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Oprichting 1 januari 2018 

Voorheen: 

- Westlandse Vogel Vrienden 

- De Edelzanger 

- De Liervogel 

Nieuwsbrief 
Van Ed Wubben kreeg ik het verzoek om een artikel welke in het verleden is gemaakt over Gerard Brabander te plaatsen. Met naam 

en toenaam zodat helder is wie het artikel heeft geschreven. Aan dit verzoek heb ik vol-

daan. Op de snikhete zondag van 9 augustus kreeg ik het verzoek en raakte bij het lezen 

best een beetje enthousiast om het niet bij het artikel te laten. Ik ben op YouTube gaan 

kijken naar filmpjes over waterslager ter ondersteuning van het artikel. Waterslagers zijn 

bij ons in de familie niet vreemd. Ben van der Kruk (oom) is in het verleden lid geweest 

van onze vereniging en ik kan me nog goed 

herinneren hoe enthousiast hij altijd was. Ik 

heb nog enkele zangkooitjes van hem op 

de vliering staan. Misschien wordt het tijd 

om ze maar eens naar beneden te halen.  

 

En, eindelijk was het dan weer eens zover. Donderdag 10 september hadden we dan, 

zij het onder diverse randvoorwaarden, handenwassen bij entree, één looprichting, 

max. 3 aan een tafel,  onze eerste clubavond in coronatijd. Maar gegeven de omstan-

digheid gaat dat prima. 25 leden (inclusief bestuur) waren op de avond afgekomen. In 

coronatijd hebben we van drie mensen afscheid moeten nemen. Nol Groos, Marcel 

Verkade en de heer Pabst. De aanwezigen stonden zoals te doen gebruikelijk een mo-

ment stil bij het overlijden van onze medeleden. De notulen van de vorige vergadering 

(februari 2020, algemene ledenvergadering) werd door Ed Wubben (secretaris) voorge-

lezen. Vervolgens werd stil gestaan bij het wel of niet doorgaan van de tentoonstelling 

in november van dit jaar. Natuurlijk onder de gegeven omstandigheid van het mo-

ment. Op dit moment is er goedkeuring van de Brug, van de gemeente en van de bond 

om een tentoonstelling te organiseren. De voorwaarden zijn echter niet mis te verstaan. Ook hier geld handenwassen bij binnen-

komst, één looprichting, maximum aantal mensen in de zaal, 1,5 meter afstand. Bij opening mogen maximaal 60 personen in de zaal. 

Vorig jaar namen 37 personen deel aan de tentoonstelling, doordat niet iedereen kan showen (gezondheid) of voorzichtig is, verwach-

ten we een beperkter aantal deelnemers. Het idee wordt geopperd om een show uitsluitend voor leden te organisatie en geen derden 

anders dan partners of directe familieleden te organiseren. Dit brengt wel enig gemor tot stand maar maakt wel duidelijk dat: De aan-

wezigen willen dat er een show wordt georganiseerd en dat het aan het bestuur is om vast te stellen hoe het georganiseerd moet wor-

den. Een show volledig aankleden voor een beperkt aantal bezoekers heeft niet de voorkeur. Belangrijk is ook mensen te enthousias-

meren om de show op te bouwen en ook weer af te breken. Een duidelijk draaiboek, met duidelijke taken voor de verantwoordelijke 

leden is een must. Dan kan je niet teleurgesteld worden omdat vastgelegd wordt wie waar en wanneer verantwoordelijk is, voor welk 

onderdeel. Tot slot werden alle leden gevraagd hoe hun kweekseizoen was verlopen. Over het geheel genomen vielen de resultaten 

wat tegen.  
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Van de Voorzitter: 

Ik val direct met de deur in huis. 

De vogelshow 2020 gaat niet door.  

De reden hiervoor is dat het virus weer ongenadig om ons heen slaat. Ook de Bonds-
how in Zwolle gaat niet door.  

Op 10 september op onze laatste ledenavond hebben wij de aanwezige leden gepeild 
over het eventueel doorgaan van onze vogelshow met de toenmalige richtlijnen en voor-
waarden die gelden met zoals de ontvangst van maximaal 60 personen. Er was die avond 
genoeg draagkracht om de show wel door te laten gaan met de benodigde aantal vogels 
en inzenders. Maar het terugdraaien van een eerder besluit gebeurd vaak door verande-
rende omstandigheden. Eind september werden wij hier door de persconferentie gecon-
fronteerd dat het bezoekers aantal werd teruggebracht naar 30 en dat de horeca ´s 
avonds om 22.00 uur moesten stoppen. Op dat moment dacht ik dit gaat heel moeilijk-
worden voor onze show. Dit bleek ook wel door de laatste persconferentie op dinsdag 
13 oktober. Door de nieuwe maatregelen mogen alleen 30 personen en dan zittend aan-

wezig zijn en de plaatselijke catering mag ook niet plaatsvinden. Al met al is er op dezelfde avond een bestuursoverleg geweest en 
hebben wij besloten de vogelshow niet door te laten gaan dit jaar.  

