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Vervolg op artikel pestvogel vorige uitgave.

Familie: Bombycillidae
Wetenschappelijke naam: Bombycilla garrulus
Nederlands: Pestvogel
Duits: Seidenschwanz
Engels: (Bohemian) Waxwing
Frans: Jaseur boreal

Lengte: 18 - 20 cm
Vleugellengte: 11-12 cm.
Gewicht: 60 gram

Algemeen.
De pestvogel is al in 1758 door Linnaeus beschreven, al deelde hij de vogel
nog in in het geslacht Lanius in de familie Laniidae (klauwieren). In 1831 is de
vogel verhuisd naar het geslacht Bombycilla (pestvogels) in de familie Bomby-
cillidae. Deze naam is een Latijnse samenstelling die duidt op de
"zijdeachtige staart". De Engelse naam Bohemian is afgeleid van de term voor
zigeuners, vanwege het vermogen zich over grote afstanden te verplaatsen.

Pestvogels werden vroeger in verband gebracht met de pest. Waarschijnlijk is
het een of meerdere keren voorgekomen dat er na een of tijdens een pestvo-
gel invasie een pestepidemie uitbrak, hierdoor ontstond de gedachte dat
pestvogels de pest meebrachten. Vervolgens werden ook andere rampen hun
aangerekend. De Engelse naam klinkt mooier; Bohemian Waxwing.
Waxwing omdat er roze wasachtige puntjes aan de veren van de vleugels zit-
ten. Bohemian verwijst vermoedelijk naar het feit dat men vroeger dacht de
pestvogels uit de Bohemen kwamen. Er is een Boheems schilderij uit veer-
tiende eeuw waarop Madonna en het kindje Jezus met een pestvogel in zijn
hand staan afgebeeld. Kort daarvoor werd de streek geteisterd door de pest.
Mogelijk is toen de naam pestvogel ontstaan en symboliseerde het schilderij
de menselijke onmacht tegen de ziekte. Ook zouden pestvogels oorlog bren-
gen. Toen in 1618 de Dertigjarige Oorlog uitbrak, verschenen er pestvogels op
het strijdtoneel. Men noemde ze toen ‘Kriegsvögel’. 
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Als in het natuurlijk verspreidingsgebied van de pestvogel te weinig voedsel in 
het najaar en de winterperiode aanwezig is, pestvogels eten in de winter voor-
namelijk bessen, trekken pestvogels naar West Europa. De meeste pestvogels
worden in Nederland in het noorden van het land gezien. Onregelmatig
komen de winterinvasies voor. In een invasiejaar kunnen de eerste pestvogels
al in oktober in land binnentrekken. De pestvogel is doorgaans het talrijkst in
november en december, ook kan het zijn dat in een invasiejaar de eerste
pestvogels pas in februari ons land binnentrekken. Ook in invasiejaren is de 
noordelijke helft van het land beter bedeeld dan de zuidelijke. Pestvogels
kunnen bij zacht herfstweer in ons land op insecten jagen, maar ze eten voor-
namelijk vruchten van de meidoorn, vuurdoorn, lijsterbes, Gelderse roos,
liguster, hulst, sleedoorn en sierappels. De in Zuid-Limburg voorkomende
maretak wordt ook graag gegeten.

De pestvogels 
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In het broedseizoen zijn pestvogels insecteneters, vooral muggen en andere
kleine vliegende insecten worden in een snelle vlucht bemachtigd. Bij zacht
weer in de herfst en in het voorjaar, zie je ze ook in Nederland vliegen van-
gen vanuit de toppen van bomen. Dan snap je ook waarom pestvogels zulke
spitse vleugels hebben, net als bijeneters. Ze kunnen hier snel en behendig
mee vliegen.

Soorten en verspreiding
Er komen drie soorten pestvogels voor namelijk:

    1: Gewone of Europese pestvogel
    2: Japanse pestvogel
    3: Ceder pestvogel

De Europese pestvogels,  
Bombycilla garrulus,  zijn ongeveer zo groot als een spreeuw en hebben een
opvallende kuif. Het broedgebied strekt zich uit van het uiterste noordoosten
van Scandinavië tot in de gehele Siberische taiga, waar zij voornamelijk 
binnen de poolcirkel voorkomen. Vandaar zwermen de vogels in sommige
jaren massaal uit, waarbij zij Noord-Nederland bereiken en zich hier tegoed
doen aan tal van soorten bessen. De Nederlandse naam doet weinig recht aan
zo’n fraaie vogel. Hij ‘dankt’ deze naam aan het vermoeden van de 
Middeleeuwse mens dat de soort de pest aankondigde. De Engelse en Duitse
namen, (Bohemian) Waxwing respectievelijk Seidenschwanz, zijn beslist
meer karakteristiek voor de Pestvogel.

Japanse pestvogel 
De Japanse pestvogel lijkt veel op de Europese pestvogel , maar er zijn ver-
schillen. Zo is de Japanse pestvogel getooid met een rode eindband aan de
staart in plaats van een gele. Verder is hij te herkennen aan een karakter-
istieke roodbruine kuif, een zwart oogmasker en een zwarte keelvlek. Man-
netjes en vrouwtjes zijn moeilijk uit elkaar te houden. Het vrouwtje is iets
bleker, heeft iets minder rode veren op de vleugels en de rode lakstaafjes die
de vleugels van de mannetjes sieren zijn soms afwezig.

Japanse pestvogels overwinteren in Japan, Noord- en Zuid-Korea, Noord-
China en Taiwan. Hoe streng en lang de winter ook is, de vogels kunnen zich
prima staande houden. Bij voedseltekort ondernemen ze trektochten naar
voedselrijkere gebieden met veel vruchtdragende struiken. Behalve met
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vruchten voeden ze zich met jonge bladknoppen en bloemen en 's zomers
jagen ze op insecten. Ze broeden uitsluitend in het uiterste oosten van Rus-
land. De broedplek wordt gekozen op de aanwezigheid van fruit en water.
Vooral water is onmisbaar, omdat in de buurt daarvan veel insecten zijn te
vinden. Het nest wordt door het vrouwtje gemaakt van takjes, gras en
korstmossen, het liefst in een conifeer. Ze legt vijf eieren, die na ruim twee
weken uitkomen. Tijdens het broeden voert het mannetje haar met insecten.
Ook de jongen worden met dit eiwitrijke voedsel gevoerd, tot ze na twee
weken uitvliegen. Japanse pestvogels zijn sociaal. Paartjes nestelen dicht bij
elkaar op een voedselrijke plek. Omdat ze onderling geen territorium
verdedigen, ontbreekt een karakteristieke zang. De roep klinkt als een rinke-
lend belletje

Cederpestvogel
De cederpest vogel komt voor in Noord- Amerika. In de winter trekt hij naar
Zuidelijke staten van de Verenigde Staten. De kleur van de cederpestvogel is
overwegend grijsbruin en roodbruin. Alleen de kenmerkende pestvogel
vleugeltekening, wit en geel, ontbreekt bij de ceder pestvogel. De ceder
pestvogel is iets minder fors en twee cm kleiner dan de andere twee pestvogel-
soorten. 

Voorkomen in Nederland:
Zoals aangeven is de pestvogel een zogeheten ‘invasievogel’. Ze komen niet
ieder jaar naar ons land, maar verschijnen in onregelmatige invasies.

Trend en aantal:
De Pestvogel is beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn en de
Wet natuurbescherming. Voor deze soort zijn in Nederland geen Natura
2000-gebieden aangewezen.

Niet-broedvogel
De staat van Instandhouding van de Pestvogel als niet-broedvogel in Neder-
land is gunstig.

Beoordeling Staat van Instandhouding

Populatie      Verspreiding      Leefgebied        Toekomst    Eindoordeel
onbekend       gunstig               gunstig               gunstig         gunstig



tekening maar bezit wel een gele staartband. 17 cm groot. De lakveertjes zijn
wel aanwezig. 

Kleur:                  Lichtbruin, grijs op vleugels en lichtgeel op de flanken.
Rug donkerbruin.

Erfelijkheid en    In de bevedering van de pestvogel is naast het eumelanine 
veerstructuur       en het phaeomelanine ook rood en geel carotenoïde aan-

wezig.

Fysieke standaard

Formaat:              De pestvogel is ± 18 cm. lang, gemeten tussen de punt van
de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:                De pestvogel is een forse vogel met een volle borst, vrij
plomp door de korte staart. Van opzij gezien moet de borst-/
buiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren 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 de indruk wekken dat dit is uitgezakt.
De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een bijna
rechte lijn vormen.

                            De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vormen,
met het oog centraal ten opzichte van de schedel. Op het
midden van de schedel staat een rozebruine kuif die op
gezet kan worden.

Houding:             Een pestvogel dient rustig op stok te zitten. Hij is van
nature zeer rustig en kalm. 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 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
natuurlijk gekromde nagel.

