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Oprichting 1 januari 2018 

Voorheen: 

- Westlandse Vogel Vrienden 

- De Edelzanger 

- De Liervogel 

Nieuwsbrief 
Deze maand centraal de Muskaatvink. Artikel overgenomen uit het boekje: “Zo, leer je vogels kennen door Rinke Tolman. In vier 

delen maakten we in de zestigerjaren kennis met exotische volièrevogels. Het is wel iets om over na te denken als in het voorwoord 

wordt beschreven dat het houden 

en kweken van vogels een boei-

ende liefhebberij is, een rustge-

vende ontspanning in dit jachtige 

leven. Alleen al dáárom verdient 

deze liefhebberij bekendheid in 

nóg bredere kring. Hoe denken 

we er nu, ruim 60 jaar later over? 

In deze nieuwsbrief de uitslag van 

de vogelquiz. Uit de enorme aan-

tallen inschrijvers, Jan Neerschol-

ten en Jos van der Knaap, de 

overige leden moeten zich een 

beetje schamen, heb ik besloten 

voor beide heren een heerlijke 

Tony’s Chocolonely reep te ko-

pen. 

Ik kijk er weer naar uit om samen 

met René van Dijk. Arie Roza en 

Michel van Es in de auto te stap-

pen en liefhebbers in België te 

bezoeken. Gewoon een lekker 

dagje erop uit met de jongens. 

Maar dat zal voor meer mensen 

gelden.  

Op de eerste pagina een prachtige 

foto van mijn vogelvriend uit 

Equador. Ik heb hem in 2017 

leren kennen als onze reis-

gids/chauffeur. Hij kon ontzet-

tend veel vertellen over de flora 

en fauna van Equador en de Ga-

lapagoseilanden. Daarnaast is hij 

natuurfotograaf. Inmiddels heeft 

hij zijn werk weer een beetje op 

kunnen pakken. Dat betekent dat 

veel Amerikanen al weer uitstap-

jes maken naar dit prachtige we-

relddeel. Als je in Equador geen 

werk heb, een sociaalvangnet 

bestaat niet. Door elkaar te hel-

pen komen ook zij deze moeilijke 

periode door.  

Inmiddels hebben we een prachtige nieuwe site gekregen. De site is eenvoudig bereikbaar.  

In het artikel van onze voorzitter lezen jullie dat dit de laatste nieuwsbrief is van mijn hand. Na bijna 10 jaar heb ik aangegeven te 

stoppen met het maken van de nieuwsbrieven. Ik hoop dat er snel iemand anders gevonden wordt om de nieuwsbrief samen te stel-

len. Ik merkte aan mezelf dat ik het opmaken ging uitstellen. Met name Aad Kester en Jaap van der Starre bedank ik bij deze. Zij 

stuurden regelmatig artikelen in om te plaatsen.  
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Van de Voorzitter: 

We zijn alweer bijna aangeland in de zomer. Tot nu toe zijn we 
nog niet 1 keer bij elkaar gekomen op een ledenavond. Zo 
werd 20 mei ook gecanceld. Maar ik heb goede hoop, zoals de 
berichten aangeven komen er versoepelingen aan, ook die ons 
zullen aangaan. 

Onlangs heb ik onze contactpersoon van Vitis (zaal Hof  van 
Heden) aan de telefoon om de data voor 2022 al vast te leggen 
en die gaf  ook aan dat omstreeks half  juni de lichten op groen 
zullen gaan. Dus heb ik gelijk de zaal laten vastleggen voor 
donderdag 17 juni, zodat we de uitgestelde jaarvergadering 

kunnen houden en na de pauze weer gezellig kunnen keuvelen over onze vogelhobby. Maar we 
zijn nog steeds afhankelijk wat de richtlijnen zijn van de overheid. 

Ik kijk net als u, lid van de vogelvereniging Westland, uit naar het oude normaal en dat we el-
kaar weer maandelijks kunnen ontmoeten. Zoals ik in het info boekje al had aangegeven, 4 sep-
tember is de gezamenlijke jong vogeldag met Maasland en in november onze vogelshow in De 
Brug in ´s Gravenzande. Deze locatie wordt nu gebruikt voor de Corona vaccinatie´s. Hopelijk 
zijn we in november uitgeprikt, is dit niet het geval dat hebben wij de toezegging om de show 
te houden in het zalencomplex De Kiem in ´s Gravenzande. Ik dank hierbij Gerard Storm 
voor het regelen hiervan. 

