorg ervoor dat bij gebruik van papieren bodembedekking
deze vast gezet wordt zodat opwaaien niet mogelijk is. 
Een deel van de kwekers die gestopt zijn met het gebruik van krantenpapier
als bodembedekking gaf aan hier mee te zijn gestopt omdat de gescheurde
kranten op de bodem een zeer rommelig  geheel vormde en de drukinkt
bevat voor vogels schadelijke stoffen.  
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Anticocidiosekorrel:
De meeste huidige anticcocidioseko-
rrels bestaan uit fijne steensplit. Vee-
lal bestaan deze uit mineralen die
alkalisch zijn. In het verleden beston-
den veel anticoccidiosekorrels uit
klei Nu wordt veelal zeoliet als Antic-
ocidiose verkocht.   

Voordelen gebruik:
Minerale anticoccidiose korrels zijn
sterk absorberend. De mest droogt in
korte tijd vrijwel volledig uit en de
kans op schimmel en bacteriegroei
op de mest neemt hierdoor af. Ook
de rijping van uitgescheiden oöcys-
ten, hieruit ontstaan na rijping de
coccidiose, in de mest verkleint. Niet
alleen vocht wordt door de korrel
geabsorbeerd maar ook wordt ammo-
niak vast gelegd/ opgenomen door de
korrel.

Nadelen gebruik: 
In tegenstelling tot wat de fabrikant/leveranciers van deze korrels vaak bew-
eren dat de korrels niet stuiven, blijkt dat bij gebruik deze toch behoorlijk
veel steenstof afgeven. In binnen ruimtes is de korrel dan ook niet echt
geschikt. Bij het opruimen van de korrel is het gebruik van een stofkap dan
ook noodzakelijk. Het product is vrij zwaar en dit bemoeilijkt het schoonmak-
en van de vluchten. 
Naast het voorkomen van ziektes door de juiste keuze van een goed bodem-
product is het raadzaam om niet met schoeisel waar normaal op wordt
gelopen de vluchten te betreden. Het binnenslepen van virussen en of bacter-
iën wordt hierdoor vergroot. Ik heb in de sluis waardoor ik mijn vluchten
betreed een paar rubberen instapklompen staan die ik aantrek bij het binnen-
gaan van mijn volières. Je voorkomt met de handeling dat bijvoorbeeld mest
van een besmette vogels, of van een mus in contact komt met uw sijzen.

Zand/Grond (tuinaarde)
Veelal wordt voor grond de benaming
zand gekozen. Het verschil tussen zand
en grond is dat zand geen humus (
organische stoffen) bevat en dat zand
alleen bestaat uit mineralen.
Wanneer we grond, veelal donker van
kleur, in een oven verhitten dan verbran-
den de organische stoffen en houden we
licht gekleurd zand over.

Voordelen gebruik: 
De voordelen van zand/grond ten
opzichte van andere bodembedekkende
producten/stoffen zijn er niet. Alleen de
toepassing, wanneer we de verblijfruimte
van de vogels willen beplanten, kan de
keuze van de grond of zand boven een
ander in dit artikel genoemde bodembe-
dekkend product rechtvaardigen.

Nadelen gebruik: 
Zand en grond laten goed water door wanneer er geen storende lagen zijn.
De noodzakelijk hygroscopische werking is nihil. Ook het verwijderen van
grond/zand uit het vogelverblijf is een zware en tijdrovende klus. De keuze
van zand of grond als bodembedekking in vogelruimtes is niet direct aan te
bevelen, zeker niet wanneer er geen beplanting in de volières voorkomt.  

Hennep of maïsvezel
Voordelen gebruik:
Het gewicht van beide producten is laag. Dit vergemakkelijkt het gebruik door-
dat het verwijderen van deze relatief eenvoudig is. Een bijkomend voordeel is
dat de gebruikte hennep of maïsvezel als tuinafval aangeboden mogen worden.
De hennep-, vlas-, of maïsvezel stuiven, zeker wanneer we dit vergelijken met bij
voorbeeld anti coccidiosekorrel, minimaal. Het absorptievermogen is redelijk.

Nadelen gebruik: 
Door het lage soortelijk gewicht hoopt hennepvezel zich in de hoeken van de
(broed)kooi op.
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Sijzen na de rui                                                                                          P. Oude Elferink
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De volgende zaden moeten in een sijzenmengeling voorkomen.
Witzaad Raapzaadrood
Nigerzaad Lijnzaad
Larixzaad Fijnsparzaad
Hennepzaad Graszaadfijn
Witslazaad Zwart slazaad
Cichoreizaad Kaardenbolzaad
Wit perillazaad Bruin perillazaad
Blauw maanzaad Kleine zonnepitten
Teunisbloemzaad Boekweitzaad
Gepelde haver

Naast droge rijpe zaden kunnen ook halfrijpe onkruidzaden gevoerd worden.
Geliefd zijn o.a.bijvoet, paardenbloem, en elzenproppen. 
Als we naast droge zaden halfrijpe zaden voeren bestaat het gevaar dat,
waneer er jonge vogels in het nest liggen en dit soort zaden om wat voor
reden niet verstrekt kunnen worden, de oude vogels blijven zoeken naar dit
soort voedsel, ondanks dat dit op dat moment niet in de kooi aanwezig is. 
In dat geval worden de nestjongen zeker te weinig gevoerd. Wees u er van
bewust dat, als u tot het voeren van o.a. paardenbloemzaden aan de nestjon-
gen overgaat, u dit moet blijven doen. Anders is de kans groot dat u proble-
men in de broedcyclus krijgt. 

Opfokvoer
Enkele decennia geleden leek het ondenkbaar dat er sijzen werden gekweekt
zonder het voeren van onkruidzaden en insecten. Het is nu echter goed
mogelijk. Dat komt doordat de sijs volledig gecultiveerd is en het aanbod van
zaadmengeling en opfokvoer sterk verbeterd is.  
Dit opfokvoer kan een fabrieksvoer zijn of een eigengemaakt opfokvoer aange-
vuld met en voedingssupplement. Een goed opfokvoer is één hardgekookt ei
met drie beschuiten fijnmalen en aanvullen met een voedingssupplement.

In dit voedingssupplement moeten aanwezig zijn: 
    -   Enkele essentiële aminozuren, o.a. lysine, threonine en methionine.
    -   Sporenelementen zoals mangaan, koper, calcium en fosfor.

Vaak wordt gesproken over een bepaald percentage eiwit dat in het opfokvoer
moet zitten. Er worden getallen genoemd van 18 tot wel 30 % eiwit in het opfok -
voer. Essentieel is de verhouding van de aminozuren en het patroon van deze. 
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Voeding

Wat eten sijzen graag
We zien dat sijzen in het wild, ondanks dat zij ook graag insecten eten, gespe-
cialiseerd zijn in het eten van boomzaden. Dit is slechts bij enkele kwekers
bekend en van deze kennis wordt weinig of geen gebruik gemaakt.  Bij Duitse
sijzenkwekers is het wel bekend dat sijzen echte boomzaadeters zijn. De sijs
komt van nature in het midden- en hooggebergte van Europa voor. In dit
natuurlijke verspreidingsgebied zien we dat 80 % van het voedsel uit dennen-
zaden bestaat. In Nederland wordt door sijzen minder op boomzaden gefoer-
ageerd dan in het middengebergte. Op zich is dit niet vreemd omdat er in
Nederland veel minder boomzaden beschikbaar waren. We zien wel dat,
door het ouder worden van de in de crisisjaren aangeplante naaldhoutbossen,
er momenteel veel meer dennenzaden beschikbaar zijn.

Een logisch gevolg hiervan is dat de sijzenstand de laatste decennia sterk is
toegenomen. In de winter wordt voornamelijk elzen- en berkenzaad gegeten,
terwijl in de nawinter en het voorjaar het voedsel vrijwel geheel uit zaden van
de larix en fijnspar bestaat. 
Met deze zaden worden ook de jongen gevoerd. Naast deze zaden worden
ook insecten gegeten. 
In de literatuur wordt veelal aangegeven dat sijzen niet in staat zijn insecten
uit de lucht te vangen. Het tegendeel is echter waar. Sijzen die bovenin de
dennen aan het foerageren zijn, vliegen geregeld iets omhoog om een voor-
bijvliegend insect uit de lucht te pakken.
Hierbij kunnen zij zelfs stilstaan in de lucht. Als een kolibrie zweven zij op
één plek en op deze manier pikken zij de insecten op van de uiteinden van
de dennennaalden.              

Sijzen zaadmengelingen moeten een rijk assortiment vethoudende zaden
bevatten. Hier gaat hun voorkeur naar uit en zij hebben dit nodig om gezond
te blijven. Over vervetting kan wel ontstaan. 

Sijzen die in een kleine kooi en een vorstvrije ruimte gehuisvest worden
mogen niet te veel vette zaden in hun voeding hebben, dit om vervetting te
voorkomen. Een bijkomend nadeel is, dat wanneer zij geen vethoudende
zaden tot hun beschikking hebben, dat zij minder makkelijk in broedcondi-
tie komen en veel legsels onbevrucht zijn. Anders dan in het verleden is het
aanbod van zaden in de handel vrijwel onbeperkt.
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Het percentage eiwit in een opfokvoer is veel minder bepalend, zeker 
wanneer dit in percentage hoog is maar een slecht aminozuur patroon heeft,
dan gedacht.

Fabrieksvoeders zijn ook goed maar worden soms wat minder goed
opgenomen omdat zij droger zijn dan een zelfgemaakt voer. Dit opfokvoer
kan aangevuld worden met insecten of larven zoals meelmaden ( pinkys) en
of buffalowormen. Deze kunnen vers (levend) of bevroren gevoerd worden.