Dit geldt ook voor onze ledenavonden die op 22 oktober en 17 december zouden zijn. De zaal in het Hof van Heden is gesloten tot 
nader order. In december word ik benaderd of er nog versoepelingen gaan komen voor het komende jaar. 

Leden van Vogelvereniging Westland laten wij vooral positief blijven en uitkijken naar het komende jaar en dat we onze ledenavon-
den weer kunnen organiseren. Met een goed avondprogramma waar wij om bekend staan en weer terug kunnen keren naar het gewo-
ne normaal. Zo ook de gezamenlijke tafelkeuring met Maasland (zie de foto´s elders in de nieuwsbrief').  Dit jaar zijn wij begonnen 
met een nieuwe opzet voor de tafelkeuring. Er werd veelvuldig gevraagd naar de komende vogelkweek van deze meegebrachte vo-
gels. Wat zeer leerzaam was. 

Volgend jaar hopen wij dat naast de inzenders ook andere belangstellenden weer aanwezig mogen zijn tijdens zo´n tafelkeuring.   

Tot slot wil ik u nog een positief bericht melden, dat onze zaalsponsor GJ Personeelsdiensten opnieuw zijn financiële steun heeft 
toegezegd voor 2021. 

Daarvoor onze dank. 

  

Ik beëindig dit voorwoord met de volgende woorden 

Veel gezondheid toegewenst voor u en uw naasten in deze moeilijke tijden. 

  

Met vriendelijke groet, 

Jan van Wingerden  
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Rubriek gevraagd en aangeboden: 

Hoi Leo, 

 

Iets voor in de nieuwsbrief. 

 

Gerard de Brabander heeft contact met mij gezocht. 

Hij wil wat meer aandacht voor de zangkanaries (hij is de enige binnen de vereniging die zangkana-

ries heeft, voor zover ik weet). Ik kreeg wat feiten van hem. 

De laatste keer dat Gerard mee deed aan de districts-show voor zangkanaries is hij ook in de prijzen 

gevallen. 

Goud -         bij de 4 gelijk luidende zangtoeren met Waterslagers 

Brons -        bij de 4 gelijk luidende zangtoeren met Waterslagers 

Ook doet hij mee met de show in Katwijk (ook zangkanaries), en is daar de laatste keer ook in de 

prijzen gevallen 

Brons -        bij de 4 gelijk luidende zangtoeren met Waterslagers 

Gerard kweekt al jaren Waterslagers. 

Dit jaar heeft hij met 18 poppen goed gebroed. 

Hij heeft zo’n 100 jongen gekweekt. 

 

Er is al eens een stukje over Gerard verschenen in het blad van de NZHU. 

Dit stukje is geschreven door de voorzitter van deze NZHU de heer Jaap Plokker (zie bijlage). 

Voor meer informatie over zangkanaries verwijs ik naar hun website www.zangkanaries.nl (ik krijg 

deze site niet geopend). 

Graag ook bronvermelding plaatsen (en wat reclame voor deze zangkanarie club). 

 

Alvast bedankt. 

 

http://www.zangkanaries.nl
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waterslagers 
 

In gesprek met …. 

 

            Gerard de Brabander 

 

 

door Ton Diepenhorst en Jaap Plokker  

 

Op de zonnige zaterdag van 21 maart 2009 gingen Ton Diepenhorst en Jaap Plokker op stap voor interviews met twee NZHU leden: Ge-
rard de Brabander en Jan Zonderop. In dit clubblad een verslag van het bezoek aan Gerard en in een volgende editie komt Jan aan het woord. 

 

Om kwart over negen vertrokken we vanuit Katwijk richting Poeldijk. Klokslag 10 uur stonden we voor de 

deur en Gerard deed hoogstpersoonlijk open. We nestelden ons op Gerards meest geliefde plekje aan de 

keukentafel met zicht op het erf met het vogelverblijf en in de rug de boekenkast vol met vogelboeken on-

der handbereik. Eerst werd uiteraard geïnformeerd naar Gerards gezondheid. In december 2007 kreeg hij 

longontsteking en in januari 2008 heeft hij een week aan de hartbewaking gelegen i.v.m. kortademigheid. 

Begin januari 2009  is er gedotterd en stends en een  I.C.D. Pacemaker bij hem ingebracht. Dit was ook de 

reden dat we in december 2008 Gerard niet op onze wedstrijd hebben gezien. Naar omstandigheden gaat 

het met hem goed. Langzaam wordt de oude draad weer opgepakt, maar van volledig aan het werk gaan is 

nog geen sprake. De vraag is of Gerard überhaupt zijn oude beroep in de bouw weer full time zal oppak-

ken, zeker omdat binnen niet al te lange termijn de mogelijkheid bestaat om met vervroegd pensioen te 

gaan. Nadat Gerards echtgenote met de husky-hond en de groot formaat step voor hun zaterdagochtend uit-

je waren vertrokken en Gerard ons een heerlijk kopje koffie met cake had ingeschonken kwamen pen en 

papier tevoorschijn en stak Gerard van wal. 