Tot slot het bericht dat Leo de Wilde heeft aangegeven te willen stoppen met het samenstellen 
van onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief  zal dan de laatste zijn van zijn hand. Leo wij, ik bedoel 
hiermee onze club, respecteren jouw beslissing. We zijn daarom op zoek naar iemand die het 
leuk vindt om deze klus over te willen nemen van Leo. Ik heb het wel meer aan de orde ge-
bracht. Onze Vogelvereniging Westland bestaat op dit moment uit 152 leden. 

Vrijwilligers houden onze club draaiende, iemand vinden die zich hiervoor wil inzetten zal niet 
gemakkelijk zijn. Ik hoop daarom dat iemand opstaat om deze taak over te willen nemen, want 
anders heeft de grootste Vogelvereniging van Zuid Holland geen nieuwsbrief  meer.  

  

Ik kijk ernaar uit om u weer te ontmoeten op 17 juni. 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Wingerden  
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Rubriek gevraagd en aangeboden: 

Vogels van de maand februari: De Muskaatvink 

Gevraag 1-1 Turquoisine parkiet onverwant. 

Gerrit van den Burg, bereikbaar via het bestuur van onze vereniging 

Nederlands: Indische muskaatvink.  

In India en Zuid-Nepal treft men de nominaatvorm, Lonchura p.puntulata aan. Binnen de soort Lonchura punctulata worden naast 

de nominaatvorm 11 ondersoorten omschreven waarvan er 3 sterk lijken op de nominaatvorm met Nederlandse naam Indische, te 

weten: 

De Indische muskaatvink, Lonchura p. Puntulata.Lonchura p. Subundulata.Lonchura p. Sumbae.Lonchura s. Blassi. 

Het verschil tussen de L.p.puntulata en deze ondersoorten is: L.p.subundulata: wangen iets minder ver doorgekleurd, bovenstaartdek-

veren olijfgeel, algemene kleur minder warm, schubtekening meer grijsbruin en onderstaartdekveren tonen grijze zomen. L.p.sumbae: 

wangen iets minder ver doorgekleurd, bovenstaartdekveren meer olijfgeel, schubtekening minder breed. L.p.blassi: wangen iets min-

der ver doorgekleurd bovenstaartdekveren flets dof geel en schubtekening op borst en buik zeer donker zwartbruin. Lijkt veel op de 

L.p.sumbae . Gezien de nominaatvorm, L.p.punctulata de meest contrastrijke vogels laat zien, gaat hier de voorkeur naar uit.  Gezien 

de ondersoort, L.p.nisoria de meest contrastrijke vogels laat zien, gaat hier de voorkeur naar uit. De kastanjebruine kopkleur dient zo 

regelmatig mogelijk te zijn en is duidelijk minder uitgebreid dan bij de nominaatvorm. De kleur van het rugdek is egaal bruin deze 

mag echter niet zo diep van kleur worden dat veerschachten vollopen met pigment en hierdoor de streeptekening vervaagd. De strak-

ke kleur afscheiding van de borst naar de geschubde buik dient met enige soepelheid beoordeeld te worden. De schubtekening dient 

zover mogelijk richting aars door te lopen. De schubtekening is tweekleurig. Bij de kleurscheiding van de borst naar de buik rood-

bruin en richting de flank en aars zwartbruin. 

Bovenstaartdekveren zijn grijs zonder gelige waas. 

Nederlands: Javaanse muskaatvink. 

Op Java en Bali komt de ondersoort L.p.nisoria voor. Hier is sprake van een duidelijk gescheiden evolutionaire ontwikkeling. Binnen 

de nisoria groep zijn nog vier andere ondersoorten onder te brengen, te weten: 

De Javaanse muskaatvink,  Lonchura p.nisoria. Lonchura p.fretensis. Lonchura p.particeps. Lonchura p.baweana. Lonchura.p.fortior. 

Het verschil tussen de L.p.nisoria en deze ondersoorten is: L.p.fretensis: kop wat warmer roodbruin, bovenstaartdekveren iets meer 

geelgrijs en de grijze veerzomen van de stuit wat minder diep van kleur. Lijkt veel op de L.p.nisoria L.p.particeps: kopkleur is wat 

minder warm roodbruin, bovenstaartdekveren iets meer olijfgrijs en de schubtekening helder roodbruin. Lijkt veel op L.p.bawaena en 

L.p. fortrior is echter van formaat wat kleiner. L.p.bawaena: minder uitgebreid roodbruin aan de keel, schubtekening iets minder lang-

gerekt en meer helder roodbruin. L.p.fortior: minder uitgebreid roodbruin aan de keel, schubtekening iets minder langgerekt en meer 

helder roodbruin en de bovenstaartdekveren meer olijfgrijs. Lijkt veel op L.p.bawaena. Gezien de ondersoort, L.p.nisoria de meest 

contrastrijke vogels laat zien, gaat hier de voorkeur naar uit. 