Mineralen
Wanneer een goed zadenmengeling en opfokvoer aangeboden wordt en de
vogels dagelijks schelpengrit kunnen opnemen, beschikken de vogels over
een goed mineralen pakket. 
Let er wel op dat door dit schelpengrit geen houtskool zit. Houtskool ontrekt
namelijk vocht uit de darmen. Hierbij worden tevens vitamines en eiwitten
aan de darm onttrokken. Een gezonde sijs heeft zeker geen houtskool nodig.
Naast mineralen in de vorm van schelpengrit, moet de sijs de dagelijks
scherpe maagkiezel kunnen opnemen omdat deze als molenstenen werken
bij het verteren cq. vermalen van zaden in de krop en de spiermaag. Wat niet
mag ontbreken zijn scherpe maagkiezel, grit en sepia. Deze zijn onmisbaar
voor onze vogels. Vroeger toen de volièrebodems vrijwel uitsluitend uit riv-
ierzand bestonden, konden de vogels, nog wel in deze behoefte voorzien. Nu
er andere bodembedekking wordt aangeboden zoals beukensnippers, vlo-
erkorrels en allerhande gedroogde materialen uit de landbouw, moeten onze
vogels steeds de beschikking hebben over scherpe maagkiezel. De kiezel is
een belangrijke hulpstof bij de spijsvertering en zorgt er voor dat het voedsel
beter vermalen wordt en daardoor beter verteert. In tegenstelling tot scherpe
maagkiezel is (oesterschelpen)grit geen hulpstof voor de spijsvertering, maar
een belangrijke bron van calcium en mineralen. Net zoals bij ander voedsel
treedt hier ook vervuiling door ontlasting op. Zorg er voor dat deze hulpstof-
fen regelmatig ververst worden, ook wanneer de bakjes nog niet helemaal
leeg zijn

Voeding in de winter
In de winter moeten de sijzen voornamelijk met zaad gevoerd worden. 
Eén keer per drie weken  krijgen de vogels een beetje opfokvoer. Sinds 2005
voer ik van af eind september tot half februari ook geen opfokvoer of ander
zachtvoer aan mijn sijzen.
Toen we nog geen cultuurstammen van de sijs hadden, was het van belang

dat de sijzen ook in de winterperiode geregeld opfokvoer kregen. Anders trad
snel ontwenning op en was de kans groot dat bij aanvang van het broed-
seizoen de oude vogels geen of slecht opfokvoer opnamen.  Ook werd er alge-
meen gedacht dat Europese vogels veel meer en een hoogwaardiger eiwit tot
zijn beschikking moest hebben dan bijvoorbeeld een kanarie. Dit is zeker
niet waar. Sijzen en andere zaadetende vinken hebben wel een hoog gehalte
vitamine A nodig. In eenheden uitgedrukt is dit IE.  Een Europese zaadeter
heeft ongeveer 20.000 IE vitamine A nodig in de broed- en ruiperiode. Bij
een commercieel voedingssupplement of een opfokvoer moet het aantal een-
heden vitamine op de bijsluiter staan.

Uit onderzoek van de diergeneeskundige universiteit te Utrecht is gebleken
dat wanneer jonge en volwassen vogels tijdens de zomerperiode over genoeg
vitamine A, dagelijks dus 20.000 IE, kunnen beschikken, zij een buffer
opslaan in de lever die voldoet voor maximaal negen maanden. 
Met andere woorden; pas na negen maanden vitamine A onthouding kan er
een vitamine A tekort ontstaan. Er van uitgaande dat de vogel in de periode
hiervoor voldoende vitamine A heeft kunnen opnemen. 
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Sijs pop ivoor pastel                                    P. Oude ElferinkP. Oude Elferink
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Voeding in het broedseizoen
In het broedseizoen moeten de sijzen met jongen elke dag opfokvoer
hebben.Wanneer dit mogelijk is dan moet dit minimaal 3 keer per dag vers
worden aangeboden. Van belang is dat dit zo vroeg mogelijk in de ochtend
wordt gevoerd. Sijzen zijn namelijk vroeg wakker. In de avond worden de
jongen vrijwel niet meer gevoerd. Na 20.00 uur wordt, ook in de maanden
juni en juli, door de ouders vrijwel geen voer meer aan de jongen verstrekt.
Naast dit opfokvoer kunnen ingevroren of levende insecten gevoerd worden.
Doe dit met mate! Het opfokvoer bevat alle benodigde ingrediënten. Insecten
zijn niet noodzakelijk, mits het opfokvoer goed door de oude sijzen
opgenomen wordt en wordt doorgegeven aan de nestjongen. 
De meest kwekers van sijzen voeren hun sijzen naast bovengenoemd voer,
ook geweekt en/of gekiemd zaad en onkruidzaden. Het is belangrijk hier niet
teveel van te voeren omdat vooral gekiemd zaad en halfrijpe zaden relatief
veel vocht bevatten en de jongen door dit vocht vrij snel verzadigd kunnen
zijn en er hierdoor een gebrek aan eiwitten en vitamines kan ontstaan.

Paul Oude Elferink
Wordt vervolgt
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verlenen aan de penningmeester. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel
Door de controle commissie wordt een kritische opmerking gemaakt aangaan-
de het tijdig betalen door leden van de contributie. Naar aanleiding van de
opmerking van de kascontrolecommissie wordt besloten om de rekening voor
de contributie bij te voegen bij boekje 5 of 6 van het jaar zodat alle leden tijdig
aan de betaling herinnerd worden. Verder wordt onderzocht of de betaling
van de contributie in de toekomst middels automatische incasso kan verlopen.

6: Financieel Verslag 2016  
Voor de aanwezigen is op de vergadering een duidelijk financieel overzicht
voorhanden. Penningmeester Davinia van der Lee geeft aan dat de SEC
Financieel een gezonde vereniging is. Er is een ruime financiële reserve aan-
wezig.
Naast het tijdig betalen van de contributie is een punt van zorg dat deze
financiële reserve al enkele jaren kleiner wordt. Een aantal jaren is een
bedrag van gemiddeld ongeveer € 2.500,- aan de reserve onttrokken om een
tekort op jaarbasis aan te vullen. Er wordt voorgesteld om de contributie aan
te passen.

7: Contributie  
Tijdens de vergadering is een unaniem besluit genomen om de contributie
per 1 januari 2018 te verhogen naar € 25,- per jaar.

8:Bestuurverkiezing  
Aftredend is de heer Leo Noort. Vanwege familieomstandigheden heeft Leo
besloten te stoppen als bestuurslid en voorzitter technische commissie van de
SEC. Leo zal het komende jaar wel ondersteunend blijven en de boekenver-
koop verzorgen.
De heer René Kleine neemt komend jaar het voorzitterschap van de Techni-
sche Commissie over.
De heer Teun de Boer heeft zich beschikbaar gesteld als lid voor het landelijk
bestuur van de SEC. De aanwezige leden stemmen unaniem in met het aan-
treden van Teun als bestuurslid. De heer Teun de Boer zal het secretariaat op
zich nemen. Hierbij kan hij rekenen op ondersteuning van de zittende
bestuursleden.
De heer Paul Oude Elferink is al sinds 2003 voorzitter van de SEC. Paul
heeft besloten om in 2018 te stoppen als voorzitter van de SEC. geeft te 
kennen dat dit zijn laatste jaar is als voorzitter van de SEC. De laatste jaren
is het takenpakket van Paul uitgebreid met de redactie van het clubblad
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1:Opening:
Voorzitter Paul Oude Elferink opent de vergadering om 10.15 en heet ons
allen hartelijk welkom. Alle aanwezigen worden bedankt voor de moeite die
zij genomen hebben om de jaarvergadering bij te wonen.
Namens de ruim 800 leden wordt de vergadering bijgewoond door 4
bestuursleden, 1 spirant bestuurslid en 8 leden. De opkomst is zeer laag een
hogere betrokkenheid van de leden is voor een gezonde SEC noodzakelijk.

2: Mededelingen  
De heren René Schonewille, Bennie Horsting, Hans Termaat, Leo Noort en
Rob Hoogstede hebben zich afgemeld voor de vergadering.
De heer Leo Noort treed af als bestuurslid van de SEC en voorzitter van de
Technische Commissie van de SEC. Leo blijft wel de publicatieboeken van
de SEC beheren en verkopen
De heer Teun de Boer stelt zich verkiesbaar voor het bestuur van de SEC.

3: Notulen Jaarvergadering 2016  
De notulen van de jaarvergadering van 2016 zijn gepubliceerd op de website
en worden niet inhoudelijk behandeld met uitzondering van het verzoek om
de ringmaat van de majorputter van 2,7 mm naar 2,8 mm of 2,9 mm te vergro-
ten.
Over het vergroten van de ringmaat van de grote Putter is met de wetgever
overleg gevoerd. Het verzoek is afgewezen door zowel NBvV en de wetgever.
Motivatie is dat men vreest voor misbruik/ overringen van gevangen vogels.
Als organisatie wijst de SEC activiteiten als overringen van in de natuur gevan-
gen vogels en het verhandelen van deze gevangen vogels ten sterkste af. Dit soort
activiteiten leidt tot een negatieve uitstraling naar onze mooie liefhebberij.

4: Jaarverslag  
Het jaarverslag wordt afzonderlijk gepubliceerd op de website Paul aanvul-
len.

