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Van de voorzitter:

Het kweekseizoen zit er voor de meesten van ons 
weer op. Dit jaar hoor ik positieve geluiden over 
het verloop hiervan. Velen kijken dan ook 
reikhalzend uit naar het aanstaande TT-seizoen en
dromen op hun hok al over de mooie prijzen die 
men hoopt te gaan winnen.
Naast de vele onderlinge en nationale 
tentoonstellingen vindt er ieder jaar ook een Jeugd
Districtdag plaats en dit jaar in Spakenburg op 
zaterdag 5 oktober 2019. Een mooie gelegenheid 
om uw (klein)kinderen kennis te laten maken met 
onze vogelsport en enthousiast te maken om zelf 
ook deze mooie hobby te gaan beoefenen. Zeker 
voor kinderen is het een goede aanvulling op hun 
opvoeding om verantwoordelijk te zijn voor iets 
wat leeft. 
Ik zie u graag met uw (klein)kinderen op 5 
oktober in Spakenburg.

Ik wens iedereen een heel fijne zomer toe.

Henk Adriani, voorzitter

Advertentie 

Sipkema Installatiebedrijf

voor alle loodgieters-, verwarmings- en
onderhoudswerkzaamheden

Stefan Sipkema

Tartinistraat 5, 1323 AR  Almere
Telefoon: 036 844 37 11
Mobiel: 06 296 07 808

mail: contact@sipkemainstallatiebedrijf.nl
website: www.sipkemainstallatiebedrijf.nl
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Hoe bereid je je vogels voor op een tentoonstelling?

Op 9 mei heeft Piet Stigter bij ons een zeer interessante lezing gegeven over hoe je 
je moet voorbereiden op een vogeltentoonstelling.

Piet legde dit uit n.a.v. hoe hij dit doet 
met zijn vogels. 

Eerst liet hij zien hoe zijn volière er uit 
ziet. 

Deze heeft een open buitenren van 800 x 
120 x 190 cm. Aansluitend aan de 
volière zit de schuur met daarin een 
voederhok van 200 x 100 cm. De 
bodem daarvan is op heuphoogte.

Aansluitend daaraan, tegen de achterwand
van de schuur, zijn drie vluchtjes van 
180 x 40 x 50 cm, waarvan de 
bovenste twee een open verbinding 
hebben met het voederhoek en de 
andere een afgesloten vlucht is. Deze 
laatste is afsluitbaar tot 3 x 3 
broedkooien.

Boven de deur binnen in de schuur is een 
doorgang naar een tweede binnenhok 
(bodem ook op heuphoogte) van 120 x
60 cm. Daarin is een opening naar een 
tweede buitenren van 220 x 120 cm.

     De vogels leven het gehele jaar buiten en 
broeden daar ook in een van de 40 
verschillende nestkastjes die hij in april 

(e.e.a. afhankelijk van het weer) ophangt. Afhankelijk van of er nog veel vogels broeden, haalt
hij de nestjes in oktober/november weer weg.

Hoe kies je nu aan welke tentoonstellingen er wordt meegedaan?

Enkele jaren geleden is onze vereniging gestart met de samenwerking van zusterverenigingen 
uit de omgeving. Doel is om met de leden over en weer vogels bij elkaar in te zenden, 
teneinde een mooie gevarieerde tentoonstelling neer te zetten. Op deze manier is er een 
vruchtbare samenwerking tot stand gekomen die er toe heeft geleid dat wij in Almere zelfs 
tot ruim 560 vogels op onze tentoonstelling hadden!

Naast de jaarlijkse SSS-sjoow in Flevoland zijn er contacten met Muiderberg; Huizen; de 
Meern; Zwanenburg en enkele losse inzenders van andere verenigingen. Voor hemzelf ging
het om 6 tot 12 vogels per TT, meestal in 4 á 5 verschillende plaatsen.

Selectie van de vogels voor de TT’s.