Conclusie  

De Indische Muskaatvink is veel warmer bruin 

van kleur op de kop en het rugdek. De staart 

kleur is het 2e kenmerk, bij de Javaanse is deze 

meer een grijze omzoming en bij de Indische 

is dit meer geelbruin. De snavel bij de Java 

muskaatvink is tweekleurig, de bovensnavel 

zwart  en de ondersnavel blauwzwart van kleur 

Javaanse muskaatvinken 

Indische muskaatvinken 
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Vogels uit het oerwoud van Vietnam (Kiek op de Wiek nr. 160)  

1. Scharlaken menievogel, man. Een kleurig lid van de rupsvogelfamilie. Scharlaken is rood, en menie oranje: een felge-
kleurde vogel. 

2. Een Shamalijster, man. Ook een oranje-rode borst, maar verder marineblauw. Een mooie, scherpe foto. Tegenwoordig 
is deze vogel ingedeeld bij de familie der vliegenvangers. 

3. Blauwvleugelbladvogel, vrouw (2 foto's). Een prachtige geel-groene vogel met blauwe slagpennen in de vleugel. 

4. Bronsdrongo. De drongo's worden gekenmerkt door een v-vormige staart. Prachtige, glanzende blauwe veren. 
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 HET VERLOOP VAN MIJN ERVARINGEN MET MIJN VOGELS 

In mijn laatste verslag van jan nr.21 heb ik zo mijn teleurstellingen geuit hoe het 

kan verlopen met mijn vogels. Na het lezen van de verslagen van andere leden gaf 

het mij een geruststelling dat ik niet de enige ben die dit meemaakt, alhoewel  ik dit 

niet schrijf met een vorm van blijheid .Maar het houd niet echt op na de laatste ma-

joor putter man die het ook niet meer zag zitten zonder zijn pop , ging nu ook mijn 

net gekochte Baardman (man)  2 maanden geleden er plots tussen uit .Geen enkel  

ziektebeeld te constateren. Ik observeer mijn vogels veel en bespeur tamelijk direct 

vreemde gedragingen in mijn kooi, zoals te veel stil zitten ,weinig eten, worden wat 

meer gepest en krijgen weinig rust dus daarna constateer je snel het dik zitten in 

een hoekje. Ja , dan weet je al snel genoeg toch weer niet ! Ik geef mijn vogels ze-

ker de juiste voeding per soort wat gewenst is enz. enz. en vraag toch ook advie-

zen aan mijn vogelvrienden met nog meer ervaringen wat kan het toch zijn, ook 

dan blijft het antwoord , de natuur is onvoorspelbaar. 

Aangezien de aanvoer van jonge vogels op dit moment er nauwelijks is mede door 

de pandemie , vraag ik mij af wat zijn de mogelijkheden in onze vereniging met le-

den die als voorbeeld Baarmannen , Putters en Goulds en andere soorten kweken 

om bij hun vogels tegen redelijke leden prijzen te kunnen aanschaffen. Ik stel geen 

hoge eisen aan kleuren e.d. waar de echte kwekers juist op letten voor de vervolg 

kweek , ik ben maar een gezelschap vogel liefhebber. Ik ben benieuwd hoe wij dit 

kunnen oplossen want ik neem aan dat ook andere leden hiermee worstelen. In-

dien er leden zijn die hier aan gevolg willen geven is dit mijn mob nr: 0612701569 

Rob Raasveld (3RUZ) 
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Beste bezoeker van onze jaarlijkse tentoonstelling “VOGEL” 

  

De online kaartverkoop van ons Nederlands Kampioenschap voor Volièrevogels “VOGEL” wordt verzorgd door Tic-
ketcounter. Helaas, zo heeft Ticketcounter ons laten weten, is een bestand met persoonsgegevens van onder ande-
re onze bezoekers, gelekt. Het betreft gegevens van mensen die via onze website, kaartjes hebben gekocht. Het lek 
kon zeer snel worden gevonden en is ook direct dichtgezet. 

  

U ontvangt deze mail omdat u bij ons kaartjes heeft gekocht en uw gegevens mogelijk bij dit lek betrokken zijn ge-
weest. De data die is gelekt, verschilt namelijk per persoon. 