5: Verslag kascontrolecommissie  
De kascontrole is dit jaar verzorgt door de heren Gerárd Albers en Rob Hoog-
stede. Tijdens de controle is vastgesteld dat de boekhouding goed op orde is.
Gezien de kwaliteit van de boekhouding wordt voorgesteld om décharge te
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9:Rondvraag:  
lid vraagt of de stand van de SEC op de bondshow van de NBVV een andere
invulling kan krijgen oor middel van bijvoorbeeld een vitrine kooi om de
stand aantrekkelijker te maken. Als het mogelijk is om deze vitrine te plaatsen
zal René Kleine de vitrine inrichting verzorgen.

Ook wordt er gevraagd of de oproep gedaan kan worden voor de diverse vaca-
tures in het bestuur en dit gepubliceerd kan worden in het clubblad van de
SEC dit wordt verzorgt door het bestuur. Ook worden mensen persoonlijk 
te benaderen.

10:Sluiting  De voorzitter sluit om 13.00 de vergadering en dankt een ieder
voor zijn/haar inbreng. Er werd genoten van een heerlijke lunch. Na de
lunch werden diverse vogels van eigenaar gewisseld en gingen de leden terug
naar huis.

Notulist: Teun de Boer
Secretaris S.E.C.
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deze functie wil Paul na zijn terugtreden als voorzitter blijven verzorgen. In
zijn toelichting benadrukt de voorzitter dat er teveel druk ligt bij het huidi-
ge bestuur. Hij doet nogmaals een oproep dat als er mensen zijn die willen
helpen dat dit zeer gewaardeerd wordt. Het motto blijft vele handen maken
licht werk.

7:Terugblik en vooruitblik O.E.C  
De heer Jan Bolleboom meldt dat de OEC 2016 minder inzenders en inzen-
dingen had als voorgaand jaar. Een belangrijkste oorzaak was de vogelgriep
die voorgaand jaar ook weer de kop opstak en sommige inzenders ervan
weerhield om vogels in te zenden. Ook het aanschrijven van oud inzenders
krijgt komend jaar meer aandacht. De bezoekers waren positief over de
indeling en aankleding van de show en vond iedereen het een prachtige
vogelshow. Pluspunt is ook dat de show financieel vrijwel dekkend is
geweest. De showruimte biedt nog veel mogelijkheden. Aandachtpunt blijft
toch de catering die beter hier wordt met de exploitant over gesproken.
Nadrukkelijke dank uit naar de vele vrijwilligers. Mede door hen wordt deze
show mogelijk gemaakt. Een knelpunt was de maandag van opruimen. Al
enkele jaren achtereen blijft een te kleine groep medewerkers over voor het
opruimen en afvoeren van materialen. Drie aanwezige leden hebben zich
spontaan aangeboden als medewerker voor deze dag op de komende show.
Dit jaar gaan we op dezelfde voet verder.
Ook werd het klassement van de gespreksgroepen besproken die het best 
gescoord hadden en deze werden gefeliciteerd. 1e:Midden Gelderland 2e:
Limburg 3e:Zeeland
Voor de OEC 2017 zijn nog een aantal knelpunten op te lossen. Het secreta-
riaat zal niet verzorgt worden door Paul Oude Elferink voor deze functie
wordt gezocht naar een vervanger. Ook de functie van penningmeester moet
nader bekeken worden extra ondersteuning van de penningmeester is nood-
zakelijk in de periode van inschrijving en uitbetaling verkoopklasse.

8:Stand van zaken gespreksgroepen  
De heer René Kleine meldt dat er 10 gespreksgroepen zijn die allemaal actief
zijn. Het merendeel van de gespreksgroepen heeft geen jaaragenda voor het
jaar 2017 Uitzondering is de gespreksgroep Utrecht die alles nauwkeurig afle-
vert. Er wordt onderzocht of in Brabant de gespreksgroep van Peter van Berkel
een doorstart kan maken. Hier zijn de eerste contacten voor gelegd.
René Kleine heeft voor de activiteiten van de gesprekgroepen een quiz beschik-
baar . Deze quiz zal door René verspreid worden onder de gesprekgroep leiders.
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De raaf nestelt bij voorkeur in rotswanden en bomen wanneer rotswan-
den niet aanwezig zijn. In ons land nestelt de raaf vooral in volwassen
grove dennen. In enkele gevallen ook in eiken en of beuken. De raaf is
een echte alleseter. De raaf is net als de gieren voornamelijk een aaseter.
Hij vervangt de gieren in gebieden waar deze niet voorkomen. 
In gebieden waar grofwild voorkomt is het aantal raven per oppervlakte
eenheid veel groter dan in gebieden waar grofwild niet voorkomt of waar
kadavers van deze worden geruimd. In bossen waar grofwild voorkomt en
deze grootschalig worden bijgevoerd profiteert de raaf van deze bijvoe-
dering. Bij afwezigheid van grofwild bestaat het menu van de raaf uit:
insecten, fruit, zaden, jonge vogels, eieren, reptielen, menselijke afval en
kleine zoogdieren.

De raven die gekoppeld zijn blijven het gehele jaar in hun territoria. De 
eerste paren leggen al in de eerste week van februari hun eieren. Bij de mees-
te paren worden de eieren eind februari of begin maart gelegd. De jongen
van de paren die begin februari tot eileg overgingen hebben halfapril al vlieg -
vlugge jongen. Het oude paar blijft vaak tot het einde van het jaar voor het
samen met de jongen. In de regel gaan raven niet voor hun vierde levensjaar
tot eileg over. Wanneer er veel geschikte territoria onbezet zijn kunnen jonge
paren in hun tweede levensjaar een territorium bezetten. Wanneer een paar
raven een territoria bezet blijft dit niet ongemerkt.  
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Algemeen

Status in Nederland:  Jaarvogel, Zeldzame broedvogel 145 paar, standvogel
600 niet broedende exemplaren.

Familie:                      Corvidea
Latijnse naam:            Corvus corax
Nederlands:                
Duits:                          Kolkrabe
Engels:                        Raven
Frans:                          Grand Corbeeau
Lengte:                       63 cm
Spanwijdte                 120 cm
Gewicht:                     1250 gram
Ringmaat                    14 mm

Algemeen
Door vervolging verdween de Raaf begin twintigste eeuw als Nederlandse broed-
vogel; het laatste broedgeval vond in 1928 plaats bij Nijkerk. Tussen 1967 en 1992
werden 196 voornamelijk uit Duitsland afkomstige Raven uitgezet op verschillen-
de locaties. Het leidde tot eerste broedgevallen in 1976 en een langzaam toene-
mende broedpopulatie die pas rond 1990 echt vleugels kreeg. De aantallen sinds
de eeuwwisseling zijn min of meer stabiel, maar de verspreiding dijt nog steeds
uit. Aanvankelijk vrijwel geheel beperkt tot de Veluwe en de Utrechtse Heuvel-
rug, nestelen Raven tegenwoordig ook in andere regio's, met name 
Salland, Flevoland en de Achterhoek. Inmiddels zijn ook Friesland, de Zuid-
Hollandse duinen en Noord-Brabant bereikt. De dichtheden zijn overal laag.

Voorkomen en leefwijze
De raaf bewoont grote delen van Noord-Amerika, Europa en Azië. In 
West-Europa ontbreekt de raaf in het oosten van Engeland en in delen van
West- en Noord Frankrijk, de Benelux en West Duitsland. Aan de raaf is eigen-
lijk alles speciaal. Hij is expressief, hij heeft een enorm geluidenrepertoire en
hij vliegt graag capriolend; een koprol, een zijwaartse kanteling, een stootduik,
een ruggelingse glijvlucht, de pootjes omhoog, met een klokgeluid.
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De Raaf

Verspreidingsgebied raaf
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tig. Die hielden de broedvogels daar weg.
Pas toen we de kadavers meer verspreid
gingen achterlaten, niet meer op hopen
maar op heel veel plekken één ding, kre-
gen de broedvogels weer hun jongen
groot, in goede conditie bovendien.

'Die jonge raven leven niet voor niets in
groepen. Een individuele raaf die een
dood hert vindt in het territorium van een
territoriaal paar, wordt weggejaagd. Maar
als je opereert in een groepje van twintig
raven kan zo'n paar daar niets tegen doen.
Als individu is het dus verstandig om, als
je een dood hert hebt gevonden, dat ken-
baar te maken aan je groepsgenoten. Net
als kraaien leren raven hun vaardigheden
in groepsverband. Van raven is bekend dat
ze hun partner kunnen vinden in zo'n
groep, vanaf het tweede levensjaar zie je
dat sommige raven vaak bij elkaar zitten,

mannetje en vrouwtje. Het is belangrijk om al heel jong aan elkaar te wen-
nen, zeker als je later samen een groot territorium hebt, waar het voedsel
slechts beschikbaar is op een paar plekjes. Je moet elkaars geluiden kennen,
elkaars gedrag, je moet van elkaar op aan kunnen.

'In die groepen is binnen de kortste keren een hiërarchie gevormd. Daar hebben
raven allerlei uitdrukkingsvormen voor. De kopveren opzetten, een machowalk
toepassen, de broekveren uitzetten, geluiden worden zwaarder en luider als ze
dominanter zijn. Jonge raven beginnen met een rode binnenkant van de bek. Vol-
wassen vogels, van 4 jaar of ouder, hebben een zwarte binnenkant van de bek,
maar dominante raven van 1 jaar kunnen ook al een zwarte binnenkant van de bek
hebben. Ze hebben dus trucjes waarmee ze aan elkaar laten zien hoe de verhou-
dingen liggen. En ze kennen elk individu van stem en van gedrag en uiterlijk. Ze
weten precies dat ze bij die ene wel en bij die ander geen voedsel kunnen stelen.