Om de vogels te kunnen selecteren voor deze verschillende TT’s is het noodzakelijk dat  álle 
vogels uitgevangen worden. Dit gebeurt minimaal drie weken voor de eerste TT waar aan 
meegedaan werd, meestal die van De Meern in half oktober. Omdat het ondoenlijk is om 
de vogels uit de beide buitenrennen te vangen, drijft hij ze naar het voederhok en daarna 
naar de twee aparte vluchtjes.

EvVv – Nieuwsbrief juli-augustus 2019 – 3



Door deze vluchten te verdelen in zes kleinere kooien, is het eenvoudiger om de vogels te 
vangen. Vogels die niet naar de TT gaan, worden dan direct weer in de ren losgelaten. 
Degene die geschikt worden geacht voor de verkoop blijven dan in de derde afgesloten 
vlucht.

Het zal duidelijk zijn dat deze ‘operatie’ enorm veel stress bij de vogels oplevert, waardoor er 
soms helaas een of meerdere het niet overleven. Daarnaast is het regelmatig voorgekomen
dat er nog vogels op nesten met eieren of jongen aan het broeden waren. Hiervan zijn er 
dan ook verschillende nesten verlaten, met gevolg dode jongen en verloren eieren. 

Het is meestal geen enkel probleem om dezelfde vogels naar meerdere TT’s in te zenden. Ook 
het inzenden van aangekochte vogels, of niet geringde vogels van eigen kweek, vindt Piet 
het belangrijk om de mening van een keurmeester hierover te komen.

Het trainen van de vogels voor de
tentoonstelling

De overgang van de ‘vrijheid’ van de grote ren
naar een TT-kooi is voor de vogels enorm!
Om ze te laten wennen, zet hij alvast een
TT-kooi zonder front in het voederhok. Een
beetje voer en trosgierst op de bodem
zorgt dan voor een eerste kennismaking
met hun nieuwe behuizing.

Stapsgewijs klaarmaken voor de tentoonstelling

De eerste 5 – 10 dagen zitten de vogels in een TT-kooi met aan de binnenkant plastic voor het
traliefront. Dit ter voorkoming van het beschadigen van de kop, vleugels of de staart als ze
tegen de tralies aanvliegen of aan de tralies naar beneden zakken.

Daarna wordt het plastic weggehaald en zitten de vogels in de ‘open’ kooien.

Regelmatig moeten de kooien worden schoongemaakt, afhankelijk van de vervuiling, maar 
meestal om de 4 – 6 dagen.

Het overzetten van de vogels is heel eenvoudig: door de deurtjes van de ‘vuile’ kooi tegen die 
van de schone kooi aan te zetten en een doek over de ‘vuile’ kooi te leggen, zal de vogel 
vanzelf naar de schone kooi overspringen.

Het is ook belangrijk dat de vogels regelmatig de gelegenheid hebben om te badderen. 
Voorheen deed hij dit door de vogels met een plantenspuit te besproeien, maar dit leverde 
weer vaak stress op bij de vogels. Daarom is hij overgegaan om de TT-kooien van een speciaal
front te voorzien: met een deurtje aan de voorkant waar een badhokje aan kan worden 
gehangen. 

De administratie

Om bij te kunnen houden welke vogel hoeveel punten heeft gescoord op welke tentoonstelling 
is het belangrijk om een goede administratie bij te houden.

Veel van Piet’s vogels hebben een kleurring om zodat hij ze in de ren kan blijven volgen wat 
stellen zijn, of wat poppen dan wel mannen zijn als dit (nog) niet duidelijk zichtbaar is.
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Tijdens de TT moeten al deze kenmerken worden verwijderd; vandaar het belang van een 
goede administratie. Met namen als de vogels worden overgezet in een andere kooi is het 
belangrijk om de gegevens (bijvoorbeeld met krijt of op een sticker) op de nieuwe kooi te 
vermelden.