  

Wilt u weten welke gegevens van u zijn gelekt? Wij hebben hiervoor een beveiligde website ingericht, waarop u kunt 
opvragen of en zo ja welke gegevens van u bij dit lek betrokken zijn geweest. Vanaf maandagmiddag 8 maart 14.30 
uur kunt u via “Nieuws” op onze website www.nbvv.nl uw mailadres ingeven en op datzelfde mailadres ontvangt u 
een e-mail met de informatie. Ook als uw mailadres niet betrokken is bij het lek, ontvangt u daarvan bericht. 

  

Stel dat uw gegevens zijn gelekt, dan loopt u gelukkig geen direct risico. Het is echter weldegelijk belangrijk dat 
u waakzaam en alert bent op verdachte berichten of verzoeken via de mail, telefoon of andere communicatiemidde-
len. Ga hier nooit op in en klik niet op onbekende links! 

  

Wij benadrukken dat de NBvV, Ticketcounter of uw eigen bank nooit telefonisch, per mail, per app, of op welke an-
dere wijze dan ook, zal vragen om pincodes, persoonlijke inloggegevens of om overboekingen tussen bankrekenin-
gen te doen of andere vertrouwelijke financiële handelingen uit te voeren. 

  

Wij betreuren deze situatie enorm en wij bieden hierbij onze excuses aan, mede ook namens onze partner Ticket-
counter. Wij vinden het erg belangrijk dat uw gegevens veilig zijn en zijn hierover uiteraard met Ticketcounter in ge-
sprek. Voor zowel ons alsook voor Ticketcounter, is de veiligheid van uw gegevens bij ons, onze hoogste én dage-
lijkse prioriteit! 

  

Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn. Op de website van de NBvV kunt u de veelgestelde vragen en ant-
woorden bekijken. Kunt u het antwoord daar niet vinden of heeft u nog andere vragen, dan kunt u uiteraard ook con-
tact opnemen met de servicedesk van Ticketcounter via 010 - 751 64 00 en info@ticketcounter.nl. 

  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u volgend jaar weer bij ons te mogen verwelko-
men. We danken u voor uw begrip. 

Met hartelijke groet, 

  

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

Hans van der Stroom - hoofd bondsbureau 

http://www.nbvv.nl
mailto:info@ticketcounter.nl
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Vogelquiz 

Hallo vogel vrienden, 
 

Het is al weer maart en dat betekent dat ik weer aan het broed seizoen  ben begonnen. 

Zaterdag 20 februari heeft Jos van der Knaap mijn vogels uit gezocht en een aantal stelletjes gevormd. 

Na een uurtje zoeken werden er 11 kooien gevuld met Goulds.  

Broed kastjes er in gehangen en nu maar afwachten of de natuur zijn werk weer wil doen. 

Ook heb ik 2 stellen zeebravinken (witte) van een bekende kweker op gehaald. 

Nu zijn er al 2 stellen goulds en een stel zeebravinken die eieren hebben en zo te zien zijn ze bezet nog even geduld. 

Wat ik wel gemerkt heb is dat vogels houden in deze corona tijd een mooie hobby is want je hoeft er niet voor naar buiten. 

Zo kan je toch je hobby uitoefenen en ook aan de corona regels voldoen. 

Wat ik wel mis is de leden avonden, geen loten verkoop (Arie Bijl) geen sprekers en niet even gezellig over vogel ouwehoeren. 

Maar als je Rutte mag geloven is er licht aan de horizon dus kunnen we hopelijk straks weer bij elkaar komen. 

Blijf vooral gezond en tot ziens. Gr Koos. 

 

De 10 vogelsoorten op een rij: 

1) de Glosterkanarie 

2) Coromandelkwartel 

3) Kievit 

4) Roul-Roul 

5) Blauw grijze Tangara 

6) Roodbuikpapegaai 

7) Bali spreeuw 

8) Parelhoenders 

9) Merel 

10) Hop 

Slechts twee inzenders waarvan Jos van der Knaap alle soorten goed heeft doorgegeven. Jan Neerscholten had slechts één soort fout. 