Ringmaat:           4,5 mm. (Europese vogel ring)
Snavel:                Korte smalle snavel. Onder- en bovensnavel dienen goed

op elkaar te sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Leefwijze
Doordat de pestvogel zeer onregelmatig ons land bezocht en er tot in de 18e
eeuw geen  broedgegevens bekend waren bleef de pestvogel in onze streken
eeuwen lang een mysterieuze vogel. Pas in de negentiende eeuw werd in
Lapland het eerste pestvogelnest gevonden. De pestvogel is een tamelijk
gewone broedvogel van het noordelijkste deel van Europa, Azië en Noord-
Amerika, een typische bewoner van de taiga, vaak in de buurt van water. In
het broedseizoen verblijft hij in dichte naald- populieren- en berkenbossen
met een ondergroei van bessenstruiken. Daar leeft hij voornamelijk van de in
het noorden 's zomers zo talrijke muggen, die hij vangt op de manier van de
vliegenvangers: vanaf een uitkijkpost jaagt hij achter vliegende insecten aan
die hij in de lucht wegsnapt. Op de grond komt hij eigenlijk alleen om te
drinken. Pestvogels nestelen vanaf eind mei tot eind juli in kleine kolonies.
Het bolle nest wordt gewoonlijk op vier tot zes meter hoogte dicht tegen de
stam, vaak van een lariks, gebouwd van twijgjes, wortelvezeltjes, plantensten-
gels en korstmossen en gevoerd met vezeltjes, blaadjes, mos, haar en wat
veertjes. Veelal wordt er slechts één legsel grootgebracht. Meestal worden 5
eieren gelegd. De eieren zijn 24,6 x 17,2 mm groot. Ovaal en glanzend licht-
blauw of grijsachtig blauw schaars bezet met zwart/grijze stippen. Het legsel
bestaat doorgaans uit vijf bleekblauwe tot bruingrijze, donkerder gespikkelde
eieren. (dubbel)Alleen de pop broedt. De broedtijd is 13 dagen. De jongen
zijn kale nestblijvers; de bek van de jonge vogels is helderrood violetkleurige
tong. De jongen worden voornamelijk met insecten en voor een klein deel
met bessen gevoerd. De jongen verlaten het nest als ze ongeveer 16 dagen
oud zijn.

Pestvogel (Bombycila garrulus)
Verspreidingsgebied van de pestvogel is Noord- en Noordoost Europa, in de
winter trekkend naar West- en Midden-Europa tot aan de Rode Zee. Een
echte fruiteter, leeft in zwermen. Jonge vogels te herkennen aan een bleke
rechte streep op de toppen van de handpennen. In Nederland vormen de
pestvogels tijdens koude winters soms een ware invasie.

Ondersoorten:
Bombycila japonica Japanse pestvogel, welke het geel in de vleugels mist en
een rode- in plaats van een gele staartrand heeft. 20 cm groot.

Bombycila cedrorum Ceder pestvogel, uit Noord-Amerika. Mist zowel de
gele- als de witte vleugel 
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Vleugels                  Op de handpennen zit in het midden een witte
dwarsstreep. De toppen aan het uiteinde van de buiten-
vlag zijn helder geel. Op het uiteinde van de grijszwarte
armpennen zitten witgezoomde punten. De verlengde
schacht van de armpennen hebben lakrode hoornplaat-
jes (± 8, minimaal 3).

Staart                       Op het uiteinde van de staart zit een gele brede band
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Bevedering:         Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneenges-
loten gedragen te worden.

Tekeningpatroon
Tekeningonderdelen van de pestvogel zijn:

▪ Voorhoofdsband:  Deze is 2 cm breed.
▪ Teugel:                 De teugel loopt vanaf de borstelveren rond de snavel om

het oog tot 2 cm achter het oog uitlopend in een punt.
▪ Kinvlek:                Onder de snavel strak afgetekend.
▪ Handpennen:       De handpennen bezitten aan de buitenvlag een helder

gele top die samen een band vormen.
▪ Vleugelband:        De handpennen bezitten in het midden een witte

vleugelband.
▪ Armpennen:         De armpennen tonen op het einde wit gezoomde punten.
▪ Armpennen:         De verlengde schachten bezitten de lakplaatjes.
▪ Staart:                   De toppen van de staartpennen zijn geel, deze vormen

een band.

Kleur:
Kop en nek              Bezit een opgerichte rozebruine kuif. 
Schedel en nek       Rozebruin, wangen voorzijde kaneelbruin, overgaand

naar rozebruin.
Lichaam                  Borst bruingrijs, flanken bleek bruingrijs, onderlijf, buik

en aarsstreek beigebruin. 
Rugdek/mantel        Donker matbruin overvloeiend naar grijsbruin, stuit grijs.
Vleugels                  Handpennen zwart, armpennen grijszwart.
Staart                       Aan basis grijs, overvloeiend naar zwart, bovenstaart-

dekveren grijs, 
Onderstaartdekveren  roestbruin.
Snavel                      Zwart, vleeskleurig aan de basis. Met een wit streepje

een de basis van de ondersnavel. Borstelveren zwart.
Poten                       Zwart, nagels zwart.
Ogen                       Oogring donkerbruin, pupil zwart.

Tekeningkleur:
Kop, nek en voorhoofdsband 
                                roestkleurig. Teugel zwart. Aan de onderzijde wit

omzoomd, kin / keelvlek zwart.

Paul,�
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Keurtechnische aanwijzingen: Pestvogel man en pop
Pestvogel                  Het verschil tussen man en pop pestvogel is te minimaal

om voor een pop een aparte standaard op te stellen. Bij
de pop zijn de mantel en de schouderveren meer gri-
jsachtig. Kin / keelvlek zijn minder diepzwart. De
lakrode hoornplaatjes zijn meestal kleiner en ontbreken
soms en de gele rand aan het uiteinde van de staart is
smaller. Daarom kan men als TT-vogel beter gebruik
maken van een man pestvogel welke de standaard beter
zal benaderen.

                                Een pestvogel dient strak van bevedering te zijn. Losse
bevedering dient buiten de rubriek bevedering ook bij
conditie bestraft te worden. De borstkleur dient zo diep
en egaal mogelijk van kleur te zijn, vaak zien we dat de
borstkleur vlekkerig is. Fouten zijn; onregelmatige- kin /
keelvlek, vleugeltekening, gele en witte uiteinden, gele
staartrand. Ook mag de vleugelstreep niet onderbroken
zijn. Er moeten minimaal 3 lak rode hoornplaatjes per
zijde aanwezig zijn, het maximale is 8.

                                Jonge vogels zijn herkenbaar aan de gele eindband van
de staart. Deze is nog niet helder geel en de lakplaatjes
zijn niet volledig. Ook missen eerstejaars pestvogels de
witte omzoming bij de armpennen

Kweek Pestvogel vorig uitgave: Jan.B.Veltkamp

Pestvogel soort beschrijving: Paul Oude Elferink

Geraadpleegde literatuur
Elseviers Broedvogelgids
Thieme’s vogelatlas De Europese broedvogels
Diverse publicaties S.O.V.O.N.
Standaard N.B.v.V.
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ties belangstelling getoond voor deze samenwerking. Afgesproken is dat we
ons als eerste gaan verdiepen in de nieuwe ontwikkelingen en wel de nieuwe
kleurmutaties. Voor de nieuwe mutaties willen wij als samenwerkingsver-
band de onderzoeken uitvoeren om op een verantwoorde wijze tot een goede
benaming komen. Twee keer in per jaar wordt er bijeenkomsten georgani-
seerd waarbij de voorjaarsbijeenkomst in het teken  staat van onderzoek en
een najaarsbijeenkomst die in het teken  staat van het uitdragen van informa-
tie aan keurmeesters en kwekers.

Geschiedenis technische commissie S.E.C.
Enkele oudleden van het eerste uur van de t.c. van de S.E.C. zijn Frans Pijnen,
Jan de Nijs, Jos Dircks en wijlen Rien Pieters. Frans is oud-voorzitter van de
S.E.C. en heeft samen met zijn medebestuursleden de S.E.C. groot gemaakt,
Jos Dircks is vele jaren bekend in zowel binnen- als buitenland als een zeer
succesvol kweker van goudvinken. Ieder jaar opnieuw weet hij weer een groot
aantal vogels te kweken van uitzonderlijke kwaliteit. Vele nationale, interna-
tionale en wereldkampioenschappen heeft hij behaald met zijn wildkleur-,
maar ook met mutatie goudvinken. Frans Jan de Nijs, keurmeester Europese
vogels en Tropen met zeer veel kennis van de diverse kleurmutaties van Euro-
pese Cultuurvogels, Rien Pieters “ bracht” vele nieuwe mutanten putters en
is samen met Jos de “ brenger” van de gele goudvink.

De eerste standaard Europese Cultuur Vogels verscheen in 1984.
Voor 1984 zagen wij in Nederland maar sporadisch Europese wildzangvogels
op de afdelingstentoonstellingen van de A.N.B.v.V. en de N.B.v.V. Voor het
verkrijgen van eigendomsbewijzen, tevens vervoersvergunning  kwamen in
hoofdzaak alleen de liefhebbers in aanmerking, die laatstelijk in 1955 hun bij
de Vogelwetgeving toegestane "kooivogels" hadden laten voorzien van een
speciale daartoe bestemde vaste pootring.

Door natuurlijk verloop werd de 'groep 1955' steeds kleiner en daarmee in
overeenstemming het aantal inzendingen op de tentoonstellingen. Een alles-
behalve bevredigende toestand. Dit niet alleen voor de liefhebber/kweker,
maar ook voor de tentoonstellingsbezoeker, die ook wel eens een Europese
vogel van dichtbij wilde zien. Door een wat soepeler beleidsvoering met
betrekking tot het verstrekken van een vergunning door het toenmalige
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk nam het aantal inge-
zonden Europese vogels toe.

De Technische Commissie van de S.E.C. bestaat uit een groep specialis-
ten, die hun sporen op het gebied van het houden en kweken van Europe-
se cultuurvogels hebben verdiend. Zij adviseert de SEC op het gebied van
vogeltechnische vragen en vertegenwoordigen de vereniging in nationaal
en internationaal verband.