In ons land broeden de meeste raven op de Veluwe en de Utrechtse Heuvel-
rug. in 1998-2000 werden slechts op negen plekken buiten het bovengenoem-
de kerngebied genesteld. In 2016 zijn alle provincies bezet met als uitzonde-
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Dat raven slim zijn, is al op veel manieren aan-
getoond. De jachtopzieners op de Veluwe ver-
telden al in de jaren zeventig dat de raven bin-
nen de kortste keren leerden dat een schot gelijk
stond aan de etensbel. Ze kwamen erop af, ze
wisten: daar is een dood dier. Ze zijn ook in staat
om informatie heel specifiek over te dragen. Als
ze een plek met veel voedsel hebben gevonden,
kunnen ze dat kenbaar maken aan de soortgeno-
ten waarmee ze optrekken. Maar voor andere
raven, buiten hun groep, doen ze dat niet. 
Er zit veel individuele variatie in het geluidenre-
pertoire van raven. Variaties in toonhoogte,
klankkleur, volume. Waarbij er een verband 
is met de mate van dominantie van het individu.
Er zitten nuances in die door andere raven 
worden verstaan. En raven weten precies, als ze
geluiden horen: dit is Jantje, dat is Pietje en dat
is een vreemdeling. En: heeft-ie eten of niet?

'Ze kunnen ook problemen oplossen. Als ze kun-
nen kiezen tussen een kort en een lang touwtje met vlees, kiezen ze het korte
touwtje, want dan zijn ze sneller bij het vlees. En als ze een touwtje met hun
snavel omhoog halen, maar het nog niet kunnen pakken, zetten ze hun voet
op het touwtje, zodat het niet opnieuw naar beneden valt. Zo kunnen ze ook
het laatste stukje touw naar boven halen.

'Nederland is geen vetpot voor raven, het vlees ligt niet voor het oprapen. En
als je als raaf vier jongen hebt, moet je per dag toch zeker een kilo vlees aan-
voeren. Op de Veluwe blijft een deel van de kadavers tegenwoordig op het
terrein liggen, daar kunnen de raven goed van leven. We volgen de verhou-
ding tussen de hoeveelheid vlees en de ontwikkeling van raven al zo'n dertig
jaar. Dan kun je voor verrassingen komen te staan. Op een gegeven moment
bleven er, vanwege nieuw beheer, vier keer zoveel kadavers achter. Wij dach-
ten: nu moeten die raven het heel goed gaan doen. Maar het tegendeel was
het geval. Op een gegeven moment kregen de paren zelfs helemaal geen jon-
gen meer. Het bleek samen te hangen met het feit dat die kadavers op vaste
plekken werden neergelegd, en die plekken werden gemonopoliseerd door
groepen jonge, niet broedende raven. Dat waren er soms wel vijftig tot zeven-
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In beide gevallen met als resultaat enkele broedgevallen in het vrije veld. In 1984
startte het Biologischen Institut Metelen te Metelen in Rheinland-Westfalen met
een project en liet van 1985 tot 1988 31 jongeRaven en 18 oude dieren vrij op de
Kirchheller Heide. Tegelijkertijd en daar vlakbij (omgeving Wesel) stelde de
Kreisgruppe Wesel van het Niederrheinischer Naturschutzverband DBV 270
jonge Raven in vrijheid gedurende 1984 tot 1988. Met als resultaat dat in 1990
zich maximaal tien paren in het wild hadden gevestigd. Vooral deze laatste twee
experimenten waren voor het Nederlands uitzet project van belang omdat het
biotoop waar de raven werden uitgezet veel overeenkomsten heeft met de Neder-
landse uitzet gebieden.Het eerste Nederlandse experiment startte veel vroeger. Al
in1966 werd het eerste uitzet project opgestart. Van 1967 tot 1980 kwamen er 113
jonge Raven vrij en dit werd aangevuld met enkele ontsnapte oudere dieren. Van
1980-1984, toen de proef werd beëindigd, werden er nog eens elf oude en 31 jonge
Raven uitgezet. Daarbij hebben zich van af 1976 tientallen in het vrije veld groot
geworden jonge Raven gevoegd. In 1976 broedden de eerste drie paren buiten de
uitzet volières in het wild. In 1979 was dit aantal gestegen tot tien territoria paren,
waarvan negen met succes hebben gebroed. Bovendien hadden zich enkele
groepen niet-broedende Raven gevormd, die in groepen op de Veluwe werden
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ring de provincie Zeeland. De broedparen in de Oostelijke Achterhoek en
Twente kunnen jonge vogels zijn van de Duitse populatie. De verwachting is
dat Raven zich in de toekomst meer gaan vestigen in cultuurlandschap, het
aanbod van voedsel is hier aanmerkelijk groter dan in de veelal voedselarme
grove dennen bossen op de Veluwe.   

Nestperiode
Het nest bestaat uit een massa takken met een kom van ruw plantmateriaal
en wol en haar. Er worden vier tot zes eieren gelegd. Deze zijn buikig, glad
en glanzend. De tekening per ei kan zeer van tekening verschillen. De eieren
zijn lichtblauw tot lichtgroen. Ze zijn bezet met olijfbruine of zwart grijze
spikkels, vlekjes en strepen. De eimaat is 49,7 x 33,4 mm.  Alleen de vrouwe-
lijke raaf broed, ze start met het broeden voor het legsel kompleet is. 
De broedduur is 21 dagen. De jonge hebben dons op kop, rug, en dijen dit
kleur is dof bruin. De binnenkant van de bek is purperachtig roze met een
gele snavelrand. De jongen verlaten na 5 tot 6 weken het nest.  

Buiten broedtijd
De Nederlandse broedvogels blijven, zoals aangegeven, jaarrond in hun ter-
ritorium. Niet-broedende vogels maken forse omzwervingen op zoek naar
voedsel. Duitse en misschien ook Belgische broedvogels komen vermoedelijk
af en toe tijdens omzwervingen in ons land terecht. Toch worden Raven maar
weinig gezien op afstanden van meer dan enkele tientallen kilometers van
bekende broedgebieden. Op voedselrijke plekken verzamelen zich soms
tientallen Raven die ook gezamenlijk in bos overnachten.

Herintroducitie raaf
Vanaf de zeventigjaren van de vorige eeuw zijn erin Nederland,België en Zuid-
en West-Duitsland enkele projecten opgestart om de Raaf als broedvogel te her-
introduceren. In België startte J. Delvaux in 1970, met een herintroductie project
in het zuiden en noord-oosten van de Ardennen. Van 1973 tot 1978 liet hij circa
vijftig, meest jonge Raven in vrijheid om de kern te vormen van een nieuwe
populatie. In 1980 werd het eerste nest in de vrije natuur ontdekt. Het aantal
liep spoedig op en bedroeg in 1990 circa achttien bekende broedparen.

In Duitsland werden er op verschillende plaatsen Raven uitgezet namelijk:
1973: 12 exemplaren in Thüringen (Köck 1981)
1974/1985: 60 exemplarenin het Nationaal Park
Bayerische Wald (Scherzinger 1986)
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Dat ging op de ene plaats beter dan op de andere, omdat achter af bleek dat
de verschillende terrein types niet allen even geschikt waren als leefgebied
voor Raven. De jonge in vrijheid gestelde raven klauterden in de eerste week
op het dakv an de volière, daarna vlogen ze in de naaste boom en later strek-
ten hun vluchten zich al verder van de uitwen volière uit. Deze bezochten
ze alleen indien nodig nog voor voedsel. Ze deden zo een goede oriëntatie
op en raakten ook niet zo spoedig in paniek als ze plotseling door het één of
ander gedwongen werden weg te vliegen. Laat men de jonge vogels vrij als
ze reeds goed kunnen vliegen, dan is de kans groot, dat ze zich te ver van de
uitwen volière verwijderen. Eénmaal van deze plaats afgedwaald, kunnen ze
deze niet terugvinden, omdat ze niet of slecht zijn georiënteerd. Het bewijs
voor deze stelling leverden de vijf jonge Raven uit de eerste eigenkweek in
de volière te Austerlitz. Deze werden op 7 juli 1969, toen ze al volop konden
vliegen in vrijheid gesteld door de volière te openen. Ze kenden de omge-
ving niet en hadden geen oriëntatiepunten in zich opgenomen. Het gevolg
was: tussen 25 juli en 28 juli werden er drie dood gemeld. Twee uit Zeist en
één uit Langbroek. Kennelijk hadden deze jonge vogels geen voedsel kun-
nen vinden en ook de volière niet. Slechts één vogel overleefde het verkeer-
de experiment. Deze vogel is jarenlang een dagelijkse bezoeker geworden
van het kweekstation van uit te zetten raven in Austerlitz. Hij of zij voedde
zich hier met dierlijk afval.