 

Dus die kanariegele blokhut is jouw domein? 
Dat is inderdaad de plek waar ik uren alleen kan doorbrengen. Zoals jullie zien had ik naast de schuur wat ruimte en toen we hier zes 
jaar geleden kwamen wonen heb ik er die blokhut neergezet. Het is niet groot, maar ik heb het zo ingedeeld dat ik de ruimte zo effici-
ënt mogelijk benut. In de broedtijd zet ik overal waar het maar kan broedhokken en na de broed haal ik wat kooien weg en op die 
plek kan ik vluchtjes maken waarin de jonge vogels kunnen vliegen. 

Er staat ook nog een stoeltje in en als ik thuis kom van mijn werk en ik heb gegeten dan trek ik de stofjas aan. Ik ga eerst de vogels 
verzorgen en daarna kan ik nog uren op dat stoeltje zitten en naar mijn vogels kijken en luisteren. 

Hoe lang maken vogels al deel uit van jouw leven? 
Ik zou bijna zeggen: ik weet niet anders of het is altijd zo geweest. Mijn vader deed van alles. Hij had een volkstuin, fokte konijnen, 
Lotharingers en had ook kippen. Mijn broer had duiven, gewoon voor de sier en ook vogels in een gezelschapsvolière. Je moet dan 
denken aan die kleine Afrikaantjes als blauwfazantjes en goudbuikjes en verder ook zebravinkjes en wat wildzang. Hier in het West-
land kon je tussen de kassen volop wildzang vangen en dat deden ze dan ook. Voor een habbekrats kocht je dan putters en groenlin-
gen. Die volière was schitterend beschilderd. Je zag het in die tijd vaker dat, bijvoorbeeld, de achterwand van een volière met een 
landschapje beschilderd was. 

Toen mijn broer de deur uitging zijn de vogels bij ons thuis gebleven. Ze werden door mijn ouders verzorgd en ik legde me meer toe 
op de duivensport. Het zal zo rond 1962/’63 geweest zijn dat ik lid geworden ben van de postduivenvereniging in Poeldijk. Ik was in 
die tijd best fanatiek. Ik legde me vooral toe op de korte vluchten, de zogenaamde vitesse vluchten, maar heb ook duiven meege-
stuurd naar Bergerac en Pau en dat is best ver in Frankrijk, tot vlak bij de Pyreneeën. 

Nadat ik getrouwd ben zijn de duiven bij mijn ouders thuis gebleven. Ik had in het huis waarin ik toen kwam te wonen geen ruimte 
voor de duiven. Iedere dag ging ik dan na mijn werk de duiven verzorgen. Dat heeft geduurd totdat mijn ouders het huis uit moesten 
vanwege een nieuwbouwproject en alle huizen van dat buurtje moesten worden afgebroken. Ik ben toen ook met de duiven gestopt. 
In het huis waar ik woonde heb ik toen wel een kamertje ingericht om wat vogeltjes te houden.  
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Waterslagers (vervolg) 
Nadat mijn eerste kind geboren was werd het allemaal toch wel wat krap en ben ik verhuisd naar een eengezinswoning. De vogelhob-
by heeft zich toen van lieverlee uitgebreid met o.a. wildzang en kanaries. Ik vond het in die tijd, bijvoorbeeld, wel leuk om met die 
wildzang en kanaries bastaarden te kweken. Ik ging ook met mijn vogels naar de tentoonstelling van de vogelvereniging in Poeldijk, 
waarvan ik lid was geworden. 

Het is nog wel leuk om te vertellen wat een moeite ik heb moeten doen om bij dat eengezinshuis een vogelhok te kunnen bouwen. Ik 
had dus toen alleen maar kooivogels, maar stond in Poeldijk bekend als duivenmelker. Om een vergunning voor het bouwen van een 
hok te krijgen moest ik van de buren een verklaring hebben dat ze er geen bezwaar tegen maakten. Dat heeft nogal wat voeten in de 
aarde gehad, want ze wilden eerst niet tekenen. Ze dachten dat ik dat bouwen van een vogelhok gebruikte als een smoes om er later 
een duivenhok van te maken. Uiteindelijk is dat hok er wel gekomen en hebber er nooit duiven in gezeten. 

 

Kon je zo gemakkelijk afstand nemen van die duivensport? 
Ik voel me nog altijd met de duivensport verwant. Ik ben er echt mee gestopt om praktische redenen, niet omdat de sport me niet 
meer aantrok. Duiven houden en meedoen met vluchten is best een kostbare zaak. Verder ben je wel heel erg aan huis gebonden, met 
name in de weekenden in het vluchtseizoen en dat waren de twee redenen dat ik met de postduiven gestopt ben. 