Inmiddels heeft Jos de toegezegde reep ontvangen en hoop ik Jan deze te overhandigen op de eerstvolgende ledenavond.  
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De Muskaatvink 
De muskaatvink en zijn vele ondersoorten vindt men van Ceylon 

en Voor-Azië tot Zuid-China, Formosa, de Kleine Soenda-

eilanden, Celebes en de Philippijnen. De beschrijving van de kleine 

diksnavel kan beknopt zijn. Men kan volstaan met de mededeling, 

dat de bovendelen bruin zijn en dat borst en buik op een lichte 

ondergrond een massa halvemaanvormige bruine figuurtjes te zien 

geven, hetgeen een geschubte indruk maakt. Het oordeel van de 

“kenners” over de muskaatvink, die veel gehouden wordt en die al 

vroeg gedomesticeerd is, loopt nogal op merkwaardige wijze uiteen, 

daar sommige als hun mening geven, dat het kweken ervan een 

“koud kunstje” is, terwijl weer andere oordelen, dat heel wat moei-

zame arbeid en uiterste zorg voorwaarden zijn voor het slagen van 

de opfok. Het is, zeggen de laatsten, helemaal geen heksentoer de 

muskaatvink in leven te houden, maar heel iets anders is het om de 

jongen groot te krijgen. Als er eieren gelegd zijn, zo redeneren zij, is 

men pas aan het begin van de weg. De muskaatvink is nogal schich-

tig in de broedtijd en de storing van de vogel behoeft niet eens heel ernstig te zijn om hem ertoe te brengen van het nest af te vliegen; 

wanneer deze storingen zich herhalen, is de kans groot, dat de vogel niet meer naar het legsel omkijkt, zodat de kweek dan in beginsel 

een mislukking is geworden. Toch behoeft met dan nog niet te wanhopen, als men tenminste de beschikking heeft over Japanse 

meeuwtjes. Deze nemen graag de koekoekstaak over. Zij bebroeden de vreemde eieren en brengen later de pleegkinderen groot. De 

muskaatvinken kunnen goed tegen ons klimaat en trotseren gemakkelijk de temperatuurdalingen in de winter, zodat zij het dus goed 

in een buitenvolière kunnen uithouden, mits zij zich in een afgeschoten afdeling daarvan kunnen terugtrekken, waar de winter hun 

niet “de volle laag geeft”.  

Daar mannetje en wijfje eender gekleed gaan, is 

het uiterst moeilijk om uit te maken of twee vo-

gels, die bij elkaar gevoegd zijn, werkelijk de bei-

de geslachten vertegenwoordigen. Pas naderhand 

kan men uit het gedragspatroon van de twee 

vogels opmaken of er al dan niet een echtverbin-

tenis mogelijk is.  

De muskaatvink is een eerste klas-zadenetende 

vogel, maar toch kan het geen kwaad zijn menu 

zo nu en dan ook eens een beetje te variëren 

door daar groenvoer of enkele meelwormen aan 

toe te voegen. Geweekt brood weet hij eveneens 

op prijs te stellen, mits het niet al te vers is. Ma-

lafide handelaars in vogels maken nogal eens 

misbruik van de argeloosheid van kwekers, die 

erg in de wolken zijn, als zij de beschikking kun-

nen krijgen over vogels, die zeer in het oog lo-

pend zijn gekleurd. De onsportieve kooplieden 

geven de vogels dan een analinebad zodat deze 

dan bij wijze van spreken alle kleuren van de regenboog krijgen. De kweker ziet echter later zijn enthousiasme verkeren in ontnuchte-

ring. Als de vogels namelijk ruien, is het met heel de kleurenglorie gedaan. De handelaars halen hetzelfde “grapje” ook wel uit met 

tijgervinken.  
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Diverse foto’s Danny Noriega. Vogelvriend uit Equador 
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De eerste jongen zijn alweer uitgevlogen, 

gouldamadines en bruinrugekstertjes, er 
worden er ook nog geringd, het nestje op 

de foto zijn jonge gouldamadines. Hopelijk 
kunnen deze jongen dit najaar wel ge-

showd worden. 

Gr Jos van der Knaap 

Tijdens de kweek heb ik mijn vogels in broedkooien in de schuur. Enige 
tijd geleden kwam ik tot de conclusie om een paar nieuwe broedkooien 
aan te schaffen. Ik heb kooien welke deels gemaakt zijn door ons vereni-
gingslid Cees Kester en deels zijn aangeschaft bij de firma Heesakkers. 

Daar ik de nieuwe kooien wil stapelen op mijn bestaande kooien van 
Heesakkers heb ik besloten om de kooien via de firma Heesakkers aan te 
schaffen. Op de website de kooien uitgezocht en besteld. Daarna nog 
even telefonisch overleg en de bestelling was rond. Nu maar wachten. 
Een paar weken later krijg ik van Heesakkers bericht dat de kooien daar 
vrijdag 12 februari worden opgehaald. Halverwege week 7 krijg ik bericht 
dat mijn bestelling 19 februari wordt afgeleverd. Vrijdag komt mij niet uit 
dus de afleverdatum verzet naar maandag 22 februari.  