Wil men oude vogels tegelijk met de jongen vrijlaten, dan moet men, als de
jongen nog kaal zijn, eerst de ravin uitwennen. Haar binding met de jongen
is dan het grootst en ze zal terugkeren naar de volière om ze te voeden. De
binding van de mannelijke Raaf met de jongen is dan nog gering, maar hij
zal de ravin niet gauw verlaten en blijft haar roepen. Als de jongen goed in de
veren komen wordt de binding van de Raaf sterker en neemt die van de ravin
af. Dan wordt de Raaf uitgewend. De jonge vogels volgen vanzelf de ouders
en het gezinsverband blijft in tact. Laat men jong en oud tegelijk vrij, wan-
neer de jonge vogels vliegvlug zijn, dan is de binding van de ravin nog slechts
gering en zal ze, eenmaal vrij, wegvliegen van de volière, waarbij de Raaf
haar zal volgen. Zijn binding aan haar is sterker dan aan de jonge vogels en
als hij buiten het roep bereik van de jongen is gekomen, keert hij niet terug.
Ook al hebben ze vaker in de volière gebroed! Ze verdwijnen gewoon en zoe-
ken elders een goed heenkomen. De jonge vogels, aan hun lot overgelaten en
nog niet geleerd zelfstandig voedsel te zoeken, zijn zo goed als zeker ten dode
opgeschreven.
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waargenomen (R.G. Bijlsma schriftelijke mededeling). Deze situatie, een kleine
broedvogelpopulatie plus een grote groep niet broedende vogels vormde een
voorwaarde voor een blijvend succes. Dat was reeds in 1979 het geval. Toen de
experimenten in Rheinland-Westfalen in 1984 startten, was in Nederland reeds
een kleine populatie gevormd, ongeveer 10 paar volwassen raven.

Verspreiding in Europa
De verspreiding van de Raaf in Noord- en West Europa. De Raaf is vanuit
Polen en SleeswijkHolstein naar het westen aan het terugkeren. In het gebied
van de Oder heeft volgens Koch1986 de vermenging van de populaties uit
Sleeswijk-Holstein en de voormalige DDR/Polen plaatsgevonden. In de rich-
ting Nordrhein-Westfalen ging de uitbreiding van de Sleeswijkholsteinse pop-
ulatie de laatste veertig jaar met gemiddeld vier kilometer per jaar naar het
westen vooruit (Koch 1986). Zou dit tempo doorzetten dan zou in circa vijftig
jaar het gehele Rijnland weer zijn bezet

De inspanning om raven in Nederland uit te zetten, kosten en menskracht,
en het resultaat van deze viel in het begin van het uitzet project nogal tegen.
Resultaten eerste uitgezette raven:
    Vrijgekomen Raven van 1966 tot en met 1973.
    1967: vijf ontsnapt (Lhee) één dood voor 1976 = vier
    1968: drie ontsnapt (Austerlitz) geen doodmelding = drie
    1969: vijf in vrijheid gesteld; vier dood voor 1976 = één
    1970: drie ontsnapt (Austerlitz) geen doodmelding = drie
    1972: vier in vrijheid gesteld (Leersum) één dood voor 1976 = drie
    1973: tien in vrijheid gesteld (Ugchelen) drie dood voor 1976 = zeven
    In 1976: totaal 21

Het in vrijheid stellen
De wijze van in vrijheidstellen is van grote betekenis voor het leren leven bui-
ten de volière als om het beeld van de omgeving in zich op te nemen en vast
te leggen. Plaatsgebondenheid wordt pas ontwikkeld, nadat de jongen het
nest hebben verlaten en niet in het nest. Nestjongen leren, als ze nog niet
goed vliegen kunnen, de naaste omgeving van de nestplaats ’tak voor tak’ ont-
dekken. Jonge raven die uitgezet worden kunnen dan ook het best  in vrijheid
werden gesteld, als ze nog niet vliegvlug zijn, ze worden hierdoor gedwongen
om een paar weken dichtbij de uitwen volière, waarin hun (pleeg)ouders
zaten, te blijven. Ze leren het voedsel te vinden, dat voor hen wordt uitge-
legd. Zo verkenden ze de omgeving en wordt de binding er mee versterkt. 
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bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van
Economische Zaken) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrij-
stelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

BIJZONDERE REGELS
De Wet natuurbescherming biedt bescherming aan alle in gebruik zijnde nes-
ten en rustplaatsen van vogels. De nestbescherming geldt voor alle soorten
gedurende het broedseizoen en voor een beperkt aantal soorten jaarrond. Nes-
ten van raven zijn niet standaard het gehele jaar beschermd. Nader onderzoek
kan nodig zijn, omdat de nesten wel jaarrond bescherming genieten als zwaar-
wegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.

Kweek met de raaf
Eind vorige eeuw kon ik enkele eigenkweek raven kopen van de dierentuin
Schönbrunn. De vogels waren allen broer en zus zodat ik een jonge man geruild
heb met een kweker uit Tsjechië, Praag, die al enkele decennia raven kweekte. De
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Mythen en sagen
De Raaf staat symbool voor de zondaar, als tegenstelling van de witte duif. Het is
een symbool voor de duivel, de onvoorzichtigheid, voor droefenis en diefstal (‘ste-
len als de Raven’). Zo stonden ze voor de Egyptenaren, Joden en christenen voor
het kwaad. Joden beschouwden ze als onrein, christenen zagen de aaseter als
brenger van onheil die, omdat ze ogen uitpikken, symbool stond voor verblin-
ding. De eerste vogel die Noach vrij liet vanaf de ark was natuurlijk een Raaf,
mogelijk om de wat macabere reden dat een Raaf wel op zoek zou gaan naar rot-
tende lijken. Positiever is dat de heilige Benedictus van Nursia vaak wordt afge-
beeld met een Raaf met een stuk brood in de bek. Benedictus leefde lange tijd als
kluizenaar in een spelonk. Volgens de legende haalde een Raaf vergiftigd brood,
dat voor hem bestemd was, bij hem weg. Dit brood wilden monniken hem laten
eten, omdat hij weigerde terug te komen naar hun klooster om hun hoofd te wor-
den. De Germaanse oppergod Wodan werd door twee Raven op de hoogte
gehouden van wat er zich in de wereld afspeelde. Ook Kelten dichtten de vogels
positieve eigenschappen toe, zoals vruchtbaarheid. Ook was het een symbool
voor overwinning. De Grieken en Romeinen zagen ze als teken voor een lang
leven. Duidelijk is in elk geval dat ze, positief of negatief, reacties oproepen.
Inmiddels weten we dat Raven tot de meest intelligente vogels op aarde behoren.

WET- EN REGELGEVING
De raaf is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die
van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn raven beschermd op
grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de raaf is in
Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

ALGEMENE REGELS
De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van
toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel
Nederland. De wet verbiedt: het opzettelijk doden of vangen van vogels (arti-
kel 3.1 lid 1); het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen
en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2); het rapen
en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3); het opzettelijk
storen van vogels (artikel 3.1 lid 4); het bezit, het vervoer en de handel in
vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).
Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot
strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk
gehand haafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en
de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene
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man. In de eerste drie jaar bepaalde de man wat er gebeurde in de vlucht maar
in de maand januari van het vierde levensjaar werden de ravin redelijk domi-
nant ten opzichte van haar partner en als ik de vlucht betrad wond ze zich
behoorlijk op. In tegenstelling tot in het eerste jaar van eileg werd er een nu een
prachtig nest met een mooi afgewerkt binnennest gemaakt. Er werden 6 eieren
gelegd, de eerste eileg datum was 5 februari, en dit jaar werden de eieren goed
bebroed. Ondanks het verschil in leeftijd tussen de kuikens werden 5 jongen
groot gebracht. De man heeft hier een groot aandeel ingehad hij voerde zijn
partner de hele dag tot vervelendst toe. Het kleinste jong, het zesde ei, was zo
veel kleiner dan zijn broers en zussen  dat ik als voorzorg dit  jong op haar zesde
levensdag uit het nest heb gehaald en met de hand heb grootgebracht.
Ik was ook bang dat door het grootte verschil tussen de kleinste  en de oudere
jongen en de grotere vogels de Benjamin zouden dood drukken. 

De kweek van raven is zeker niet voor een ieder weggelegd namelijk:
-   Raven kun je alleen per koppel houden. Een raaf die solitair gehouden
wordt vraagt veel aandacht en door dat raven erg intelligent  zijn vereenza-
men ze snel als ze geen contact kunnen maken met soortgenoten.

-   Raven zijn bepaalde periodes van het jaar behoorlijk luidruchtig, dit geldt
niet voor alle koppels, en kunnen hierdoor in een woonwijk geluidsover-
last veroorzaken.  

-   Raven hebben een ruime vlucht nodig. 
-   Raven kunnen behoorlijk oud worden. Een koppel Raven koop je voor “je leven”.

Robert Nijhuis en Paul Oude Elferink
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kweker liet de oude vogels zelf de jongen opvoeden, ook mijn jonge uit de dieren-
tuin werden door de ouders grootgebracht, dit heeft als voordeel dat dit soort jonge
veel makkelijker te koppelen zijn aan een soortgenoot. Raven die met de hand zijn
opgevoed en pas na enkele maanden bij soortgenoten worden geplaatst zien de
opvoeder, mens, als  soortgenoot en zijn moeilijk te koppelen aan een partner.

De Tsjechië vogel was een volwassen raaf, vierde levensjaar. Ik hoopte dat de
volwassen raaf mijn jonge vogel eerder dan gewoonlijk, meestal leggen jonge
vrouwelijke raven pas in het derde levensjaar hun eerste legsel,tot nestbouw
en eileg zou stimuleren.

De raven werden gehuisvest in een buitenren van 4 meter breed, 12 meter
lang en 3 meter hoog. Aansluitend aan de buitenren zit een binnenverblijf,
in een oude varkensschuur, van 3 bij 3 meter. 