 

Ik heb het woord ‘waterslager’ nog steeds niet gehoord. 
Dat klopt, want die had ik tot dan ook nog niet. Ik had wel kanaries, maar geen zangkanaries. Toch ben ik wel een man met een voor-
liefde voor vogelzang. Dat blijkt ook uit mijn interesse voor wildzang. Het was begin jaren ’80 dat ik zo wat vogeltentoonstellingen 
afliep en heb toen op de tentoonstelling van Lucinia in de Houtrusthallen in Den Haag in de verkoopklasse een waterslagerman ge-
kocht: voor de zang en om er mee te gaan broeden. Ik kwam in contact met Wim Vogels, een waterslagerkweker uit Wateringen. Die 
vertelde me dat ik, als ik waterslagers wilde kweken ook waterslagerpoppen moest hebben en natuurlijk een goede man en geen huis-
kamerzanger uit de verkoopklasse bij Lucinia vandaan. Om mij op weg te helpen kon ik wel twee poppen en een man van hem ko-
pen. Hij heeft me toen echt geholpen, want ik kreeg van hem de kampioen waterslagers van Wateringen aangeboden. Die vogel had 
141 punten gezongen, geen misselijke vogel dus. Eenmaal in het wereldje van de waterslagerkwekers beland ben ik ook lid geworden 
van Wateringen, daar had je toen wel een paar waterslagerkwekers. De club bestaat overigens niet meer. Als gevolg van allerlei be-
stuursperikelen is de club uiteindelijk opgedoekt. 

Van het één kwam het ander. Ik werd lid van De Nachtegaal in Den Haag, met grote kwekers als Koek en die andere mannen. Den 
Haag was in de jaren ’60 en ’70 echt wel een bolwerk van waterslagerkwekers. Toen ik lid werd liep het eigenlijk al een beetje terug en 
uiteindelijk heb ik ook meegemaakt dat De Nachgegaal is opgeheven. Daar kan Jan Zonderop je veel meer over vertellen, want die 
was toen voorzitter van die club. Bij De Nachtegaal kwam ik ook in contact met Catrien van der Toorn en Nico Disseldorp. Bij 
Catrien heb ik eigenlijk ieder jaar wel een paar vogels gekocht, mannen en poppen. Ik heb bij haar ook wel eens een waterslagerman 
met een kuif gekocht, maar daar heb ik maar één vogel met een kuif uit gekweekt. Via hen ben ik toen ook in contact gekomen met 
de NZHU en daar lid van geworden. Ik ben al aardig wat jaartjes lid van de NZHU, want ik was al lid toen de wedstrijden nog in 
Hillegom werden gehouden. Ik ben ook altijd lid gebleven van de vogelvereniging in Poeldijk, al ben ik daar sinds jaar en dag de enige 
kweker met waterslagers. 

Je zei zojuist dat je je erg aangetrokken voelt door vogelzang. Waarom dan waterslagers en bijvoorbeeld geen harzers? 

Ik vind wanneer een vogel zingt dat je het dan ook moet kunnen horen. Harzers hoor je niet, waterslagers wel. Waterslagers doen me 
ook, veel meer dan harzers, denken aan de vogelzang in de vrije natuur. Ik ben een echt natuurmens. Ik ga heel vaak wandelen in de 
natuur: hier in de buurt, in de duinen bij Kijkduin. Soms ga ik met de auto naar Meijendel, het duingebied bij Wassenaar. Dan kan ik 
in mijn eentje uren lopen en genieten van de natuur en de vogelgeluiden. Schitterend om dan ergens even te gaan zitten en naar de 
zang van de nachtegaal te luisteren. Als gevolg van de problemen met mijn hart heb ik er de laatste tijd natuurlijk veel meer tijd voor 
gehad dan toen ik nog elke dag naar de bouwerij moest, maar ook toen ik nog werkte trok ik er vaak in mijn eentje op uit. Ik hoef dan 
ook niemand om me heen te hebben. Ik, alleen in de natuur, heerlijk. Sommigen mensen vinden het ook vreemd dat ik uren alleen in 
het vogelhok kan blijven zitten, maar dat is precies eender. Lekker alleen met de vogels en de vogelgeluiden om me heen. Daar geniet 
ik nu van. 
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Waterslagers (vervolg) 
Je zei dat je vroeger, toen Catrien v/d Toorn nog actief was, regelmatig vogels bij haar haalde. Had je daar een bepaalde bedoeling mee? 

Ik heb altijd wel de neiging gehad om regelmatig bij goeie waterslagerkwekers vogels te kopen. Eerst was dat bij Wim Vogels, later 
dus bij Catrien, maar ik heb ook vogels gekocht van Nico Disseldorp, bij Piet van der Kuil, die had toen vogel van Paape en ik heb ik 
ook al een paar keer vogels bij jou, Ton, vandaan gehaald. Ik koop dan altijd mannen en poppen en houd de lijnen ook gescheiden. 
Om in dezelfde lijn te kunnen blijven koop ik dan ook weer bij die kweker vogels voor bloedverversing. Ik heb nu dus vogels uit de 
lijn Ton Diepenhorst, maar ook nog vogels uit de lijn van Catrien. Alleen bij Catrien kan ik natuurlijk geen vogels meer kopen. Een 
paar jaar geleden is ze met de vogels gestopt en vorig jaar is ze overleden. Het was altijd een hele belevenis om bij haar te komen. Het 
hele huis stond vol met vogels, waar je ook kwam, in elk hoekje en gaatje stonden kooien. Ze had niet alleen waterslagers, maar ook 
harzers en kleurkanaries en ze probeerde kleurkanaries en zangkanaries met elkaar te kruisen. Als je daar voor het eerst kwam geloof-
de je je ogen niet. Maar dat is nu allemaal voorgoed verleden tijd. 