Die maandag de hele dag zitten wachten, maar geen levering. In het track 
en trace systeem lees ik dat ik niet thuis was. Waarschijnlijk heeft de be-
zorger het niet gered en de code “niet thuis” ingevoerd. Mijn bestelling is 
terug naar het depot. Daar ik andere dingen te doen had heb ik niet gelijk 
een andere afspraak gemaakt. 

Dinsdag kom ik eind van de ochtend mijn woonwijk binnen lopen en ik zie een naamloos busje bij ons in de wijk staan met de ach-
terdeuren open. De chauffeur is bezig om een aantal pakketten in de meer dan overvolle bus te stouwen.  Het is één grote bende in 
de bus. Voordat ik bij de bus ben stapt de chauffeur in en rijdt (met open achterdeur) weg. Vrijwel direct rommelen de pakjes door de 
bus en verliest hij er één. Ik geef een teken aan de chauffeur, hij stopt, bedankt mij en gooit het pakket weer in de bus en rijdt verder. 
Ik ga naar huis en moet erom lachen. 

Eénmaal thuis gaat na 10 minuten de bel. Dezelfde chauffeur staat voor de deur met mijn pakjes. De moed zinkt in mijn schoenen en 
ja hoor;  de pakjes en mijn kooien zijn allemaal beschadigd. Dezelfde dag neem ik nog contact op met Heesakkers en wordt vriende-
lijk geholpen. We maken afspraken voor het maken van foto’s en een lijstje van zaken die nog wel goed zijn. Eén van de kooien was 
op maat gemaakt en zowiezo niet op voorraad. Op woensdagavond alle informatie naar Heesakkers gestuurd. Donderdagochtend 
contact. De eigenaar van Heesakkers, Henny, wil het snel oplossen en komt dezelfde dag zelf nog nieuwe kooien brengen. Hij komt 
(uit Keldonk) zijn belofte na en staat eind van de middag voor de deur. Helemaal top, Service met een hoofdletter. Ik ken Henny nog 
van een rondleiding door zijn bedrijf met vogelvereniging Aves Domestica in 2019. Overigens zeer de moeite waard. 

Tot slot: Binnen een uur na de levering door de vervoerder had ik per mail al een enquête over het vervoer. Het laat zich raden hoe ik 
die heb ingevuld. De chauffeur krijgt voor die rit in ieder geval geen pluim! 

Nu genieten van de nieuwe kooien en inzetten voor de kweek, 
 
Rene van Dijk 

Nieuwe broedkooien 
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      Het broedseizoen voor Grasparkieten                           
Het broedseizoen voor grasparkieten in hun natuurlijke omgeving in Australië is 
afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende voedsel en water, dit zal aan 
het eind of kort na een regenseizoen zijn. Voor de grasparkieten die hier bij ons 
die in een buitenvoliere zitten begint het broedseizoen eind maart - begin april 
(afhankelijk van het weer) tot september. Mensen die een kweekruimte hebben of 
waarvan de parkieten binnen zitten hebben de broedomstandigheden zelf in de 
hand wat betreft de verlichting en verwarming, waardoor er in principe het hele 
jaar door gebroed kan worden. Het wordt aangeraden om je pop niet meer dan 
twee keer per jaar een legsel te laten hebben. Het is ook niet zo dat u bepaalt 
wanneer de parkiet wil gaan broeden. Het is niet omdat het broedseizoen is, dat 
je parkieten er al automatisch klaar voor zijn. U moet uw parkieten voorbereiden 