De aandachtsgebieden van de t.c. zijn:

Ringmaten
De commissie wetgeving van de COM heeft een concept ringenlijst opge-
steld met daarin een aantal veranderingen, waardoor vogels met een correc-
tere maat kunnen worden geringd. De Tc heeft deze lijst bestudeerd en waar
nodig aangepast. De aangepaste ringmaten zijn inmiddels met het ministerie
overeengekomen.

Standaardeisen
Het actualiseren en uitbreiden van bestaande standaardeisen. Opstellen van
soortbeschrijvingen voor de vruchten- en insectenetende vogels.

Mutatiestandaard
Het beantwoorden van vragen over het houden en kweken van Europese cul-
tuurvogels. 

In loop van de tijd is de rubriek "Vogelvragen” een heel belangrijk facet van
het werk van de Technische Commissie geworden. Vragen van uiteenlopen-
de aard kunnen op de website worden gesteld. In de regel wordt een vraag
binnen een week door een specialist beantwoord op de website.

Samenwerken met andere organisaties.
Samenwerken is heel belangrijk, ook in de vogelsport! Daarom heeft de
Technische Commissie van de SEC gemeend er goed aan te doen om de
schouders te zetten onder een samenwerking op het technische gebied van
de Europese vogels. Op 11 september 2003, is er in Rosmalen een eerste bij-
eenkomst geweest met o.a. vertegenwoordigers van de Algemene Bond, de
KBOF/WEV , de AOB en de KEV. Inmiddels hebben nog andere organisa-

14 15

Technische commissie S.E.C.



Amper 10 jaar na het
verschijnen van de vol-
ledig herziene versie
Europese
Cultuurvogels 1996
verscheen in 2006 de
volledig aangepaste ver-
sie standaard Europese
Cultuurvogel. Wetge-
ving rond het houden
van Europese Cultuur-
vogels is op 1 april 2002
met de inwerkingtre-
ding van de nieuwe
Flora en Fauna wet ver-
der versoepeld. Alle in
Europa voorkomende
vogels mogen gehou-
den, gekweekt, verhan-
deld en geshowd wor-
den, mits voorzien van

een voor de soort bestemde passende gesloten voetring uitgegeven door
ondermeer de N.B.v.V. Deze versoepeling van de wetgeving is voor de hou-
ders van Europese Cultuurvogels een geweldige stimulans geweest. Tal van
soorten die tot nu toe niet of nauwelijks gehouden en gekweekt werden, wor-
den de laatste jaren door kwekers geshowd. Door de veelvuldige kweek heeft
ook een verdere uitbreiding van mutaties en de daarmee verbonden kleur-
kweek plaatsgevonden. In 2006 verscheen dan ook een nieuwe standaard
Europese Cultuurvogels, in drie delen namelijk:

Deel 1 zaadeters
Deel 2 zaadeters
Deel 3 overige en vruchten en insectenetende vogels

Tevens is toen besloten om de standaardeisen een andere lay-out te geven. In
afwijking tot eerder uitgebrachte standaardeisen werden kleurslagen niet lan-
ger afzonderlijk worden beschreven maar worden vanaf 2006 opgenomen in
een overzichtelijke matrixvorm. Ook wordt niet langer in iedere standaardeis
uitgebreid ingegaan op de erfelijkheid, Gedragingen (????)  en uiterlijke
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Vanaf 1976 werd het, zoals eerder genoemd, mogelijk om voor de Europese
kooivogels de zogenaamde K-ringen aan te vragen. Voor vogels die met
deze K-ringen geringd werden, kon via de A.N.B.v.V. of de N.B.v.V. bij het
ministerie van C.R.M de zogenaamde Vogelvergunning D aangevraagd
worden (?????). De afgegeven en gewaarmerkte Vogelvergunning D gold
uitsluitend voor het vervoer van en naar tentoonstellingen. Tijdens de TT
moest de organisatie deze vervoersvergunningen in beheer houden. 
De vergunningen konden alleen aangevraagd worden voor deze zeven
kooivogels Deze ontwikkelingen zorgden er voor dat de keurmeesters op de
afdeling tentoonstellingen meer Europese "kooivogels" ter beoordeling
aangeboden kregen. Dit gegeven maakte dat de Technische Commissie
Tropen, in samenwerking met de S.E.C.,  standaardeisen ging opstellen
voor de 7 kooivogels, veelal aangeduid als wildzang, met de daarbij beho-
rende keurtechnische gegevens.

Ook voor wat betreft de keuring van de bastaarden van deze kooivogels wer-
den de benodigde richtlijnen gegeven. In tweede instantie werd besloten om
naast de 7 kooivogels de standaard enkele andere “wildzangsoorten” op te
nemen, die in Nederland niet, maar wel in de ons omringende landen legaal
gehouden mochten worden.

In 1996 werd de vernieuwde standaard Europese Cultuurvogels uitgebracht.
De noodzaak van uitbrengen van een vernieuwde standaard werd veroor-
zaakt door toename en uitbreiding van kleurmutanten Europese vogels en
het vogelbesluit 1994.

Het Vogelbesluit 1994 breidde het aantal legaal gehouden Europese vogels
uit tot dertien soorten. Ook barmsijzen, goudvinken, huis- en ringmussen,
spreeuwen en de zanglijsters mochten van af dat moment legaal gehouden
worden. Het is dan niet meer toegestaan ongeringde kooivogels te houden.
Voor de nog ongeringde kooivogels kon de houder eenmalig de zogenaam-
de breekring aanvragen. In 1997 vond er de lang naar uitgekeken wijziging
plaats en konden alle Europese vogels onder een streng registratieregime
worden gehouden. In principe was het vanaf dat moment toegestaan alle
in Europa voorkomende vogels, mits deze in gevangenschap gekweekt zijn
en met een erkende voetring geringd zijn, in de kooi te houden. Verder is
aandacht besteed aan de vogelterminologie, waardoor het eenvoudiger
wordt geconstateerde afwijkingen tijdens de keuring bij de juiste naam te
noemen.

Grote putter, opaal

Paul,�ik
maak�dit
rood�omdat
er
misschien
nog�iets
moet
worden
ingevuld??
?
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gevolgen van mutaties Voor deze aspecten wordt verwezen naar een speciaal
opgestelde Mutatiestandaard die voor alle soorten gaat gelden. Ook deze
geheel herziene standaard voor de Europese cultuurvogels is tot stand 
gekomen in nauwe samenwerking met de Technische Commissie van de
Speciaalclub Europese Cultuurvogels.

In 2012 verscheen een nieuwe versie van de standaardeisen. Een aantal kleur-
slagen werden toegevoegd aan de standaard. Zo maakten van af dat moment
bij de goudvink de combinaties met geel nu deel uit van de standaard. Bij de
putter werd de mutatienaam aminet doorgevoerd. De topaas mutatie bij de
sijs die nog zeer beperkt gekweekt werd, werd nog niet opgenomen in de 
standaard. Ook de beoordeling van de sijs man zonder beftekening werd aan-
gepast.

Tenslotte werd de wetenschappelijk naam van de citroensijs aangepast aan de
huidige zienswijze. Ook deze versie van de standaard voor de Europese cul-
tuurvogels tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Technische
Commissie van de Speciaalclub Europese Cultuurvogels, die informatie
heeft verstrekt voor de versie 2012. 

In het voorjaar van 2017
is een gewijzigde stan-
daard 2012 uitgebracht. 
De lay-out is aangepast
om deze beter te kun-
nen lezen op een tablet.
Verder is de index ver-
der uitgebreid.

Technische commissie
S.E.C.
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Nijenkamp -Voederdieren.nl
Schuilenburgerweg 6 - 7447 RP Hellendoorn

Leverancier van o.a.
Vogelvoeders:

Meelwormen                     Sprinkhanen
Buffalowormen                 Krekels
Moriowormen                    Wasmotten, etc

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

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

Meelwormen�en�Meer
Tovo,�Nutribird,�Orlux,�insectenpate

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

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

Tel:�00492567937863��Mob:�0619634201

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

Levend
Meelwormen,�Buffalo’s,

Morio,�Krekels,
Wasmotten�enz.

Diepvries
Pinky’s,�Buffalo’s,

Krekels,�wasmotten,
Soldatenvliegen�enz.

Phaeo barmsijs



Ringenbestelling 2018
Ringen voor het kweekseizoen 2018 kunnen weer via de SEC worden besteld.

De volgende bestelronde’s zijn er:
Ronde 1    loopt van 1 april tot 15 mei, en worden na 1 oktober  2017 verzonden.
Ronde 2   loopt van 16 mei tot 30 september, en worden na 15 december 2017

verzonden.
Ronde 3   loopt van 31 oktober tot 31 januari, en worden na 1 april 2018 

verzonden.
Ronde 4   loopt van 1 februari tot 31 maart, en worden na 15 mei 2018 verzonden.

Na 31 maart 2018 kan er alleen nog spoedbestelling’s plaats vinden, deze wor-
den binnen twee weken geleverd, maar kosten per ring wel 1, 00 euro extra!

De ringen kosten:
Gekleurd: 0, 31 cent per stuk.
Geanodiseerd (volledig binnen en buiten gekleurd): 0, 46 cent per stuk.