Omdat ik bij het samenstellen van mijn kweekkoppels de lijnen strikt gescheiden houd kan ik ook allerlei verschillen tussen die 
kweeklijnen constateren: soms is dat op het gebied van de zang, soms op het gebied van gedrag. Ik had bijvoorbeeld bij Piet van der 
Kuil vogels gekocht uit zijn lijn van Paape vogels. Paape was toen de top van Nederland. Paape werd overal kampioen met zijn vogels 
en iedereen wilde dus ook bij Paape vogels kopen. Piet van er Kuil was, net als Paape, keurmeester bij de Algemene Bond dus ik nam 
aan dat Piet wel goede vogels van Paape gekregen had. Ik dus in Den Haag bij Piet mannen en poppen uit de lijn van Paape gekocht 
en met die vogels aan de slag. Wat me opviel was dat die vogels van Piet van der Kuil niet van andere vogels af konden blijven. De 
jonge vogels werden in het nest en ook als ze al uitgevlogen waren kaal gepikt; een hok vol bloed en met bloed besmeurde vogels. 
Alleen de vogels uit de lijn van Paape deden dat. Met de waterslagers uit de andere lijnen had ik veel minder last van verenpikken. Ik 
ben dus ook met deze lijn gestopt. Van toen af aan heb ik al die verhalen over vogels die zich vervelen en uit verveling aan elkaar 
beginnen te knabbelen, of poppen die nestmateriaal zoeken en daarom hun jongen beginnen te plukken met een korrel zout geno-
men. Mijn conclusie op grond van ervaring met m’n eigen vogels is heel simpel: het zit in de vogel. Als vogels die erfelijke belasting 
hebben kan je je zoveel afleiding geven als je wilt en de poppen zoveel nestmateriaal geven als je wilt, maar ze zullen de andere vogels 
gaan pikken. In mijn geval ben ik heel rigoureus geweest: weg ermee. 

Kijk ik naar de zang dan hoor ik echt verschil tussen het lied van de mannen uit de lijn van Catrien en die uit de lijn van Ton. De 
vogels van Catrien zingen helder en soms ook scherper en hebben hele mooie knorren, de vogels van Ton zijn voller en dieper van 
zang met knorren die beduidend minder in kwaliteit zijn. 

Ik weet Ton dat jij een man bent die vindt dat de voorzang bepaalt hoe een vogel later gaat zingen. Ik ben toch ook een kweker die 
de afstamming van de vogels heel goed in de gaten houd. Ik heb dat wellicht meegekregen vanuit de duivenfokkerij. Goede wedstrijd-
duiven waren niet altijd goede fokduiven, maar een broer van die goede wedstrijdduif gaf vaak hele goede jongen: duiven die de pres-
taties van hun oom evenaarden en soms zelfs verbeterden. Kijken naar en rekening houden met erfelijkheid zit er bij mij al heel lang 
in en ik geloof er ook heilig in dat wat voor de duiven opgaat ook voor de kanaries geldt. 

 

We hebben nu al zoveel gesproken over het kweken van kanaries. Hoe ziet zo’n kweekseizoen er voor jou uit en wat doe je 
zoal?  

Vroeger begon ik al in december met de poppen extra licht te even, maar tegenwoordig begin ik op 1 januari om de dagen te verlen-
gen. Ik houd altijd veel mannen aan, ook reservemannen voor wanneer er één niet bevrucht. Voor elke kweekman reserveer ik zo’n 4 
poppen. Ik heb 20 broedhokken en dat is best wel passen en meten in die blokhut van 1,60 m x 2,80 m. Zoals ik al eerder zei gebruik 
ik de ruimte voor de vlucht in de broedtijd om er broedkooien te zetten en na de broed gaan de kooien er uit en kunnen de jongen in 
de vluchtjes vliegen. 

Naast de zaadmengeling geef ik de vogels Cédé krachtvoer, waaraan ik negerzaad, gebroken gepelde haver en sesamzaad toevoeg. Ik 
hoor wel van kwekers dat ze eieren koken en door hun krachtvoer mengen; ik heb nog nooit een ei voor de vogels gekookt. Ik geef 
ze wel eierschalen. Ik verhit die in de magnetron om eventuele bacteriën of ziektekiemen te doden en daarna geef ik ze aan de vogels. 
Als bodembedekking gebruik ik gewoon schelpzand. 

Als de jongen op punt staan van uitvliegen geef ik ze couscous. Ik koop dat bij Jaap de Blij in Delft. Jaap de Blij is bijvoorbeeld ook 
van Sukses krachtvoer. Dat couscous moet je wellen en ik meng er dan krachtvoer door en ik vind dat de vogels dan juist in die moei-
lijke periode van de overschakeling van gevoerd worden naar zelf eten en van zachtvoer naar zaad goed blijven dooreten en niets 
tekort komen. 