Al in het eerste jaar toonde de vogels veel interesse in elkaar. Dit uitte zich in het
baltsen en de man voerde veelvuldig zijn partner. In het eerste en ook in het twee-
de levensjaar van de vrouwelijke raaf ging zij niet tot eileg over. In het derde jaar
begonnen de raven al in december dagelijks met takken te slepen en van af half
januari werd er daadwerkelijk tot nestbouw overgegaan. Een echt nest werd er
niet gebouwd ondanks dit werden er toch 5 eieren gelegd, om de dag werd er een
ei gelegd, maar er werd niet tot broeden overgegaan. Ik heb de eieren in een
broedmachine voor kippen uitgebroed en de jongen met de hand groot gebracht.
Na 22 dagen kwamen de eieren uit. Het geboorte gewicht van het zwaarste jong
was 28 gram en het kleinste jong woog 21 gram. Na 24 dagen wogen de grootste
twee jongen al meer dan 1000 gram. De jongen zijn bij de geboorte vrijwel kaal
en blind. In de eerste twee weken bestaat hun leven uit slapen en eten.
De jonge werden gevoerd met meelwormen, kwark met daarin voor geweekte
honden brokken voor pups, jonge ratten en jonge muizen. Van af de zestiende
levensdag worden de jongen steeds actiever. In de derde week wordt het menu
aangevuld met konijn en kuikens. Van af dag 22 gaan ze met de vleugels klap-
peren en verzorgen hun veren en tonen interesse in broers en zussen. Van af
dag 31 lopen de jongen door hun kunstnest en zitten op de rand van het nest,
kist, en tonen veel interesse in hun omgeving. De eerste drie weken worden de
jongen tussen 7.00 en 19.00 om het half uur gevoerd en na drie weken om het
uur. Van af dag 43 proberen de jongen te vliegen en dit lukt ze in de zesde
levensweek al redelijk. Echte vliegen lukt pas rond de 60 dag.

In het vierde levensjaar werd de ravin veel dominanter ten opzichte van haar
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Plantengeslacht:                 Kaardebol 
Wetenschappelijke naam:  Dipsacus fullonum ( Dipsacus sylvestris)
Familie:                               Kamperfoelie  Caprifoliaceae
Plantvorm:                          Meerjarig kruid 
Hoogte:                               0.90 - 2.00 meter 
Bloeiperiode:                      Juli - September 
Bloemkleuren:                    wit, lila 
Bloeiwijze:                          hoofdje Bloemvormen: viertallig, trechtervormig 
Bloemtype:                          tweeslachtig 
Bloembladen:                     4 vergroeide kroonbladen 
Meeldraden:                       4 meeldraden 
Vruchtbeginsel:                  onderstandig Stijlen: 1 Stempels: 1 
Vrucht:                                nootje Zaden: - Stengels: rechtopstaand, 
                                            gestekeld, kantig 
Bladstand:                           tegenoverstaand en kruisgewijs 
Bladvorm:                           langwerpig 
Bladrand:                            getand 
Ondergronds delen:            hoofd- en bijwortels 
Plantengemeenschappen:  Kalkrijk grasland, Zoom, Ruderaal, Ruigte, 

Struweel, Loofbossen

Wettelijke bescherming Grote Kaardebol
Bij de op 1 april 2002 in werking treding van de Flora- en faunawet waren
104 plantensoorten, waaronder veel orchideeën en soorten met opvallen-
de bloemen en of groeivorm, wettelijk beschermd in Nederland. 
Inmiddels is deze wet op 1 januari 2017 vervangen door de Wet Natuur -
bescherming.

De grote kaardebol was voor het inwerking stellen van de Wet Natuur -
bescherming een beschermde soort. De plant is van af 1 januari 2017 geen
beschermde plant meer. Dit wil niet zeggen dat je de plant overal mag pluk-
ken. Wanneer je zaadbollen van de kaardebol wilt oogsten op gronden die
niet je eigendom zijn zul je toestemming moeten hebben van de grondeige-
naar en of gebruiker.  
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De grote kaardebol is een
stevige tot 2 m hoog wor-
dende plant die forse
stengels heeft die geste-
keld zijn, maar in het eer-
ste jaar ontwikkelt zich
eerst een bladrozet. Aan
die stengel zitten tegen-
overstaande bladeren die
met een komvormige
voet zonder steel zittend
zijn ingeplant. In die
komvormige, vergroeide
bladvoeten verzamelt
zich water. De langwer-
pige bladeren met een
opvallend dikke midden-
nerf lopen geleidelijk in
een spitse punt uit. De
rand van de bladeren is

stekelig getand. Doordat zowel de bladeren
als de stengels stekels hebben heeft de hele
plant een stekelig aanzien. De beschermde
Grote kaardebol is een tweejarige plant.
Vooral tijdens de vruchttijd, vallen de grote
4 tot 8 cm lange hoofdjes met hun stekelige
uiterlijk van de Grote kaardebol, Dipsacus
fullonum L. uit de Kamperfoeliefamilie op.

De stengels eindigen in een bloeiwijze die
hoofdjesachtig is. Dat hoofdje is groot en
voelt heel stijf en stekelig aan. Aan de voet
van het hoofdje zit een stekelig omwindsel.
De lijnvormige omwindselbladen, bezet
met stekels, kunnen van grootte sterk ver-
schillen en krommen voor een deel naar

De Grote Kaardebol

Verspreiding grote kaardebol in Nederland

Grote kaardebol 
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Vrijwel alle Europese vinken eten de zaden
van de kaardebol. Kaardebol zaad wordt in de
handel veelal als distelzaad aangeboden. Het
soortelijk gewicht van het zaad van de  kaarde-
bol is laag. In 1 gram zitten gemiddeld 230
zaadjes van de kaardebol. Putters en sijzen zijn
door dat zij een spitse dunne snavel hebben
ook prima instaat het zaad van de kaardebol uit
de bol te halen.

De meeste mengsels van Europese cultuurvo-
gels bevat kaardebolzaad. 

Gebruikte literatuur: Nederlandse flora
Foto’s: crocus plants

Paul Oude Elferink
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boven. Enkele kunnen zo lang zijn dat ze
boven het hoofdje uitsteken. Op het hoge
hoofdje staan veel kleine enigszins twee-
zijdig symmetrische bloemen. Opmerke-
lijk is dat de bloei begint met een ring van
bloemen halverwege het hoofdje en zich
van daar in twee ringen naar boven en
naar onderen verbreidt. 

Ze hebben een onderstandig vruchtbe-
ginsel waarop een vergroeidbladige 
lila viertallige kroon staat. Een kelk als
zodanig ontbreekt, maar op het vrucht-

beginsel staat wel een aantal stijve haarachtige tanden. Daaromheen zit nog
een apart vergroeid omhulsel, de buitenkelk.

Allerlei insecten bezoeken de bloemen van Grote kaardebol vanwege de nec-
tarproductie en zorgen en passant voor de bestuiving en bevruchting. De vier
meeldraden steken ver buiten de kroon uit. Ze zijn niet vergroeid, zoals dat
wel het geval is bij de composietenbloemen. Het vruchtbeginsel groeit na
bevruchting uit tot een eenzadige, vierkante en geribde schijnvrucht.
De plant staat op vochtige en kalkhoudende, omgewerkte grond op dijkhel-
lingen, in bermen en ruigten, bij voorbeeld in de uiterwaarden langs onze
rivieren.

De weverskaarde (Dipsacus sativus) werd vroeger wel gekweekt en de
gedroogde vruchthoofdjes werden gebruikt om verse wol te kaarden. De stug-
ge stroschubben met hun omgebogen haakvormige spits dienen daarbij als
kam om de wolvezels evenwijdig te trekken -te kaarden-, zodat er draden van
gesponnen konden worden.

In het Limburgs wordt de Grote kaardebol onder meer 'Krets' genoemd. In
een artikel in het Limburgs dialect verklaart Els Diederen de naam en het
gebruik van de Kaardebol in de volkscultuur. Zo werd de Kaardebol gebruikt
om kruiken en melkkannen schoon te poetsen
vandaar dat een van de andere volksnamen voor de Kaardebol 'Kannebeursjtel'
(kannenborstel) luidt. Zo legt ze uit dat 'fullonum' verwijst naar de 'volder' die
de kaardebol gebruikt om de wolvezels te kaarden. De familienaam Vollers of
Volders die in Limburg voorkomt verwijst naar dit ambacht van de volder.
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Putter op kaardebol
Bloeiende kaardebol
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jongsten groeiden na een dag of vier niet meer,
dat kon je duidelijk zien, ze bleven achter in
de groei ze groeien eerst erg veel per dag, ach-
teraf denk ik ze hadden te veel energie nodig
om zich zelf warm te houden, ik had ook voor
een warmtebron moeten zorgen maar ja ik
legde een papieren servet over ze heen, een
volgende keer zal ik het zeker anders doen ze
hebben het niet gehaald het was te koud. 

En toch deden ze het eigenlijk alle vier prima dat
was jammer ,maar de twee over gebleven pestvo-
geljongen deden het super ze scheten over het
algemeen over de rand van het nest, maar in een
nacht ging er iets mis de papieren servet lag er
over en de grotere had de andere helemaal volge-
scheten op de vleugels op de kop op de rug echt
wat moet je doen in een opwelling heb ik hem
toen onder de lauwe kraan gehouden en alle
veren schoon gewassen en gedroogd nou dat was
niet slim bibberend lag hij naast zijn broertje. Hij
ging na een dag of twee achteruit in de groei, hij

was niet meer de oude het was na 3 dagen ook met hem gebeurt, jammer hoor.
Achteraf hadden ze alle vier in leven kunnen blijven ,maar zijn broer is er goed
doorgekomen en vliegt nu vol kracht door de volière, is door de rui en eet de rozij-
nen uit mijn hand. Het zijn perfecte vogels om met de hand groot te brengen. 