De adminstratie/portokosten zijn per bestelling voor leden van de SEC die
ook lid zijn van de NBVV 5,50 euro. Leden die ringen willen bestelllen
maar die alleen lid zijn van de SEC betalen 8,00 euro per bestelling.

Het minimaal aantal per ringmaat is 10 stuks en dan per 5 oplopend.
De kleur van de ringen is voor 2018 Rood RAL 3002

De ringenbestelling wordt in behandeling genomen zodra de betaling 
binnen is op de rekening van de Speiaalclub Europese Cultuurvogels
NL89INGB0003158484 onder vermelding ringen, en u kweeknummer. (Er
worden geen acceptgiro kaarten voor ringenbetalingen door ons verstuurd).
Er zijn twee formulieren voor leden en voor niet leden van de NBvV.
LET OP U moet geen machtiging invullen, maar het verschuldigde
bedrag overmaken naar de rekening van de SEC
Het ingevulde formulier moet worden uitgeprint (of uit dit blad gehaald) en
voorzien van handtekening
Dan opsturen naar: adres: J. Oude Nijeweme 
    Keizerskamp 13, 8106 AN MARIENHEEM
Voor inlichtingen, (niet om een bestelformulier te sturen) kunt u mailen naar:
    josgoudvink@gmail.com
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Ringen bestellen bij de SEC 

U kunt bij de SEC ringen bestellen voor Europese Cultuurvogels. 

Regels voor het bestellen van ringen
Het zal duidelijk zijn dat er ook een aantal randvoorwaarden zijn overeenge-
komen. Voor SEC leden, die al bij een afdeling van de NBvV lid zijn veran-
dert er niets. Zij behouden hun eigen kweeknummer en bestellen de ringen
zoals ze gewend zijn bij de plaatselijke afdeling. SEC leden die bij een 
afdeling van de NBvV zijn aangesloten en alleen cultuurringen bestellen,
kunnen deze eventueel ook bij de SEC bestellen. Als zij ook ringen bestellen
voor niet beschermde vogels, is het beter dit bij de afdeling te doen omdat
dan anders 2x adminstratiekosten betaald moet worden.

Voor leden van de SEC, die geen lid zijn van de NBvV via een afdeling, is het
ook mogelijk om ringen te bestellen, maar uitsluitend ringen voor Europese
Cultuurvogels. Deze ringen worden uitgegeven door de NBvV en hebben als
kenmerk dat ze alle beginnen met de letters EC (Europese Cultuurvogel)
Deze leden betalen een extra toeslag op de prijs, die voor NBvV leden geldt.
Ook zal de SEC iets extra’s aan verzendkosten in rekening moeten brengen.
De totale behandelingskosten zijn € 6.-. Verder wordt eenzelfde prijs per ring
gehanteerd als men bij een afdeling zou betalen.

Aan het bestellen van EC ringen kan geen enkel verder recht worden ont-
leend. Deze SEC leden zijn geen lid van de NBvV, ontvangen dus niet het
blad “Onze Vogels” en kunnen geen gebruik maken van andere faciliteiten
van de bond. Wil men met een EC ring deelnemen aan een door de NBvV
georganiseerde tentoonstelling, bv de bondsshow in Apeldoorn, dan dient
men lid te zijn van de NBvV. Deze bepaling geldt overigens voor alle deelne-
mers aan de show, ook indien de vogels zijn geringd met ringen van een
andere organisatie.

Alle bestellingen worden gecontroleerd  door de ringencommissaris. Buiten-
proportioneel grote bestellingen zullen met de aanvrager worden besproken.
De SEC behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren op grond
van aanwijzingen dat de bestelling in strijd is met de faunawet.



MM         NEDERLANDSE NAAM       LATIJNSE NAAM

6.5            Kauw                                          Corvus monedula
2.7             Keep                                           Fringilla montifringilla 
2.5             Kneu                                           Carduelis cannabina
3.5             Kruisbek                                     Loxia curvirostra
4.0            Kruisbek groot                            Loxia pytyopsyttacus
3.5             Kruisbek schotse-                       Loxia scotica
4.0            Kruisbek witband-                      Loxia leucoptera
2.8             Kwikstaart witte-                         Motacilla alba
2.6             Kwikstaart gele-                          Motacilla flava
2.6             Kwikstaart grote gele-                 Motacilla cinerea
4.5             Merel                                          Turdus merula
2.9             Nachtegaal europese-                 Luscinia megarhynchos
2.9             Nachtegaal noordse-                  Luscinia luscinia 
3.0            Nachtegaal roodkeel-                 Luscinia Calliope
2.7             Nachtegaal blauwe-                   Luscinia Cyane
4.0            Pestvogel                                     Bombycilla garrulus
2.7             Putter grote-                               Carduelis carduelis
2.5             Putter kleine-                              Carduelis carduelis
2.7             Ringmus                                     Passer montanus
2.5             Sijs                                              Carduelis spinus
4.5             Spreeuw                                     Sturnus vulgaris
2.7             Vink                                            Fringilla coelebs
2.5             Witstuitbarmsijs                         Carduelis hornemanni
4.0            Zanglijster                                  Turdus philomelos
2.5             Zwarte roodstaart                       Phoenicuros ochruros
2.8             Zwartkop                                    Silvia atricapilla
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MM         NEDERLANDSE NAAM       LATIJNSE NAAM

3.5             Appelvink                                   Coccothraustes coccothraustes
2.8             Azuurmees                                 Cyanistes cyanus
2.8             Baardmannetje                           Panurus biarmicus
2.7             Barmsijs groot                            Carduelis flammea flammea
2.5             Barmsijs klein                             Carduelis flammea cabaret
2.5             Barmsijs witstuit                         Carduelis hornemanni
2.7             Blauwborst                                 Luscinia svecica
3.3             Boomklever                                Sitta europeae
                                                                     
                                                                     
2.5             Citroencini                                 Serinus citrinella
6.5            Ekster                                         Pica pica
2.3             Europese kanarie                       Serinus serinus
4.5             Europese kwartel                        Coturnix coturnix
2.9             Europese roodmus                     Carpodacus erythrinus
2.5             Frater                                          Carduelis flavirostris
2.9             Geelgors                                     Emberiza citrinella
                                                                     

3.0            Goudvink groot                          Pyrrhula pyrrhula pyrrhula
2.7             Goudvink klein                          Pyrrhula pyrrhula
3.0            Groenling                                   Carduelis chloris
4.0            Grote kruisbek                           Loxia pytyopsittacus
5.0            Grote lijster                                Turdus viscivorus
3.5             Haakbek                                     Pinicola enucleator
2.8             Heggemus                                  Prunella modularis
4.5             Hop                                            Upupa epops
3.0            Huismus                                     Passer domesticus
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Hier een lijst met maximale ringmaten van de meest gehouden Europese
cultuurvogels. 

Zowel de voorgeschreven ringmaat als de Nederlandse en Latijnse
naam moet worden ingevuld op het ringbestelformulier.



                       _          _

 Ringmaat   Volgnr. Aantal   Nederlandse benaming                 Wetenschappelijke benaming   aantal***  Bijlage  Hybride   Uitvoering                                        Prijs  .
     in mm      vanaf                                                                                                                                  koppels     A  J/N       J/N       gekleurd/geanodiseerd/aluminium/RVS*

            gekleurd/geanodiseerd/aluminium/RVS*
            gekleurd/geanodiseerd/aluminium/RVS*
            gekleurd/geanodiseerd/aluminium/RVS*

            gekleurd/geanodiseerd/aluminium/RVS*
            gekleurd/geanodiseerd/aluminium/RVS*
            gekleurd/geanodiseerd/aluminium/RVS*

Administratiekosten - indien niet gelijktijdig met andere ringen besteld Behandelingskosten €  5,50
Spoedringen kosten € 1,00 per stuk extra Kosten spoedbestelling €

TOTAALBEDRAG €

 Kweeknummer Nederlands kweekadres als dit afwijkt van uw woonadres **
 Naam
 Straat en huisnummer
 Postcode en woonplaats Postcode en woonplaats
 Land
 Telefoon Ik ben lid van:                 (code van de afdeling)
 Burger Service Nummer

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74 4600 AB Bergen op Zoom
Tel.0164-235007 - Fax 0164-239020

Aanvraagformulier voor het verkrijgen van gesloten pootringen
voor gefokte vogels behorende tot beschermde inheemse en
uitheemse soorten.

De aanvrager verklaart door ondertekening van dit formulier:
- dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
- dat de gesloten pootringen uitsluitend worden aangebracht op in Nederland in volières geboren en gefokte vogels:
- dat hij/zij geen bestelde gesloten pootringen zal afgeven of verkopen aan derden;
- dat hij/zij alle van de in zijn/haar bezit zijnde gefokte beschermde vogels zal voorzien van een gesloten pootring als voorgeschreven in de Regeling afgifte en kenmerken
  gesloten pootringen en andere merktekens;
- als hij/zij reeds bij een andere erkende vogelbond voor dit kweekjaar ringen besteld heeft, zo ja: bij welke bond, welke soorten en hoeveel?
- dat de in Nederland geboren en gefokte vogels van de bestelde gesloten pootringen worden voorzien op het opgeven kweekadres.
*   Doorhalen wat niet van toepassing is. (Overtuig u dat de gewenste ringen en uitvoeringen leverbaar zijn)
**  Vul het Nederlandse kweekadres in als dit afwijkt van uw woonadres.
*** U bent bij CITES A/A- vogels verplicht om het aantal kweekkoppels te vermelden.