op het broedseizoen. De voorbereiding De grasparkieten bereid je voor door eerst te zorgen dat de daglengte over-
eenkomt met de natuurlijke daglengte aan het begin van een broedseizoen. Dit is ongeveer een 15 uur. Zorg ook dat 
je vogels goed, gezond, sterk en uitgerust zijn. Geeft kort voor de broedperiode dagelijks eivoer. Zorg ook dat ze 
voldoende kalk krijgen. Breng alle broedkooien en blokken op orde met eventueel een extra schoonmaakbeurt. En 
als er nog veranderingen aan de broedhokken of blokken of kooien moet gebeuren doe het dan voor je parkieten 
gaan broeden, zodat je ze niet meer moet storen tijdens het broeden. Zorg er ook voor dat je grasparkieten de goe-
de leeftijd hebben om te broeden. Een popje moet minstens 1 jaar zijn en niet ouder dan 5 jaar en met een mannetje 
kan dat vanaf 10 maanden. Als je de goede voorbereidingen hebt gedaan kun je beginnen met broeden. Het broe-
den Je parkieten zullen koppeltjes vormen en dan breekt de tijd aan om broedblokken (of nestkastjes) op te hangen. 
De afmetingen van een goed nestkastje zijn 15x15x25 cm met een invlieggat van 4 tot 6 cm diameter. Zorg er ook 
voor dat je één of twee nestkastjes meer hebt dan koppeltjes, om problemen te voorkomen. Parkieten broeden het 
liefste op een harde ondergrond dus bodembedekking is niet nodig. Wat wel belangrijk is, is een uitholling op de bo-
dem, waarin het popje haar eitjes kan leggen zodat de eitjes niet weg kunnen rollen. Als u van in het begin nestcon-
trole doet, dan wennen de parkietjes daar snel aan en zal het geen problemen geven als je dan even kijkt terwijl ze 
broeden. Na het ophangen van de nestkastje begint ook het paren. Een enkele paring is voldoende om alle eitjes te 
bevruchten. Of de eitjes bevrucht zijn kun je na een vijftal dagen zien op twee manieren: a. Je kunt het aan de kleur 
zien: als de eitjes melkachtig wit zijn, zijn ze bevrucht. Blijven ze roze doorschijnend dan zijn ze onbevrucht. b. Je 
houdt het eitje tegen het licht. Als je dan rode lijntjes ziet lopen in het eitje (dat zijn de bloedvaatjes en het hartje) dan 
is het eitje bevrucht. Zie je alleen roze doorschijnend dan is het 
eitje niet bevrucht. Het eerste eitje mag je een tiental dagen na de 
paring verwachten en daarna legt het popje om de dag een eitje.  
Een parkiet legt gemiddeld een vier tot acht eieren per legsel.Pas 
na het leggen van het tweede eitje begint het popje te broeden. Zij 
broedt dan ongeveer 21 dagen als het eerste kleintje geboren 
wordt. Daarna wordt er net zoals er eitjes gelegd zijn om de dag 
een kleintje geboren. Je kan de kleintjes al een paar uur voor ze 
uit het ei komen horen piepen. Op deze foto* kun je precies zien 
hoe dat gaat. Na de geboorte van de kleintjes gooien de meeste 
popjes de lege eischalen gewoon het nestkastje uit (ook daar zijn 
er uitzonderingen). De eerste dagen worden de jongen gevoed 
door de moeder met kropmelk. Kropmelk is een eiwitrijke afschei-
ding van de kropwand. Na een weekje gaat dan ook het mannetje 
mee helpen met het voeden van de kuikentjes. En langzaam leren 
de kuikentjes dan ook om hard voedsel (zaden) te eten en uiteindelijk om geheel zelfstandig te eten. Na een viertal 
weken vliegen de kleintjes voor het eerst uit hun nest, waar ze overigens wel iedere avond opnieuw ingaan om de 
nacht door te brengen. Na 6 à 7 weken zijn de kuikentjes helemaal zelfstandig en kunnen ze bij de ouders weg. 
Broedproblemen Het broeden loopt niet altijd zoals gewenst als hierboven geschreven.Er kunnen zich heel wat pro-
blemen tijdens het broeden voordoen:  

1. Het popje legt geen eieren: Dit kan komen doordat je popje te dik is of niet de juiste voeding heeft gekregen.  
Of je parkietje is te jong, of ze heeft geen nestgelegenheid. 

2. Het popje legt onbevruchte eitjes: Er is geen paring geweest, of door verkeerde zitstokken, of de              parkiet-
jes zijn teveel bevederd, het mannetje heeft te lange nagels, je parkietjes zijn niet in goede conditie, er is niet vol-
doende licht.  

3. Eitjes komen niet uit: Dit kan komen door een te grote droogte in het broedblok. Zorg dat de luchtvochtigheid goed 
is. De aanbevolen luchtvochtigheid is 55/65 procent. Een andere mogelijkheid is dat het embryo is afgestorven. 
 