Zodra de kooinummers zijn aangebracht, moet ook goed worden bijgehouden welke vogel 
precies op welke TT staat, zodat bij terugkomst weer het juiste kleurringetje kan worden 
aangebracht.

Het is elke keer weer aardig om te zien hoeveel
punten een vogel op de verschillende
tentoonstellingen heeft behaald. En ook leuk om te
berekenen hoeveel punten je per TT hebt gescoord.

Piet Stigter, 

Almere 9 mei 2019

advertentie

                                                            
        Trimsalon de Boerderij        
                                                            

Voor elke hond van klein tot groot

Dhr J.D. Bultje
Gediplomeerd hondentrimmer

Poulencstraat 19 – 1323 GK  Almere – tel: 06-38754639

www.trimsalondeboerderij.nl
www.facebook.com/deboerderijtrimsalon

  

EvVv – Nieuwsbrief juli-augustus 2019 – 5

http://www.trimsalondeboerderij.nl/


De onkruidwandeling

Op 6 juni 2019 was er van de vereniging een wandeling in Almere de Vaart onder begeleiding 
van Edwin Mous en Rob Kristel om de planten te leren kennen welke geschikt zijn voor onze 
vogels. Het was een zeer interessante bijeenkomst en degene die er bij waren hebben veel 
geleerd.
Omdat het onderwerp erg interessant is, willen we hier toch nader op in te gaan.

   

Onkruiden voor uw vogels.

De paardebloem: (Taraxacum officinale)
Staat medio april in bloei en is erg goed om te voeren. De hele plant kan aan de vogels 
gegeven worden en uit de stengel zullen de vogels melk halen. Het is een uitgelezen middel 
tegen leverziekte.

         

Algemene beschrijving: 
De Paardebloem is een algemeen voorkomende wilde plant. Deze plant komt overal ter wereld 
voor. Hij is te vinden op graslanden naast wegen en op braakliggeld terrein. De bladeren staan
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als een rozet om de lange penwortel. De bladeren zijn glad, spatelvormig en sterk ongelijk 
gekarteld. De paardebloem is een overblijvende plant en kan 10 tot 30 cm hoog worden. De 
stengels zijn kaal en hol en bevatten wit melksap. De bloemen van de paardebloem zijn 
samengesteld uit vele kleine felgele bloemen.De buitenste omwindselblaadjes zijn 
neergeslagen. De hoofdbloei van de Paardebloem valt in mei. Een tweede hoofdbloei valt in 
augustus. De felgele bloem opent zich bij zonsopgang en sluit zich in de schemering en bij 
regen. Wanneer de bloem is uitgebloeid verschijnen de bekende ronde vruchtpluis bolletjes. De
pluizen worden door de wind verspreidt.

Vogelmuur: (Stellaria media)
Vogelmuur bevat veel vitamine en is in gedroogde toestand een goed middel tegen bloedluis. 
De gedroogde muur verspreidt een geur waar de bloedluis niets van moet hebben. Men geeft 
het speciaal aan de vogels, waar jongen moeten uitkomen; het muur wordt direct aan de 
jongen doorgegeven en wordt niet door kropsappen afgewerkt. Met vogelmuur gevoerde 
jongen hebben een witte gevulde krop. Ook zullen de jongen eerder gevoerd worden met 
muur dan met eivoer. Oppassen voor muur met rode bloempjes; deze niet voeren.

    

Algemene beschrijving:
Vogelmuur (Stellaria media) is een lage eenjarige plant, die in alle seizoenen in bloei is te 
vinden, zolang er geen langere vorstperiode is. De plant is vaak wijdvertakt, maar heeft 
slechts één wortelstelsel. De stengels zijn groen of rood. De bladeren zijn groen, eirond met 
een spitse top, en vaak gesteeld. De bloemknop is sterk behaard. Vogelmuur groeit in akkers, 
tuinen en ruigten. De vijf kroonbladen zijn wit en zeer diep ingesneden, waardoor het lijkt of er
tien kroonbladen zijn. De kelkbladen zijn even lang, de helmknoppen zijn paars en op het 
bovenstandige vruchtbeginsel staan drie stijlen. De plant geldt als een typisch onkruid. 
Grondbewerking is nodig om het biotoop van deze plant in stand te houden. Ze vormt snel 
zaden en is vaak één van de eersten die kiemt na een schoffelbeurt. Doordat ze ook in de 
winter groeit, beschermt ze met haar bladen de aanvankelijk open grond waardoor die niet 
geheel dichtslaat. 