(alleen voor verspreide leden en geen leden)
Ondergetekende, machtigt hierbij de NBvV
éénmalig om het totaalbedrag te kunnen afschrijven van IBANnr.:
rekening staat op naam van:

Handtekening:                                                           Datum:

 Ik ben verspreid lid
 Ik ben een nieuw lid
 Ik ben geen lid van de NBvVHandtekening

Datum

Dit is een spoedbestelling

 jaar:Bestelling voor het



Drinkwater en badwater
Zonder water is er geen enkele levensvorm mogelijk. Een vogellichaam
bestaat ongeveer uit 65 % water. Ondanks dat vogels relatief weinig water tot
zich nemen kunnen de meeste soorten waaronder de vinkachten slechts een
zeer korte periode doorstaan zonder de opname van water. Vogels hebben
een zeer snelle stofwisseling. Hierdoor kan het onthouden van water kan al
na één etmaal de dood van de vogel betekenen. In tegenstelling met de mens
verliezen vogels geen vocht door zweten van de huid. Alleen door het uit-
scheiden van mest, het oog en de binnenzijde van de snavel verliezen vogels
lichaamsvocht. Het menselijk lichaam gaat dan ook veel minder efficiënt om
met het opgenomen water dan het vogellichaam. 

Vogels nemen op volwassen leeftijd water op door drinken en via het voedsel.
De opname hoeveelheid is niet alleen soort afhankelijk maar wordt bij vogels
in gevangenschap ook bepaald door de aanbod van voeding. Een vogel die

2726

 

 
 

  GESPECIALISEERD IN DE VOEDING VOOR ALLE 
EUROPESE CULTUURVOGELS 

O.A. VOOR: 
Putters en sijzen (meerdere mengelingen), Goudvinken ( o.a. ,,Jos 
Dircks” ) 
Amerikaanse sijzen, Kapoetsen sijzen, Gorzen, Kruisbekken, 
Kernbijters, Groenlingen, Kardinalen, Vinken, Kiemzaden. 
 

TIENTALLEN ENKELVOUDIGE ZADEN: o.a. 
 
cichorei,distelzaad,brandnetel,teunisbloem,mariëndistel,slazaad,  
graszaden, perilla,aleppo, enz. enz. 
 

VERDER HEBBEN WIJ VOOR U:                                                                                                          
COMED:                   cometaves, megabactin, winmix,megabactol. enz. 
DIEPVRIES              pinkys, buffalo wormen en krekels ( lage prijzen ! ) 
AVIAN                      diverse producten 
AVES:                      opfok, kracht,  
ORLUX                     eivoer en bij-artikelen 
NUTRIBIRD              volledig korrelvoer voor alle vogels 
OROPHARMA          diverse verzorgingsartikelen                                                                                                                                                                                                                                                      
MEELWORMEN       lage prijs ! 
 

WIJ VERZENDEN PER POST OF DPD DOOR HEEL NEDERLAND, 
OF VRAAG NAAR ONZE MENGELINGEN BIJ EEN DIERENSPECIAALZAAK 

BIJ U IN DE REGIO. 
 

              www.jankoenings.nl          e.mail: info@jankoenings.nl 
 
OPENINGSTIJDEN       DINSDAG T/M  DONDERDAG      9.00 –18.00 U. 
WINKEL :                       VRIJDAG                                       9.00 --20.00 U. 
                                        ZATERDAG                                  9.00 -- 17.00 U. 
                                       ’S-MAANDAGS  GESLOTEN 
 

                                   
  

                                                                                                         

De Sijs vervolg

Jonge bruine sijzen



Ook ik heb in mijn beginperiode, 1969-1977 veel sijzen verloren door verkeerde
voeding en ontbreken van kennis. Regenwater heb ik echter nooit aan mijn
vogels verstrekt. De kwekers die bovenstaande advies gaven wisten niet dat risico
van besmetting van bacteriën door het geven regenwater enorm groot is. Water
uit een regenton kwam zo uit de dakgoot waar duiven,mussen, muizen en ander
organisme in poepten. Hum mest bevatte vaak bacteriën en virussen die dode-
lijk waren voor onze vogels. Ook ontbreken, in tegenstelling zoals toen gedacht,
de aanwezige mineralen in het regenwater. De mineralen in kraan en grondwa-

ter worden door het water opgenomen
tijdens de weg die het water maakt
door de bodem. Het water wat neervalt
kan wel woestijn/stof of stoffen bevat-
ten die in gas opgelost waren in de
atmosfeer. Alleen schoon kraanwater
voldoet aan de kwaliteitsnorm van
drinkwater voor onze vogels. 

Vanaf 1970 voegden verschillende kwe-
kers middelen toe aan het drinkwater.
Duivenliefhebbers voegden chloor toe
om coccidiose besmetting te onder-
drukken. De dosering hiervan is één
ml chloor (bleekwater) op één literwa-
ter. Uit onderzoek  is gebleken dat toe-
voeging van chloor aan drinkwater bij
vogels wel de kans op een besmeting
verkleint maar totaal geen effect heeft
als de vogels ernstig besmet zijn.  
Veel houders van Europese vogels
voegden in de in de tachtiger- en

negentigerjaren van de vorige eeuw vitamines aan het drinkwater toe. 
Het toevoegen van vitaminen in drinkwater is slecht in enkele gevallen nood-
zakelijk. zoals na of tijdens ziekte. Gezonde vogels zijn prima instaat de
noodzakelijk vitamines uit het aangeboden voer op te nemen. 

Een goede zaadmengeling met daarbij een opfokvoer/krachtvoer vereist geen
extra vitamine toevoeging aan het drinkwater. Wanneer we vitamine aan het
drinkwater toevoegen vergroten we de kans op besmetting met schimmels en
bacteriën.  
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alleen droge zaden en opfokvoer krijgt zal veel meer drinkwater opnemen dan
een vogels die levende insecten, half rijpe zaden en gekiemde zaden krijgen.
Ook de omgevingstemperatuur bepaalt de hoeveelheid van water opname.
Wanneer er medicijnen via het water worden verstrekt moeten andere voe-
dingsmiddelen waar veel vocht inzitten niet worden aangeboden. Doen we dit
wel dan kan het zijn dat de vogel te weinig medicijn via het water binnenkrijgt.
Het drinkwater kan op verschillende manieren aan onze vogels worden aanbo-
den. De wijze van aanbod heeft de laatste decennia een enorme ontwikkeling
door gemaakt. De eerste jaren dat ik sijzen
vogels kweekte kregen de vogels dagelijks
een schaal met water die op de bodem van
de volière stond.  De bodem van de vlucht
bestond uit grond waar struiken en ver-
schillende kruiden groeiden. Slakken en
eventueel aanwezige muizen konden bij
het water komen. Ook viel er mest van de
vogels in het water. Door het op deze
manier van toedienen van water was de
infectiedruk bij de vogels enorm. Een
groot deel van de jonge sijzen stierven
hierdoor in de jeugdrui. 

In 1970 tot en met 1979 werd er in artike-
len en er tijdens lezing bij clubdagen van
de SEC geadviseerd om alleen drinkwa-
ter uit de regenton aan Europese vogels te
geven. In water uit de kraan zouden
essentiële stoffen ontbreken die wel aan-
wezig zouden zijn in regenwater.  Wan-
neer we alleen kraanwater aan onze
vogels zouden geven zouden door het ontbreken van stoffen die in regenwa-
ter zouden zitten er gebrekverschijnselen bij onze vogels optreden. Het argu-
ment om regenwater aan onze vogels te geven was dat de vinkachtigen in het
wild alleen regen/oppervlakte water tot hun beschikking hadden en dat de
gemiddelde gevangen vogels kerngezond waren. Intussen weten we dat er in
de natuur enorme sterfte onder eerstejaars vogels kan optreden door bacterie-
infecties.  Veel kwekers van sijzen meenden dat de vogels alleen tot succes vol
broeden konden overgaan als we de natuur in het volièremilieu zo goed
mogelijk benaderde.
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Jonge bruine sijzen in het nest



Van E.S.B. 3 is bekend dat dit in zuurwater gaat vlokken. Of het aanzuren van
water cocidiose groei remt is nooit bewezen. Wel is bekend dat een zuur
milieu vrijwel alle bacteriënsoorten belet te delen. Dus de groei vertraagt of er
is een bacterie groei meer. Dit principe wordt al eeuwen toepast bij het con-
serveren van voedingsmiddelen. Ik zuur dagelijks het water aan met medici-
naal zoutzuur 10 %. De dosering is 2 ml per liter water. Vooral in de zomer
maanden stijgt onder invloed van instraling van de zon en de hoge luchttem-
peratuur de temperatuur van het drinkwater aanzienlijk. Daarbij komt nog dat
verschillende vogelsoorten waaronder de goudvink en groenling de neiging
hebben om het aangeboden voer, waaronder eivoer, in het drinkwater te stop-
pen. Door toevoeging van dit eiwit wordt de bacterie en schimmel bij hoge
temperatuur enorm. De besmettingsdruk wordt dan in veel gevallen te hoog.
Vooral nest jongen zijn kwetsbaar en de kans dat deze sterven door de aanwe-
zigheid van veel micro-organismen in drinkwater is groot.  