4. Eitjes worden stuk gebeten: Dit komt helaas ook voor en deze parkietjes noemen we "eier-eters". Je kan na het 
leggen van de eitjes de eitjes weghalen je popje een vals ei geven waar ze dan in pikt. Als ze merkt dat ze dit niet 
stuk kan krijgen dan stopt ze ermee. Ze kan opnieuw met haar eigen eitjes beginnen te broeden. Vaak helpt dit. Als 
ze dit echter na dit blijft doen kun je het popje jammer genoeg niet meer laten broeden.  
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5. De kleintjes worden niet gevoed: De kuikentjes moeten binnen 
de 12 uur gevoed worden door de pop, anders sterven ze. Het kan 
zijn dat het popje, als ze voor een eerste keer broedt, geen krop-
melk heeft waardoor ze de kleintjes niet kan voeden. Het beste 
kun je dan de kleintjes onderbrengen bij een ander broedend kop-
peltje. 

6. De kleintjes worden gedood door een van de ouders: Dit kan 
komen door een popje dat te zenuwachtig is. Bij het mooi maken 
van haar blok, of door veranderingen kan ze dan de kleintjes do-
den. Soms doen popjes dit ook bij iets oudere kuikens, omdat ze 
opnieuw wil gaan broeden. Ook de man doodt soms de jongen!  

7. Kuikens groeien slecht of sterven: Kleintjes krijgen in het begin kropmelk dat heel eiwitrijk is, daarom is het ook 
heel belangrijk dat het popje extra eiwitten krijgt. Als er te weinig eiwitten in de kropmelk zitten groeien de kuikens 
niet goed. Ook kropontsteking kan een doodsoorzaak zijn. Een van de ouders draagt dan een bacterie bij zich die 
overgebracht wordt op de kuikens. Indien de weerstand van de jongen verzwakt is, kunnen ze sterven.  

8. Spreidpootjes: Spreidpootjes kunnen komen door een vitaminegebrek of door een popje dat te zwaar op de jon-
gen ligt en dus eigenlijk het kleintje heeft platgedrukt. In de meeste omstandigheden kun je de spreidpootjes gene-
zen door te zorgen voor voldoende vitaminen en door aan ieder pootje een ringetje te doen en deze te verbinden 
met een elastiekje zodat de pootjes niet meer uit elkaar kunnen. Dit moet dan een zevental dagen blijven zitten.  

9. Legnood: Legnood wil zeggen dat je parkietje haar eitje niet kan leggen. Dit kan komen door: - of eieren zonder 
kalkschaal (windei) - of te vochtige, tochtige behuizing - of het parkietje is te dik of te jong of te zwak - of door een 
plotselinge weersverandering - of door vitaminegebrek (verkeerde voeding) Een grasparkietje dat legnood heeft her-
ken je aan het "opgeblazen en stilletjes" in een hoekje van de kooi op de bodem of op haar nestje zit. Met opgezette 
veertjes en met een hevige, hijgende ademhaling ziet zij er ziek en zielig uit. Ze zal weinig of helemaal niet meer 
eten.  
 
Het ringen van de kuikens als de kuikens zeven dagen oud zijn kan een metalen nummer ring rond het pootje aan-
gebracht worden. Kleurringen van plastic kunnen ook later aangebracht worden. De ring moet dan over het pootje 
worden geschoven. Het beste laat je dit doen door een ervaren kweker die je dan ook meteen kan tonen en uitleg-
gen hoe het moet zonder te veel stress te veroorzaken voor de kleintjes. De ringen moeten de eerste dagen gecon-
troleerd worden, omdat de moedervogel (dit voor haar vreemde voorwerp) met de nodige handigheid zal proberen 
het te verwijderen. Ook is de controle nodig om te voorkomen dat er uitwerpselen tussen de ring en het pootje zou-
den terechtkomen. De ring zou dan aan het pootje kunnen vastkleven met als gevolg dat het ontstekingen kan ver-
oorzaken. Het ringen van grasparkieten is niet verplicht maar wel handig. Je kunt aflezen van welk geboortejaar ze 
zijn, wie de ouders zijn, wie de kweker is, enz enz. Hobbykwekers ringen hun parkieten om inteelt te vermijden. De 
ringen kunt u bestellen via de verenigingen. Tot slot: Als je wilt beginnen met het kweken van grasparkieten zorg dan 
dat je voldoende ruimte, ervaring en kennis hebt. Kweken is niet altijd zo gemakkelijk als vaak staat beschreven. Het 
kan heel goed gaan maar er kan net zo vaak van alles fout gaan. Zoals al vaak is gezegd en geschreven: bezint eer 
u begint! En vraag raadt aan je collega’s leden van de vereniging. 

                                                                                     Bewerkt Jaap van der Starre  Bron: VV De Nachtegaal 
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Ringen 
In het maart nummer van Onze Vogels zit al weer het bestelformulier om ringen te bestellen voor 2022. 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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