Als de jongen op punt staan van uitvliegen en de pop al weer aanstalten maakt voor een volgend nest, zet ik het nest met jongen op 
de bodem van de kooi en kan de pop aan een nieuw nest beginnen. Ik heb er zelden last van dat de pop voor dat nieuwe nest de jon-
gen kaal plukt. Wel moet ik oppassen dat als ik de man bij de pop zet hij de jongen niet sloopt. Als de jongen ook zelf beginnen te 
eten zet ik ze in de vlucht en met het zachte couscous vermengd met krachtvoer kunnen ze eten zoveel ze willen en komen ze vlot op 
zaad. 
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Waterslagers (vervolg) 

Ik hoor de laatste tijd veel over weinig eieren en 
kleine nesten. Hoe zit dat bij jou? 
Ik ben al blij met nesten van 3 jongen. Als ik van elke pop van ieder legsel 3 jongen overhoud vind ik dat het heel goed gaat. Meestal 
kom ik niet aan dat gemiddelde. Natuurlijk heb je ook wel nesten van 5 eieren en 5 jongen. Meestal leg ik een jong van zo’n groot 
nest over naar een kleiner nest, van 2 jongen bijvoorbeeld. Ik hoef zo nodig ook niet van die grote nesten. Drie jongen in een nest 
vind ik prima. Dan krijgen ze allemaal goed te eten; de pop kan het bijpoten en je krijgt meestal gewoon drie mooie volgroeide jon-
gen. Bij die grote nesten zit er altijd wel een kneus tussen die het laagst in de pikorde zit en achterblijft bij de rest. 

 

Doe je nog iets speciaals waarvan je weet dat het 
bij andere kwekers niet gebruikelijk is? 
Ik weet zeker dat ik niet de enige ben, maar ik gebruik spul waarin eucalyptus verwerkt zit. Dat spuit ik in mijn hokken tegen de 
bloedluis. De luizen gaan er niet dood van, maar ze gaan er wel van op de loop. 

Ook geef ik mijn vogels drie dagen in de week door het drinkwater geel poeder dat ik koop bij Jaap de Blij in Delft. Beginjaren ’90 
had ik veel last van dode nestjongen. Ik heb mestonderzoek laten doen en ik kreeg toen te horen dat ik bij Jaap de Blij moest vragen 
om ‘geel poeder’. De dierenarts wist ook niet wat er in zat, maar hij hoorde dat kwekers, als ze deze klachten met hun vogels hadden 
en overgingen op het gele poeder van Jaap de Blij ze van de problemen af waren. Ik dus naar Jaap de Blij in Delft en gevraagd om 
een potje van het gele poeder. Inderdaad bleven de jongen leven en sindsdien gebruik is dus dat gele poeder. Het zit in een potje zon-
der etiket. Niemand weet wat er in dat poeder zit, behalve Jaap de Blij. Het schijn een soort vitaminepreparaat te zijn. Het maakt me 
eigenlijk ook weinig uit. Zolang ik dat poeder door het drinkwater geef heb ik nooit meer last gehad van natte nesten en dode nest-
jongen en daar gaat het uiteindelijk toch om. 
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6 jongen 

De allerbeste zangkanarie: “De Waterslager”. 

De zanger onder de kanariesWaterslagers zijn zangkanaries, het zijn vogels die speciaal gekweekt en 
gehouden worden om hun zang. In de zang van de Waterslager zitten iets van 12 verschillende 
klanken. De waterslager zingt een krachtig geslagen lied, dat veel overeenkomsten vertoont met 
dat van de inheemse nachtegaal. Vanwege de kort aangehouden toeren klinkt het geheel zeer 
gevarieerd. Men herkent in het lied van een goede waterslager duidelijk het accent van klokkend 
en borrelend water. Er worden dan ook zangwedstrijden mee gehouden.  

De kleur is geel of licht gevlekt. De houding is licht naar voren gebogen met de vleugels gesloten tegen het lichaam, maar tijdens de 

zang zijn de vleugels licht hangend. De grootte bedraagt 16,5 cm; of in ieder geval tussen de 15 en 17 cm. De kop is klein, langgerekt 

en niet gevuld. Het lichaam dient afgerond te zijn, met een gevulde rug en brede borst. De poten zijn fijn en van een gemiddelde 

lengte. Verder is de staart gesloten en is de bepluiming gesloten en glad. 

 

Bij deze een foto van jonge loodbekjes op het moment dat ze ge-
ringd woorden, ze zijn dan 1 week oud. 

Gr Jos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier nog een foto van dezelfde loodbekjes, ze zijn nu 2 weken oud  

 
 
 
Hierbij nog een foto van een jong baardmannetje. 
Dit vogeltje is nu ongeveer 5 dagen oud, tijd om te 
ringen. 
Dit moet zo snel omdat baardmannetjes heel snel dikke 
poten krijgen, Dat is op deze foto goed te zien. 

Overige aangeleverde foto’s 
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Voorbereidingen. 
Ja, in september begint elk jaar de voorbe-

reidingen van onze hobby. In augustus 

gaan de jongen halsbanden naar de verza-

mel ren en worden bij het uitvangen selec-

tief bekeken. 

Wie aan onze criteria voldoet, krijgt een 

plaatsje in de verzamel ren degene die niet 

aan onze wensen voldoen gaat in een 

transportkooi en verdwijnt richting Zeeland. 