Wat mij ook meeviel was de overschakeling naar hard voer dat ging heel snel
ze leren heel snel met een grote satéprikker daar het voer aan prikken en met
twee dagen at hij zelf uit de voerbak, je moet ze wel om de 5-6 maanden ont-
wormen ik dacht het is bij mij zo goed geregeld dat is niet nodig maar ik doe
het nu wel,ik heb in mijn volière van 100 x 200 x 300 cm 25 cm geel vulzand
gedaan om de uitwerpselen direct in te kapselen in het droge zand. Zo pak je
de opgedroogde uitwerpselen op, en verder zeef ik met een grove zeef het
zand om de restanten er uit te zeven dus niks geen natte kleverige uitwerpse-
len waar wormpjes zich in kunnen vermenigvuldigen. 
Het gele zand ligt 25cm boven op het normale niveau dus altijd heel erg goed
droog, verder verzamel ik vogelkersbessen en lijsterbessen, heb een gedeelte van
de diepvriezer als ik de bessen geplukt heb zoek ik de bessen uit wat niet mooi is
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Hoe het mij is vergaan met handopfok van Pestvogels, de grote onbekendheid.
Alle problemen die het gaf, en zeker alle domme dingen die je onbewust
begaat, wel met de beste bedoelingen maar zo is het nu eenmaal ,door
omstandigheden ging de pop achteruit, ik had ze niet ontwormt, later vertel
ik wel waarom ik het niet had gedaan, Het voeren van de jongen ging elke
dag slechter, je zag het, maar wat te doen de pop verdedigde zijn nest als een
echte vechter beet in je hand je moest hem er afhalen als je naar de eieren of
jongen wilde kijken, een hele rustige tamme pop zij ging de volgende dag in
eens dood ik had nog een nest met jonge Pestvogels die een paar dagen ouder
waren, ik dacht doe ze bij elkaar in en zo zaten er  6 jongen in het andere nest
maar ook deze pop voerde ook niet goed was te veel afhankelijk van de man
nou de volgende dag lag het eerste jong al dood. Nu zaten er nog 5 jongen in
het gecombineerde nest, ik zei tegen mijn vrouw als er morgen weer een
dood jong in ligt haal ik het nest weg en probeer ik ze zelf groot te brengen. 

En ja hoor volgende dag weer een jong dood er zaten nu nog vier jongen in,
Ik heb ze er uitgehaald en meegenomen naar huis en in een nagemaakt nest-
je gelegd. Ze lagen dicht tegen elkaar ze waren om en nabij de 8 tot 10 dagen
oud, ja wat moeten ze eten was het volgende probleem, nooit eerder meege-
maakt, hoe je ze met de hand op moest fokken. Ik had nog een spuitje van 
10 ml en heb daar een langer mondje aangelijmd. Aan de Pestvogels geef ik
Claus honing bruin en Versele Laga B 16 

Voor de jonge Pestvogels maakte
ik per dag de volgende samenstel-
ling klaar: een mix van ongeveer
25% Claus en  25% Versela Laga
dat liet ik een uurtje in water
weken. Dit dit met 4 wasmotten,
20 krekels, 40% buffalo, 10% pin-
kies in de blender zodat het een
vochtige massa werd. Het was
zomer dus ze moeten wel vol-
doende vocht binnen krijgen en
op deze combinatievoeding rea -
geerden ze heel goed. Maar de
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Pestvogels met de hand opgefokt

Koppel pestvogels

Eieren pestvogels
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Een tijdje geleden werd ik opgebeld door een wat oudere kweker uit Berlijn
die op zoek was naar 2 koppels Goudvinken

Deze man vertelde mij dat hij vroeger ook al goudvinken gekweekt had, maar
wegens zijn werk genoodzaakt was om te stoppen. Inmiddels is hij gepensio-
neerd en wilde hij zijn oude hobby weer oppakken. Zijn oog had hij laten
vallen op de Bruinpastel-gele Goudvink, en na overleg met zijn vrouw had
hij besloten om deze voor hem aan te schaffen.
Ik vertelde hem dat dit geen probleem zou zijn, maar vroeg me wel af, of hij
de vogels zou ophalen of dat ze moesten worden bezorgd, want Berlijn ligt
tenslotte niet naast de deur. De beste man had de voorkeur dat ze zouden
worden bezorgd. Nu heb ik zelf wat nare ervaringen aangaande dierentrans-
port, maar in Duitsland is dit heel normaal dus we hadden afgesproken dat ik
het vervoer zou regelen naar Berlijn.

Nu ben ik van beroep verkoper van Diepvriesvis voor de Noord Europese
markt en hebben we zelf ook veel transport  naar Berlijn dus moest bezorgen
geen probleem zijn.
Ik belde onze transporteur op dat ze deze keer een speciale zending hadden
naar Berlijn en vroeg of het een probleem was als ik ipv een pallet diepvries
Vis een kooitje met vogels erin, kon laten bezorgen. Ook dit was geen pro-
bleem. De Duitse meneer stond erop dat het geld van tevoren werd overge-
maakt als blijk van waardering dat ik dit transport voor hem regelen wilde. En
zoals het een Duitser betaamd stond dit ook ‘’pünktlich’’ twee dagen later op
mijn rekening

Vervolgens belde ik de beste man op en gaf de datum door wanneer de vogels in
Berlijn zouden aankomen. Hij was op de hoogte dat het geen standaard klein-
dieren transport was, maar met een Diepvrieswagen zou worden gebracht.

Toen de chauffeur kwam laden, overhandigde ik hem de vogels welke hij in
de Cabine stopte en op weg ging. Aangekomen in Berlijn stond de man met
zijn vrouw keurig te wachten op de afgesproken plaats. De Chauffeur gaf ze
een hand en vertelde dat hij de vogels bij zich had. Vervolgens zei hij, ich
Schaue eben ob die vogels noch Leben en liep samen met hun naar de 
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gaat er uit,de
trosjes lijsterbes
gaan in een
plastic zak in de
vriezer na een
tijd als ze goed
diepgevroren
zijn gooi ik ze in
een doos in de
vriezer met een
handschoen
aan stomp ik
door de bessen
die rammelen
dan van het tros-
je af en haal de
stokjes uit de

doos, zo heb ik weinig ruimte nodig in de vriezer en voer ik ze het hele jaar lijsterbes. 
Elke dag een bodempje lijsterbes in een bakje vinden ze geweldig lekker en
heel gezond en spaart ook voer uit. Verder krijgen ze Claus honing bruin en
Veresele-Laga B16 en natuurlijk knip ik krenten in hapklare afmetingen en
die krijgen ze ieder morgen en ook avonds, ze op te wachten op de rozijnen.
Ik denk dat de combinatie met lijsterbes goed is voor de Pestvogels 

Midden/eind juni heb ik
meestal het eerste nest
Pestvogels, een rustige
nieuwsgierige vogel en
vogels waar je een band
mee krijgt als ze elke dag
enkele rozijnen krijgen,
Pestvogels zijn fascineren-
de vogels waar ik verleden
jaar uit de andere koppels
twee nesten groot kreeg 

Schrijver???
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Pestvogels op hun nest 

Pestvogel met jongen

Wie kaatst kan de bal verwachten!!
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achterkant van de Trailer toe. Vol afgrijzen keken ze hoe hij de trailer open-
maakte en toe moesten zien hoe een koude damp als een witte deken zich
over hen uitrolde. 
Het huilen stond ze nader bij dan het lachen en de Duitser vroeg aan de
chauffeur, hoe hij het in zijn hoofd haalde om vogels in een trailer van -18C
te vervoeren. De vrouw viel haar man in de rede en zei dat ze alles al betaald
hadden en speciaal hiervoor gespaard hadden  om deze vogels te kunnen aan-
schaffen. Kortom gezegd, grote paniek. 

De chauffeur stelde het echtpaar gerust omdat hij niet enkel vogels moest
afleveren aan maar ook een doosje met lekkere vis, want zo gaat dat meestal
bij ons, als er vogels verkocht worden dan word er meestal wat vis bijgeleverd.
Als twee jonge hinden maakten ze een vreugdedansje in het rond waarna de
chauffeur de vogels uit zijn cabine nam en ook deze aan hen overhandigde,
in goede conditie welteverstaan. Ze konden er smakelijk uiteindelijk smake-
lijk om lachen.

De chauffeur nam afscheid en vervolgde zijn weg, echter daar bleef het niet
bij. Deze grap bleef niet ongestraft namelijk deze meneer belde mij 2 dagen
later op en vertelde dat het niet goed ging met de vogels. Er was er al 1 over-
leden en de andere 3 vogels zaten bol, en hij was bang dat ze dit niet gingen
overleven. 
Ik verzekerde de man dat de vogels in goede gezondheid hier de deur uit
waren gegaan. Maar als hij wat foto’s doorstuurde van de vogels ik wel twee
nieuwe koppels wilde afsturen zodat ze geruild konden worden. 
Het was even stil en de man schaterde van het lachen en zei dat ze in Duits-
land ook grapjes kunnen maken. Hij bedankte me vriendelijk voor het aan-
bod, iets wat hij nog niet eerder had meegemaakt, maar de reden dat hij mij
eigenlijk wilde bellen was, om mij te  bedanken voor de vis die hij had gekre-
gen, zo lekker had hij in jaren niet gegeten, en niet onbelangrijk, dat hij zeer
tevreden was over zijn aankoop. Twee dagen later ontving ik per post een fles
waarvan de inhoud zeer smakelijk was, welke ik deels weer heb gedeeld met
mijn broertje waar ik de anekdote nog eens smakelijk vertelde.

Cees de Boer - Urk

Algemene Informatie
De sijs hoort tot de Spinus-soorten en
heeft geen verwantschap met de citroen-
sijs of Europese kanarie die tot het
geslacht Serinus behoren. In Nederland
schaarse broedvogel, maar talrijke winter-
gast en doortrekker. Hij is de enige echte
Europese sijs. Doordat de sijs een populai-
re volièrevogel is zijn er tal van mutaties
en mutatiecombinaties ontstaan, waarvan
het eind nog zeker niet van in zicht is.