Naast de toevoegingen van producten aan het drinkwater zien we ook een ster-
ke ontwikkeling in de manier van het aanbieden. In 1980 werden de zogenaam-
de hamsterflesjes door Europesevogel-kwekers steeds meer gebruikt. Later kwa-
men de speciale drinkflesjes met een metalen buis met één of tweekogels.
Wanneer deze gebruikt worden let dan op of er geen stagnatie van water
optreedt door zaadhulzen, en of ander vuil, bij de kogels of dat er bij direct zon-
licht de kogels niet meer ingedrukt kunnen worden. Door de hoge tempera-
tuur ontstaat er een grotere/hogere druk in de drinkfles die de kogel vaster in de
buis drukt. Het drinkwater moet dagelijks ververst worden. De drinkbuisjes
kunnen in de afwasmachine of in bleekwater worden schoongemaakt.
Naast het drinkwater is het verstrekken van badwater voor de sijs  essentieel.
In de zomer moet er minimaal tweemaal wekelijks badwater worden aange-
boden. In de winter eenmaal in de week. Vogels die weinig kunnen baden
vallen sterk terug in conditie. De veren drogen uit en het isolatie vermogen
van de veer en het vliegvermogen neemt sterk af. We zien nog te veel vogels
die door gebrek of te weinig verstreken van badwater een slechte conditie
hebben. De broedresultaten bij deze vogels kunnen dan ook nooit goed zijn.
Het aangeboden badwater verwijderen we na het baden.
    
De kweek
Samenstellen van de kweekkoppels
Als u na de rui uw jonge vogels gaat uitselecteren,  wees dan in eerste instan-
tieniet te kritisch. Late jongen kunnen na enkele maanden nog verbluffend
in kwaliteit toenemen en vroege jongen vallen later soms toch tegen. Het wil
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Veel houders van Europese vogels voegden in de in de tachtiger- en negenti-
gerjaren van de vorige eeuw vitamines aan het drinkwater toe. 
Het toevoegen van vitaminen in drinkwater is slecht in enkele gevallen nood-
zakelijk. Zoals na of tijdens ziekte. Gezonde vogels zijn prima instaat de nood-
zakelijk vitamines uit het aangeboden voer op te nemen. Een goede zaad
mengeling met daarbij een opfokvoer/krachtvoer vereist geen extra vitamine
toevoeging aan het drinkwater. Wanneer we vitamine aan het drinkwater toe-
voegen vergroten we de kans op besmetting met schimmels en bacteriën.  

Er zijn vier vetoplosbare vitamines, namelijk A, D, E en K, en negen water-
oplosbare, namelijk thiamine (B1), riboflavine (B2), nicotinamide (B3), pan-
totheenzuur (B5), vitamine B6 (pyridoxine), foliumzuur (B11), biotine (B7,
H), vitamine B12 (cobalamine) en vitamine C (ascorbinezuur). Wanneer
Vitamine B wordt opgelost in water vervluchtigd deze onder invloed van licht
in zeer korte tijd. De voorkeur gaat dan ook naar het voldoende aanwezig zijn
van vitamines en eiwitten, koolhydraten en mineralen in de aangeboden
vogelvoeding. 
Het meten van de hoogte van de aanwezige vitamines in het bloed wordt in
humanitaire geneeskunde steeds meer toegepast. Of deze metingen bij
vogels toepasbaar zijn is mijn niet bekend. 

Rond 1990 werd het aanzuren met appelazijn van drinkwater voor Europese
cultuurvogels algemeen. Steeds meer kwekers schakelen over op het stan-
daard of periodiek toevoegen van een zuur aan het drinkwater van hun vogels.
Er wordt gebruik gemaakt van biologische zuren zoals appelazijn of een com-
mercieel vogel drinkwaterzuur waar meerder biologische zuren inzitten. Ook
wordt er gebruik gemaakt van een medicinaal zoutzuur oplossing van 10 %.
Persoonlijk ben ik van mening dat het toevoegen van een zuur aan het drink-
water geen invloed op de zuurgraad in het vogellichaam heeft. We kunnen het
drinkwater aanzuren tot een Ph van ongeveer 3,5. Wanneer we naar een Ph
van 3,0 tot 2,5 gaan wordt het water veel te zuur en zal de wateropname van de
vogels minimaal worden. De Ph in de maagwand Is ongeveer1,5. De maag-
wand is tegen een zo hoog concentratie zuur, hoe lager het Ph getal hoe hoger
de is zuurgraad, bestand. De slokdarm echter niet. Zouden we van buiten af
de Ph in de maagwand willen beïnvloeden kan dit zeker niet alleen door het
aanzuren van drinkwater. Uit de commercieel dierhouderij is bekend dat het
effect van de opname en werking van verschillende medicijnen bij het aanzu-
ren van water vergroot. Ook zijn er producten/medicijnen die niet in combi-
natie met aangezuurd water kunnen worden gebruikt.
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ook niet zeggen dat een mindere tentoonstellingvogel geen goede kweekvo-
gel kan zijn. 

De volgende criteria zijn bepalend bij het samenstellen van de kweekvo-
gels/koppels.
    -   De vogels moeten een rustig gedrag vertonen. Sijzen die vlinderen en

erg onrustig zijn vererven dit meestal ook.
    -   De snavel moet goed gevormd zijn en de punt mag zeker niet gekruist

staan.
    -   De huid mag niet teveel schilferen. Dit kan betekenen dat een vogel

jicht heeft.
    -   De sijs moet helder uit de ogen kijken. De ogen moeten relatief rond

en groot zijn en de kop van de sijs mag niet te smal zijn en in een goede
verhouding staan met de grootte van het lichaam.

    -   Vogels die met weinig jongen, of alleen, in een nest opgroeien zijn ver-
dacht.

Deze sijzen zijn veelal minder sociaal dan hun soortgenoten. Dit gedrag kan
de kweek negatief beïnvloeden.

Poppen en mannen moeten een rond model hebben. Bij poppen is dit veelal
makkelijk te bereiken, bij mannen minder. Zorg wel dat de sijs niet te veel
schimmel factorig wordt. Dit heeft tot gevolg dat de kleurintentie afneemt, de
flankbevedering los gaat zitten en de flanktekening slecht uitkomt.

Criteria wat betreft model, tekening en kleur.
    -   Wanneer u een poppenlijn wilt opzetten, zorgt u er dan voor dat u pop-

pen aanhoudt met een zo wit mogelijk borst en een mooie verdeling
van de borstbestreping. Het pigment moet doorlopen tot aan de snavel.
Ook op de rug en stuit moeten sijs poppen bestreping laten zien.

    -   Mannen moeten een mooie ronde bef hebben. De kinvlek vererft
hoogst waarschijnlijk autosomaal  recessief. De poppen die voor een
mannenlijn ingezet worden moeten ook uit een lijn komen van man-
nen met bef.

    -   Zowel de man als de pop sijs moeten een scherp afgetekende oogstreep
hebben die niet te breed mag weg lopen. Bij de man wordt de pet dan
erg smal. Ook mag deze oogstreep niet doorlopen boven het oog naar
de snavel.

    -   Wanneer sijspoppen opbleken boven de snavel, komt dit veelal doordat
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zij erg schimmelfactorig zijn. Dit heeft veel minder invloed op de pet
van de man. Wanneer de man en de pop aan beide zijden van de sna-
vel, tussen oog en snavel een gele vlek hebben, selecteer deze dan uit.

    -   De mannen met de mooiste flanktekening komen uit poppen met een
zware flanktekening. Op de borst hebben dit soort poppen bijna geen
tekening. Poppen met een fijne volle borsttekening kunnen beter niet
gekoppeld worden aan een mannenlijn omdat dit soort poppen een te
fijne flanktekening laten zien.

De kweekconditie
Sijzen kunnen al zeer vroeg in het voorjaar in kweekconditie raken. Wanneer
het voorjaar vroeg begint is het niet ongewoon dat de vogels begin maart
beginnen te nestelen. Meestal beginnen in februari de mannen op een
spreeuwenmanier, met de vleugels te slaan en fier rechtop zittend, fel te zin-
gen. Naarmate de maand februari vordert wordt dit zingen intenser en de
mannen maken zich slank en laten hierbij hun vleugels hangen en spreiden
hun staart om maar zo veel mogelijk geel te laten zien. De man voert de pop
volop en zij vormen een voorbeeldig paar. 
Echter, meestal in de derde week van maart, waneer de pop tot nestbouw
overgaat wordt de man overactief en jaagt soms wel een uur lang achter de
pop aan.  Dit kan er toe leiden dat de pop onder in de kweekbox gaat zitten
en het lijkt dan wel dat de goede verstandhouding tussen de sijzen voorgoed
verbroken is. Het tegendeel is echter waar. Dit gedrag is normaal en juist bij
de felle mannen zien we bevruchte eieren en goed broedende poppen. Het
kan van belang zijn dat pop en man  begin januari gekoppeld zijn. In de eer-
ste maand van het jaar bouwen zij een vertrouwde band op die nodig is om
tot goede kweekresultaten te komen.  Wanneer zij pas in maart gekoppeld
worden is de kans groter dat één van de sijzen anders in de cyclus van het
broedrijp worden zit. Het duurt dan in het algemeen veel langer voordat zij
op elkaar afgestemd zijn. Dit kan resulteren in onbevruchte eieren of in het
niet willen nestelen.