Dit geldt ook voor de overjarige halsbanden 

in verband met de beschikbare ruimte die 

we bezitten. In totaal houden we een bestand van tweeënveertig vogels aan die gehuisvest zijn 

in volières.  

De vogels worden keurig en onder grote belangstelling van het winkelende publiek netjes afgele-

verd bij Firma van der Poel. Daarna gaan we toch (ondanks het corona gebeuren) een eerste 

schifting onder de vogels maken wie er eventueel naar de Tentoonstellingen gaan en welke voor 

de kweek in aanmerking komen. 

Het aantal jaren beginnen bij mij toch wel probleempjes op te leveren, maar ik prijs mij gelukkig 

dat mijn zoon Johan ook idolaat is van deze hobby en neemt hij het schoonmaken van volières 

voor zijn rekening. Twee keer in het jaar krijgen de vloeren van de zeven kweekrennen alsmede 

de verzamelren nieuw vloerenzand van bouwcenter De Zeeuw uit Poeldijk. Per keer is dat 240 

kilo vloerenzand, een zware en nare klus met al dat stof. 

 

Als dat is gedaan, hebben wij vijf kweekrennen vrijgemaakt van de kweekstellen.  

Dan begint de selectie van de eventuele TT vogels.  

In elke ren komen er vier te zitten in totaal dus twintig stuks, 

tien van mij en tien van Johan.  

De totale duur van de selectie neemt een dag of tien 

in beslag. In de kooi hiernaast zitten drie halsban-

den, maar één halsband moet er afvallen. De andere 

twee worden dan geplaatst in een van de vijf kweek-

rennen. De halsband die afvalt, gaat als een reserve 

in de verzamelren. Elke keer gaan er drie parkieten 

in een kooi, waarvan er twee overblijven voor een 

TT en de afvaller als reserve dient. Van de dertig ge-

selecteerde parkieten zijn er twintig bestemd om te 

showen en tien parkieten dienen als reserve. Na de-

ze drukke voorbereiding wordt het rustig en wachten 

we op de volgende fase die in januari begint richting 

het kweekseizoen.         

 

                                           Met een groet; Jaap en Johan van der Starre 
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Vogeldag c.q. tafelkeuring 
Vogeldag, tafelkeuring op zaterdag 5september 

 

Op zaterdag 5 september organiseren de Vogelvereniging Westland en de Vogelvereniging Maasland samen een vogeldag c.q. 

tafelkeuring. 

Hierbij worden alle voorschriften van de overheid die voor dit soort bijeenkomsten gelden in acht genomen. Het clubgebouw van 
Maasland is groot genoeg om de onderlinge afstand van anderhalve meter te waarborgen. 

 

Het programma van deze dag is als volgt: 

Vanaf 9 uur kunnen de vogels ingebracht worden. 

Vanaf 10 uur worden de vogels gekeurd / besproken. 

Omstreeks 12 uur tot 1 uur pauze. 

Ongeveer 2 uur - half 3 is het uitkooien van de vogels gepland. 

 

Alle vogels zijn welkom: eigen kweek, overjarige eigen kweek, maar ook aangekochte vogels kunnen ingebracht worden, alle vogels 
zullen besproken worden. 

De keurmeesters die toegezegd hebben te komen zijn: Leen Boers voor de kanaries, Peter Dullaard voor de tropen en Jurgen Boes-
veld voor de kromsnavels. 

Er zijn geen kosten verbonden aan het inbrengen van de vogels. Er is deze dag ook geen loterij omdat de kosten door beide vereni-
gingen gedeeld worden. U van te voren aanmelden is wenselijk maar niet noodzakelijk. Degene die hun vogels niet in eigen kooien 
kunnen brengen dienen zich wel van te voren aan te melden, dan kunnen deze kooien alvast klaargezet worden. Vogels moeten voor-
zien zijn van voer, ook degene die geen eigen kooien hebben en gebruik maken van kooien van Maasland dienen zelf voer mee te 
nemen. Water wordt in de zaal zelf op de kooien aangebracht. 

Aanmelden voor leden van de Vogelvereniging Westland kan bij Jos van der Knaap, e-mail josvanderknaap@caiway.net ,  
telefoon (06) 29400503. 

Aanmelden voor leden van de Vogelvereniging Maasland kan bij Marcel Ponte, e-mail marcelponte@hotmail.com  

Enkele foto’s genomen tijdens de vogeldag.  

mailto:josvanderknaap@caiway.net
mailto:marcelponte@hotmail.com
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Ringen 
In het maart nummer van Onze Vogels zit al weer het bestelformulier om ringen te bestellen voor 2021. Ringen voor Europese cul-

tuurvogels en beschermde vogels kunnen alleen worden besteld door het volledig invullen van het daarvoor bestemde formulier. 

Daar moet ook de Latijnse naam worden ingevuld deze kunt u vinden op de website van de bond. Dit  formulier alleen gebruiken 

voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels, omdat ik deze formulieren weer moet opsturen naar de bond. Als u ook gewone 

ringen besteld moet dit op het gewone formulier worden ingevuld.    