Geschiedenis: Louis Gonnissen hoorde in de winter van 1969 dat in ‘n plaatselijke
café in België een vogelvanger zat, die een afwijkende gekleurde sijs pop had gevan-
gen. Daar aangekomen bleek dat de vogel een bruinkleurige sijs was. Uit deze vogel
kweekte Louis in 1970 twee sijsmannen en twee sijspoppen. Dat deze bruine muta-
tie door Louis vastgelegd kon worden uit een wildvangsijs is op zich een bijzondere
prestatie. We weten nu dat wildvang poppen slechts zelden tot broeden overgaan in
gevangenschap. Zover wij weten zijn er nooit meer bruine sijzen in de natuur
gezien. Deze bruine sijs is dan ook de stamhoudster van alle bruine sijzen. 

De bruine sijs is een kleurmutatie die we het afgelopen decennium weer steeds
meer op shows tegen komen. Door de sterke toename van kwekers van sijs
mutaties zien we dat de populariteit, na een afname van deze kleurslag in de
negentiger jaren van de vorige eeuw, stijgende is. De bruine sijs mannen zijn
niet altijd duidelijk herkenbaar. Een deel van de bruine mannen worden nogal
eens niet onderscheiden van de wildkleur sijs man. Op zich is dit wel te verkla-
ren. De sijs man heeft van nature veel minder bruin bezit dan de sijs pop. 
Wanneer we voor type en kleurverbetering gebruik maken van de combinatie
bruin X  wildkleur, is het van belang dat deze wildkeur een maximale 
hoeveelheid bruin heeft en een goede tekening laat zien. 

Ondersoorten:
De Europese sijs kent geen ondersoorten, maar komen er grofweg twee 
verschijningsvormen voor.
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Bruine sijs, (Carduelis spinus spinus)

Bruine sijs man
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vergroeiingen. De tenen, waarvan drie naar voren en één naar achteren, die-
nen op een natuurlijke wijze stevig om de stok te klemmen. Veelvuldig wor-
den sijzen voor de keuring aangeboden met een geschubd loopbeen of erg
lange nagels. Op beide fouten dient streng te worden gelet.
Ringmaat: 2,5 mm.
Snavel: De snavel is fijn en puntig en mag niet overdreven groot worden.
Onder- en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten en onbeschadigd zijn. De
lijn bovensnavel-schedel dient een vloeiend verloop te hebben. Soms komt het
voor dat de snavel van de pop iets fijner van model is, als die van de man.
Bevedering: Het verenpak dient bij een sijs strak en aaneengesloten gedra-
gen te worden, zonder beschadigingen. Bij de snavelinplant bevinden zich bor-
stelveren. Door onvoldoende training in de tentoonstellingskooi zal de sijs onrus-
tig worden en met name de veerstructuur van de gevorkte staart beschadigen. 

Tekeningpatroon en kleur van de bruine man zijn:
• Schedeltekening: Vanaf de snavel tot de achterschedel bevindt zich het
petje. Het petje is donkerbruin.

• Wenkbrauwstreep: De wenkbrauwstreep vertrekt boven het oog en loopt
breder naar achter toe uit en is geel gekleurd.

• Keelvlek: Onder de snavel een kinvlek die diep donkerbruin is.
• Flanken: In de flanken, ongeveer vanaf de hoogte van de vleugelbochten,
loopt in de lengterichting een fijne bestreping. Die uitloopt naar de achter-
zijde van de flanken, waar deze bestreping grover wordt. De flanken zijn
geelgroen met daarop een bestreping die donkerbruin is.

• Rugdek en mantel: Op mantel, rugdek, onderrug en vleugeldek een fijne
regelmatige lengte bestreping. Het rugdek en de mantel is geelgroen mat
daarop bruine lengte streepjes.

•  Vleugels: Op beide vleugels bevinden zich vlak onder elkaar twee helder-
gele vleugelbanden. In de slagpennen bevindt zich ook een heldergele
vleugelspiegel.

•  Stuit: De stuit is geelgroen.
•  Staart: Doordat de buitenvlag van de buitenste pennen geel omzoomd
zijn ontstaat er een spiegeltekening. Op de onderstaartdekveren bevinden
zich fijne zwartbruine lengtestreepjes.

•  De poten: Deze zijn bruin en de nagels donkerbruin.  
•  Snavel: Deze is hoornkleurig met een zwarte streep naar de punt toe. 
•  Ogen: Deze zijn bruin met een zwarte pupil.
•  keelvlek: - De sijsman moet een volledige keelvlek/bef tonen, deze dient
duidelijk en scherp afgelijnd zichtbaar te zijn.
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In de standaard wordt de man omschreven met een duidelij-
ke keelvlek/bef en een geelgroene buikkleur. De wenk-
brauwstreep loopt slechts door tot boven het oog en is rich-
ting snavel onderdeel van de koptekening. De tweede ver-
schijningsvorm zijn sijs mannen die geen/nauwelijks een
keelvlek/bef tonen, deze laten ook veel minder geel op de
borst zien en de wenkbrauwstreep loopt voorbij het oog. Ook
komen er twee verschijningsvormen bij de poppen voor. Sijs
poppen met veel geel en sijs poppen met weinig of geen geel
in keel, borst, flanken en het onderlichaam. De poppen met
weinig of geen geel zijn in de standaard beschreven.

Erfelijkheid en veerstructuur
In de bevedering van de sijs is naast het eumelanine en het phaeomelanine
ook geel carotenoïde te vinden. Verder is er bij de sijs sprake van een blauw-
structuur, zoals we dat kennen uit de bevedering van de kanarie. 

Fysieke standaard
Formaat: De ideale sijs moet een volle indruk maken en minimaal 11- tot
12,5 cm. lang zijn, gemeten van de snavelpunt tot het einde van de staart. For-
maat en type moeten een harmoniserend geheel vormen, passend bij de soort.
Model: Het type van de sijs is volrond, waarbij de onderlinge
lichaamsverhoudingen niet storend op elkaar mogen inwerken. Van opzij
gezien moet de borst-buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren van
voldoende volume zijn en regelmatig gebogen. De rug moet vanaf de kop tot
aan de punt van de staart een bijna rechte lijn vormen. Van voren gezien dient
de borst vol en goed rond te zijn, maar niet vet. In het achterlichaam mag de
sijs de indruk maken wat uitgezakt te zijn. De kop moet een regelmatig gebo-
gen lijn vormen, met het oog centraal ten opzichte van de schedel.
Houding: Hoewel de sijs beweeglijk is, zal hij tijdens de keuring rustig
rechtop op stok moeten zitten. Het lichaam dient los van de stok te blijven,
het doorzakken van de poten is fout. De vleugels dienen strak langs de romp
gedragen te worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop
wordt iets opgericht gedragen.
Conditie: Voor de sijs, is een goede conditie een eerste vereiste. Wan-
neer de sijs niet in goede conditie verkeert komt deze niet in aanmerking voor
een hoge puntenwaardering.
Poten: De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of
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Bruine sijs pop
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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

    - De sijsman die geen keelvlek/bef bezit moet verder qua kleur en tekening
compleet voldoen aan de eisen van de sijs met de keelvlek/bef zoals in de
hierna volgende kleurstandaard omschreven.

Dus sijsmannen met- en zonder keelvlek/bef kunnen bij een prima kwaliteit
in aanmerking komen voor een hoge beoordeling. Duidelijk moet zijn dat
vogels met een minimale beftekening, en/of kleur- en/of tekening afwijking
streng beoordeeld moeten worden. Tussenvormen zijn niet gewenst en wor-
den al naargelang de ernst van de fout(en) bestraft.

Tekening patroon en kleur van de bruine pop:
•  Schedeltekening: Vanaf de snavel basis tot in de nek bevinden zich korte
lengtestreepjes, onder de wangen zeer fijne lengtestreepjes. De schedel is
groenachtig gekleurd met daarop bruine lengte streepjes.

•  Wenkbrauwstreep: De wenkbrauwstreep vertrekt boven het oog en loopt
breder naar achter toe uit. De kleur wenkbrauwstreep is grauw beige
gekleurd.  

•  Flanken en borst: op de buitenzijde van de borst loopt in de lengterichting
een fijne bestreping, die over gaat in de flanken waar deze bestreping gro-
ver wordt. De flanken zijn iets bruin getint en de borst is gebroken wit met
een beige tint. Op de flanken en borst ligt een bruine bestreping.

•  Rugdek en mantel: Op mantel, rugdek, onderrug en vleugeldek een fijne
regelmatige bruine lengtebestreping, die wat grover is dan bij de man. 
Op de stuit een lengtebestreping.

•  Vleugels: Op beide vleugels bevinden zich onder elkaar twee gele vleugel-
banden, iets matter van kleur dan bij de man. In de slagpennen bevindt
zich ook één gele vleugelspiegel.

•  Stuit: De stuit is geelgroen
•  Staart: Doordat de buitenvlag van de buitenste pennen geel omzoomd
zijn ontstaat er een spiegeltekening. Op de onderstaartdekveren bevinden
zich fijne bruine lengtestreepjes die een V-vormige tekening veroorzaakt. 

•  De poten: Deze zijn bruin en de nagels donkerbruin.  
•  Snavel: Deze is hoorn kleurig met een zwarte streep naar de punt toe. 
•  Ogen: Deze zijn bruin met een zwarte pupil.

Tc S.E.C. 
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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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