In de kweekconditie brengen
Na de rui, wanneer de sijzen van een nieuw verenpak zijn voorzien, zien we
dat vooral bij de in dat jaar geboren jongen, de sijzen broedneigingen gaan
vertonen. De mannen beginnen te baltsen en te jagen en de poppen worden
onrustig. 
Bij zacht weer of wanneer we in oktober veel helder weer hebben, kan dit
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gedrag lang aanhouden.  Op zich is het niet vreemd dat de sijzen eind sep-
tember en vooral in de eerste helft van oktober tegen het broedrijp worden
aan zitten. De sijzen zijn in topconditie en het aantal lichturen zijn hetzelfde
als in de maanden maart/april. We zien dat voorjaar bloeiers, zoals de paar-
denbloem, een tweede bloei hebben in de maand oktober. Dit gebeurt onder
invloed van het aantal lichturen. In de maanden november tot februari is er
een betrekkelijke rustperiode. 
De sijzen hebben hun vetreserves en eten minder opfokvoer. Er breken tij-
den aan met sneeuw en ijs en het komt geregeld voor dat er voor de sijzen
in het wild minder voedsel beschikbaar is. Ik ben er ook voor om dit bij in
gevangenschap gehouden sijzen  enigszins na te bootsen.  Immers wat in
honderdduizenden jaren is geëvolueerd, kunnen wij niet in enkele decen-
nia veranderen. Daarom is het, zoals eerder aangegeven, van belang om
weinig of geen opfokvoer in de winter te verstrekken. Wanneer we te veel
opfokvoer in de rustperiode voeren, zitten de sijzen, vooral degenen die ook
nog op tentoonstellingen ingezonden worden,  constant tegen de broed-
conditie aan. In het voorjaar, wanneer het echt moet gebeuren, zijn de
vogels soms over hun top heen.

Na de kortste dag gaat de hypofyse geslachtshormonen aanmaken. Dit komt
doordat het aantal lichturen toeneemt. Bij de mannen ontwikkelen en ver-
groten de testikels en bij de sijspop groeien de eierstokken. In tegenstelling
met zoogdieren, krimpen de geslachtsorganen bij vogels na de broedtijd
sterk. Het is voor een sijs namelijk zeer onvoordelig om buiten de broedtijd,
er moet dan vet aangezet worden, overtollig gewicht mee te dragen. Dit
beperkt de vogel in zijn vliegen. Na de winter moeten de geslachtsorganen
dan ook weer groeien om hun functie te kunnen uitvoeren. 

Wanneer starten we met de kweek. 
In de zestig, zeventig en tachtigerjaren van de vorige eeuw was de algemene
gedachtegang van kwekers van sijzen dat de maand mei de maand was om te
starten met de kweek. Bij de sijs zien we een sterke verschuiving in de start
van het broedseizoen. Door de cultivering van deze soorten kan de eerste
eileg kan gemiddeld wel vier tot zes weken eerder zijn dan de niet gedomini-
seerde vogels. Volgens deze schrijvers startte het broedseizoen van de sijs pas
in de laatste week van mei omdat de sijs veelal in het gebergte van Midden
Europa en in het Noordelijke deel van Euro- Azië en Europa broedt. Uit
vogel onderzoek blijkt dat zaadetende vinkachtigen  die in een contentinaal
klimaat en/of in hooggebergte leven de start van het broedseizoen relatief
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vroeg. Dit is mogelijk
omdat de sijzen voor
een groot deel hun jon-
gen voeren met boom-
zaden. Bij de meeste
naaldhoutsoorten rij-
pen de zaden af van
eind oktober tot begin
februari. Van af half
januari gaan bij droog
weer, veelal tijdens een
vorst periode, de zaad-
kegels open. 

Bekend is dat het ver-
groten van het aantal
uren licht in een
etmaal zorgt dat de vogel broed rijp wordt. Een algemene gedachte is dat
mannelijke Europese cultuurvogels pas instaat zijn tot bevruchten bij mini-
maal veertien uur daglicht per etmaal. Dat sijzen die al enkele decennia
gekweekt zijn in gevangenschap, het zijn dus echte cultuurvogels, eerder met
de eileg dan hun wilde soortgenoten beginnen staat vast. Om te kunnen
bepalen wanneer het verantwoord is om met de kweek van de sijs te starten is
het mijn inziens van belang dat we weten wat de gemiddelde datum van de
eerste eileg van de wilde soortgenoot is. Dat veel kwekers van Europese
vogels, en dus ook sijzen, relatief laat met de kweek starten ligt onder andere
aan het gezegde ‘In mei leggen alle vogels een ei’. Ervaren sijzenkwekers
weten dat hun sijzen vroeger beginnen met eieren leggen in een warm voor-
jaar. Vooral als deze is voorafgaat aan een vorstperiode met helderweer. De
sijsmannen  zijn na een vorstperiode en bij het aanvangen van het voorjaar
niet vet maar verkeren veelal in een zeer goede conditie.

Wanneer de mannen fel zingen en hun baltsvlucht laten zien dan is het
moment gekomen om nestmateriaal en nestgelegenheden aan te bieden. Dit
kan al in de laatste week van februari zijn. 

Hieronder de tabel met de zon opkomst en ondergang. In deze tabellen
wordt de zomertijd niet meegenomen.

Ivoorsijs man



In de eerste jaren dat ik Europese vogels kweekte legden de sijzen meestal
rond twintig april met het leggen van eieren. In vier decennia kweken met
Europese sijzen is de eerste datum van eileg opgeschoven naar 26 februari.

In 2012 is van zeven koppels is de eerste datum van eileg:

Koppel 1 3 maart man 2010 pop 2010 vorig jaar 5 nesten met jongen
totaal 15 jongen

Koppel 2 26 februari man 2008 pop 2011 geboren 15 maart 2010
Koppel 3 24 maart man 2010 pop 2011
Koppel 4 17 maart man 2011 pop 2011
Koppel 5 2 april man 2007 pop 2007 
Koppel 6 10 april man 2009 pop 2011 eieren onbevrucht man te vet
Koppel 7  2 maart man 2011 pop 2011 geboren op 25 juni

Het aantal licht uren op de eerste eileg datum, 26 februari, was ongeveer elf
en half uur. Dus lang niet zoals vaak gedachte de benodigde veertien uur. 
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Het tijdstip wanneer de
zon ondergaat en
opkomt, wil niet zeg-
gen dat dit ook het
moment is van totale
duisternis. Na zonson-
dergang is er nog een
tijdsperiode die over-
gaat van ligt naar vrij-
wel totale duisternis.
Dit noemen we de
schemertijd. 

We kunnen, wanneer
we vrijwel dagelijks
instaat zijn om het
gedrag van onze vogels
te observeren, in deze
periode van schemer-

tijd zien welke koppels in de broedrijpe cyclus komen. De sijs gaan buiten de
broedperiode slapen, of zitten op hun slaapplaats, als de zon ondergaat en
ontwaken/worden actief na zonsopgang. Worden de  sijzen in het voorjaar
broedrijp dan zijn ze ook in de schemerperiode actief. Veel koppels sijzen
paren zelfs alleen in de schemerperiode voor zonsopkomst. Sijzen die in deze

periode actief zijn, doordat zij in hun
broedcyclus komen, zijn instaat om
bevrucht eieren te produceren. De
schemering is een verschijnsel waar-
bij zonlicht door de atmosfeer van de
aarde zodanig wordt verstrooid dat-
hoewel de zon onder de horizon is- de
hemel nog een beetje wordt verlicht.
Het verschijnsel doet zich iedere dag
voor kort voor zonsopgang en kort na
zonsondergang. onder de horizon dan
spreekt men van nautische scheme-
ring. Er worden steeds meer sterren
zichtbaar, maar de zwakste ontbreken
nog. 
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maand    opkomst      ondergang
    1               8:48               16:39
   2               8:20               17:28
   3               7:26               18:20
   4               6:15               19:14
   5               5:10               20:05
   6               4:25               20:50
   7               4:24               21:03
   8               5:02               20:30
   9               5:52               19:27
   10              6:41               18:17
   11               7:35               17:12
   12              8:26               16:32



Verspreiding zanglijster in Nederland

Het voedsel van de zanglijster bestaat voornamelijk uit insecten en larven van
alle soorten en wormen, slakken, waarvan hij de schelpen kapot slaat op een
platte steen (smidse), bessen en gevallen fruit.

Het nest wordt gewoonlijk in een heg of struik gebouwd. De nestkom wordt
ingesmeerd met een mengsel van rot hout, speeksel en klei. Er wordt gebroed
van eind maart tot begin augustus. In volière zelfs eerder. Meestal vijf
hemelsblauwe eieren, die alleen worden uitgebroed door de pop. Gedurende
deze tijd wordt de pop man gevoed. Zodra de jongen uitkomen worden deze
door beide ouders gevoed. Na 14 dagen verlaten die jongen het nest ze zijn
dan nog niet echt vliegvaardig.

In tegenstelling tot veel andere insecteneters van de grootte van een zanglijster
kunnen zij in een ruime volière met andere kleinere insectenetende of zaad-
etende vogels gehouden worden. (Mijn indruk is dat juist niet!).

Het basisvoedsel van de zanglijster buiten de kweektijd kan bestaan uit uni-
verseelvoer, eivoer, kippenlegkorrel aangevuld met enkele meelwormen en
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De zanglijster behoort tot het grote geslacht Turdinae, de familie der 
lijsterachtigen.

Van de 3 ondersoorten, die de Zanglijster kent, komt de nominaatvorm 
(Turdus p. philomelos) in praktisch geheel Europa en een groot deel 
van het aangrenzende Azië voor. De ondersoort T. p. clarkey komt voor in
West-Europa en in Groot Brittannië, terwijl de ondersoort T. p. hebridensis
op de Buiten-Hebriden en Skye voorkomt.