 

Johan Koppert  

Monsterseweg 128  

2685 LL Poeldijk  

Tel. 06-81121961 ( na 17:00)  

johankoppert@hotmail.com  

 

 

Voor elke ringenbestelling wordt per kweker € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht**). Wanneer u ringen voor “gewone 
vogels” en Europese cultuurvogels/overige beschermde vogels GELIJKTIJDIG bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten à  

€ 2,50 verschuldigd. 
*) Deze zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring. 
**) Een nieuw lid hoeft geen bestelkosten te betalen MITS er binnen 3 maanden na inschrijving ringen besteld worden. Tevens ont-
vangen nieuwe leden de eerste bestelling GRATIS als spoedbestelling. Geeft u dit zelf duidelijk aan op het formulier. 

Bestelperiodes 
Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de productie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u 
nodig heeft. 

  Bestelperiode   uitlevering na 

Ronde 1  1 april- 5 mei   1 oktober 

Ronde 2  16 mei- 20 september  15 december 

Ronde 3  1 oktober- 20 januari  1 april 

Ronde 4  1 februari- 20 maart  15 mei 

 

Prijzen van de ringen Minimum aan-
tal 

Leden   

Prijs per stuk 

Gekleurde ringen 10 stuks € 0,21  

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen 10 stuks € 0,36  

Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels* 10 stuks € 0,31  

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde 
vogels*) 

10 stuks € 0,46  

Aluminiumkleurige ringen 10 stuks € 0,77  

Roestvrij stalen ringen 5 stuks € 1,78  

Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra. 

mailto:johankoppert@hotmail.com
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Kemphanen 
    Hoe kan het dat ik in één klap 50 tot 80 kemphanen zag, terwijl er maar hooguit 15 tot 30 broedende paartjes zijn in geheel Neder-

land? Ik denk dat dit doortrekkers zijn geweest, op weg naar Scandinavië en Siberië. Het aantal doortrekkers per jaar wordt geschat 

op 150 tot 1500. 

    Heet een vrouwtje een Kemphen? Deze vraag is te moeilijk voor mij. 

    Vechten Kemphanen? En: vertel wat meer over het seksuele leven van Kemphanen. Daar ga ik dan wat nader op in. In de broed-

tijd ‘kempen' de hanen om de hennen, meestal met meerdere mannen tegelijk, in een arena (ook wel "stoeiplek" genoemd)  op een  

opvallende plek in het landschap. Elke Kemphaan heeft z’n vaste honk (met platgetrapt gras) dat hij verdedigt tegen mannetjes die 

nabijgelegen stekken van platgetrapt gras bezet houden. Een klein deel van de mannetjes (tussen de 2 en de 20%) lijkt boven de wet 

te staan omdat ze zich behoorlijk vrij tussen de honken van de kempende haantjes door bewegen. Die ‘vrije’ mannetjes zijn goed te 

herkennen aan hun witte kruinveren. Meestal dragen ze ook een volkomen witte kraag (eerste foto; voorlopig - tijdens de trek - is het 

nog maar een witte nek). Dit zijn de ‘satelliet mannetjes’, de andere zijn de ‘honkmannen’ (foto's 2 en 3). Verschijnt er een wijfje op 

de honkplaats, dan nemen de springerige activiteiten van de mannen toe. Ze proberen de hennen met opgezette kraag en machoge-

drag te imponeren in de hoop dat vrouwlief hen uitpikt voor een paarpartij op de honk. Satellietmannetjes zonder honk  worden door 

de honkers getolereerd. Opmerkelijk: vrouwtjes kiezen verhoudingsgewijs even vaak voor een honkman als voor een hagelwitte satel-

liet. Een faar is een derde type kemphaanman met de lichaamsgrootte en de verenkleedkenmerken van een vrouwtje, maar met extra 

grote testikels. Faren zijn zeldzaam: ze vormen slechts 1% van de populatie. Pas na 100 jaar kemphanenonderzoek is deze 'derde 

man' ontdekt. Zo’n faar lijkt qua grootte en verenkleed dus op een wijfje en zo gedragen ze zich ook op de baltsplaats. Ze tonen inte-

resse in de baltsende honkmannen en paren zelfs regelmatig met hen. Ze doen het echter ook stiekem met wijfjes. Aangezien de testi-

kels van faren een pak groter zijn dan die van de honkmannen, wordt gedacht dat faren o.a. voor nakomelingen zorgen door met hun 

overvloedige spermaproductie het zaad van andere mannen te verdrijven. Er wordt zelfs vermoed dat hun paringen met honkmannen 

en satellieten bedoeld zijn om hun sperma in de cloaca van deze grote mannen te krijgen, die er dan op hun beurt voor zorgen dat dit 

zaad tijdens hun daad een vrouwtje bevrucht. Knap gezien van die homoseksuele travestieten. Drie soorten mannetjes dus, wat een 

uitzonderlijke vogelsoort.. 

    Waarom kunnen Kemphanen niet klaverjassen? Omdat ze een vierde man missen. 

 

Ik voeg er nog een andere weidevogel aan toe: de Kievit, zie wat een prachtige kleuren op zijn vleugels. Gezien tijdens een wandeling 

in de duinen. Ook uit die wandeling: de Gekraagde roodstaart, een prachtige zanger. Dat van die rode staart is goed te zien. 
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