De nominaatvorm en de drie ondersoorten zijn:
    ▪ T. p. philomelos: Europa en aangrenzend Azië. Is meer bruingrijs van

kleur.
    ▪ T. p. clarkey: West-Europa en Groot Brittannië. Is meer roest-

bruin van kleur.
    ▪ T. p. hebridensis: Buiten-Hebriden en Skye. Is donkerder en meer 

aardekleurig.
    ▪ T. p. nataliae: Centraal Azië en Iran.

De zanglijster is net als de merel van oorsprong een bosbewoner. Tegenwoor-
dig voelt de zanglijster zich overal thuis, mits er enige bomen en struiken
voorkomen. Het aantal broedparen in Nederland wordt geschat op 160.000
paar, telgegevens S.O.V.O.N.  

Er is een lichte stijging van ongeveer 5 % per jaar te zien. Na een strenge win-
ter met sneeuwdek neemt het aantal broedparen sterk af, na enkele jaren met
zachtere winters zien we dat de stand weer herstelt. De meeste in Nederland
broedende zanglijsters trekken vanaf september richting Frankrijk, Spanje en
Zuid-Engeland. Daar worden zij vergezeld door grote groepen door Neder-
land trekkende zanglijsters uit Scandinavië. 
Een deel van de doortrekkers overwintert in Nederland, met name in het
westen en uiterste zuiden van ons land. Vanaf eind februari vindt de trek in
omgekeerde richting. Het leefgebied van de zanglijster bestaat uitgebieden
met bomen en struiken, met een behoorlijke laag humus, waarin hij zijn
voedsel zoekt. 
Naast loofbos zijn begraafplaatsen, parken en tuinen een geliefd leefgebied.
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Zanglijster (Turdus philomelos)

verspreidingsgebiedafbeelding�krijg�ik�niet�uit�het
Word-document�Paul,

Kun�je�dat�los�aanleveren�aub.

rob



Ringmaat:
4,0 mm. (ring voor Europese vogels)

Snavel: 
Smalle, 3 cm lange snavel. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te
sluiten en moeten onbeschadigd zijn.

Bevedering:
Een onbeschadigd verenpak dient strak en aaneengesloten te worden gedra-
gen. Rond de snavel de snorharen.
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regenwormen. Als er nestjongen en onvolwassen jongen zijn worden er voor-
namelijk regenwormen, meelwormen, buffalowormen en pinkies gevoerd. 

Erfelijkheid en veerstructuur
Hoewel de bevedering van de zanglijster nog niet is onderzocht mogen wij
aannemen dat de zanglijster in het bezit is van eumelanine en phaeomelani-
ne, waarbij het phaeomelanine duidelijk de overhand heeft. Niets wijst er op
dat zich ook carotenoïde in de bevedering van de zanglijster zal bevinden.

Fysieke standaard

Formaat:
De ideale zanglijster moet een forse indruk geven en moet 23 cm lang zijn,
gemeten tussen de punt van de snavel en het uiteinde van de staart.

Model:
De zanglijster is een robuuste vogel, vol van type. Van opzij gezien moet de
borstbuiklijn vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren 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 de indruk wekken dat
dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een nagenoeg
rechte lijn vormen. De ronde kop moet een regelmatige gebogen lijn vor-
men, met het oog centraal ten opzichte van de schedel.

Houding:
Een goed getrainde zanglijster dient rustig op stok te zitten. De stand van het
lichaam ten opzichte van het horizontaal is ongeveer 45° en iets gedrukt. Het
lichaam dient los van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de
romp te worden gedragen, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit. De
kop wordt iets opgericht gedragen.

Conditie:
Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste.

Poten:
De poten 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 natuurlijk gekromde nagel.
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Tekeningonderdelen van de zanglijster zijn:

Oogring:                           Rond het oog bevindt zich een gesloten ring.

Wenkbrauwstreep:            Vanaf de snavel loopt boven langs het oog een
wenkbrauwstreep.

Teugelstreep:                    De teugelstreep loopt vanaf de snavelinplant tot
het oog.

Wangen:                           Op de wang bevindt zich een fijne streeptekening,
die vanaf het oog in een gebogen lijn loopt langs
de onderkant van de wangen tot aan de keel.

Baardstrepen:                    Op de keel bevinden zich baardstrepen die begin-
nen bij de snavelinplant.

Onderlichaamtekening:   Op het onderlichaam bevindt zich een druppelte-
kening die op de borst fijn is en grover uitloopt.

Flanken (en borst):           Op de flanken en borst wordt een druppeltekening
aangetroffen.

Middelste en grote           De toppen van de vleugeldekveren wijken af in 
vleugeldekveren:               kleur hierdoor ontstaan er twee banden op de 

vleugels die, indien volledig aanwezig, een tweetal
regelmatige gebogen halve manen over de 
vleugels vormen.

Vleugelpennen:                De buitenvlag van de vleugelpennen toont een
omzoming.

Wildkleur                         Een goede conditie en een strakke bevedering is
een eerste vereiste. De borst moet vol zijn, smalle
zanglijsters moeten bij model worden gestraft. De
zanglijster dient ook rustig op stok te zitten. Onrus-
tige vogels worden bestraft bij houding. De kop-,
rugdek- , vleugel- en staartkleur dient zo diep en
egaal mogelijk warmbruin te zijn. De borst- en
flankkleur zo licht mogelijk. Verder dient er op
gelet te worden dat de druppeltekening zo regel-

matig mogelijk is verdeeld. De
oogringen en de vleugelteke-
ning mogen niet onderbroken
zijn. De wangtekening, een
hoefijzervorm, moet scherp
afgetekend zijn. In de keelvlek
mag geen stipvorming zicht-
baar zijn. De flanktekening is
minder sprekend door de
ondergrondkleur. Doordat de
toppen van de middelste- en
grote vleugeldekveren donker-
bruin zijn ontstaat de vleugel-
tekening als twee halve maan-
vormige dwarsstrepen.

Bruin                                 De bruine zanglijster dient egaal warmbruin te
zijn op de rug- en vleugeldek met een crèmebeige
waas. De tekening dient duidelijk aanwezig te zijn.
Verder gelijk aan de wildkleur.

Satinet;                              bij de satinet zanglijster dient de tekening nog
zichtbaar aanwezig te zijn.

Albino;                              de albino zanglijster dient een smetteloos witte
vogel te zijn zonder enige zichtbare aanslag. Wan-
gen en vleugelbochten dienen voldoende dik
bevederd te zijn.

T.c. S.E.C.  

(Wellicht kan de TC er nog wat bij schrijven over het africhten voor de TT
van zanglijsters???)
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In memorium Jan Schulte

Op 23 april jl. hebben wij de  trieste mededeling ontvangen dat Jan Schulte
is overleden. Jan was een vogelman in hart en nieren, en was een betrokken
lid van de Speciaalclub Europese Cultuurvogels. In 2010 dreigde de
gespreksgroep Utrecht uiteen te vallen . Jan heeft toen het voorzitterschap
op zich genomen. Dankzij zijn enthousiasme en inzet als gespreksgroeplei-
der is de gespreksgroep bij elkaar gebleven en hebben we samen vele leuke
avonden gehad en hebben we verschillende aktiviteiten georganiseerd.  
We kwamen Jan op vele evenementen van de SEC tegen. Zo was hij
trouwe bezoeker van de jaarvergadering, Open Europese Cultuurvogel,
de OET en de bondshow. Als je Jan tegenkwam was je als vogelvriend
verzekerd van een gezellig praatje, Jan had altijd wel iets te vertellen.
Jan kweekte al jaren putters en de laatste jaren was hij vervent liefhebber
van Europese insecteneters. Zo hield Jan de laatste jaren baardmannen,
blauwborsten en staartmezen. Zijn putters heeft hij tot het laatste
moment aangehouden, de insecteneters had hij in verband met zijn ziek-
te afgelopen najaar al weg gedaan. Achteraf vertelde hij dat hij zijn staart-
mezen wel miste, omdat er constant een groepje wilde staartmezen aan
de volière hing waar hij volop van genoot als hij een mindere dag had.

Op de voorjaarsvergadering van 2016 sprak ik Jan en gaf hij aan dat het niet
goed met hem ging. Via de gespreksgroep werd ik gevraagd om in Novem-
ber nog een keer een lezing over insecteneters te geven bij de gespreks-
groep. Jan genoot hier met volle teugen van en was in zijn element tussen
zijn vogelvrienden. Jan vertelde dat hij de show in Druten nog graag wilde
meemaken en dat hij daar naar toe leefde. Jan hield woord en op de Open
Europese Cultuurvogel 2016 was hij er als bezoeker. Jan leefde van
moment naar moment en vertelde dat hij nu als doel gesteld had om de
bondsshow in Apeldoorn nog te bezoeken. Dit is hem ook gelukt door zijn
goede vogelvriend Fons de Wilde die hem overal mee naar toe nam.

Met het overlijden van Jan zijn we een trouw lid en fervent liefhebber
van Europese vogels verloren. Onze gedachten gaan dan ook uit naar
zijn familie en vrienden en we willen hun langs deze weg veel sterkte toe-
wensen met dit grote verlies.

Namens de gespreksgroep en het bestuur van de SEC
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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 Insectenetende 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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SCHERPE MAAGKIEZEL

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

NIEUW NU OOK OESTERSCHELPENGRIT

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

Tel.: (0485) - 45 17 37 - Postbus 29, 5450 AA Mill (Nederland)
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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