Dovenetel: (Lamium) 
Thee van gedroogde dovenetel is een goed middel voor bevordering der rui. Rui is niet alleen 
veren verliezen, maar is een proces van bloedwisseling.
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Algemene beschrijving:
De witte dovenetel (Lamium album) is in Europa een algemeen voorkomende, overblijvende 
plant. Ondergronds kent de plant ver vertakte uitlopers. De vierkante, holle stengel is afstaand
behaard, De bladeren zijn paarsgewijs tegenoverstaand. Aan de voet van de steel zijn de 
bladeren hartvormig, aan de top meer langwerpig. De bladeren zijn evenals die van de 
brandnetel getand. De naam dovenetel is hiervan afgeleid, hij brandt namelijk niet.Het meest 
opvallende kenmerk van de plant zijn de witte (soms geel aanlopende) bloemen. Deze 
ontspringen in het bovenste deel van de plant kransvormig rondom de plaats waar de bladeren
uit de stengel komen. Zo'n krans bestaat uit acht of meer lipvormige , 2-4 cm grote bloemen. 
Elk van de bloemen heeft een lange, gebogen kroonbuis en een vijftandige kelk. De voorste 
twee van de vier meeldraden zijn langer dan de andere twee.De bloeitijd is van mei tot 
augustus. De plant kan tot 1,5 m hoog worden, maar blijft afhankelijk van seizoen, standplaats
en klimaat ook steken bij 30-40 cm.Het zaad heeft een mierenbroodje, waardoor het door 
mieren verspreid wordt. 

Mosterdkruid: (ook wel genoemd Rucola)
Mosterdkruid. Is eind augustus te vinden. Takken snijden we af, deze laten drogen en aan de 
vogels geven. Is een uitstekend middel tegen het verenplukken; zeker voor de lang bevederde
rassen.

       

Algemene beschrijving:
Eenjarig, oogstbaar vanaf juli. Het blad is mals en heeft een pittige smaak voor o.a. salades en
rauwkost. Wordt 60-70 cm. hoog. Geneeskrachtig kruid met lichtgele/violet geaderde 
bloemen. Mals blad met een aparte pittige smaak. Oogsten vanaf eind juni voor salades en 
andere rauwkost. 

Zuring: (Rumex)
Zuring. Bevat veel vitamine-C. Voor het plukken eerst goed schudden; indien er nog pluisjes 
afkomen: dan niet plukken. In september-oktober kan men, na eerst drogen, het zaad afritsen
en bewaren voor de wintermaanden. Bij de heer Willemsen eten de Belgische Bulten het 
meeste zuring.

       

EvVv – Nieuwsbrief juli-augustus 2019 – 8



Algemene beschrijving:
Zuring (Rumex) is een geslacht van meest overblijvende, kruidachtige planten uit de 
duizendknoopfamilie (Polygonaceae). De ongeveer tweehonderd soorten komen van nature 
voornamelijk voor in de gematigde streken van het noordelijk halfrond, maar zijn wereldwijd 
geïntroduceerd. Zuring groeit meestal op zure grond. De soorten worden vaak beschouwd als 
onkruid. Sommige soorten, zoals de veldzuring, hebben echter eetbare bladeren die in salades 
gebruikt worden. De planten bevatten oxaalzuur. Hierdoor kunnen ze bij consumptie van grote
hoeveelheden aanleiding geven tot vergiftigingsverschijnselen bij herkauwers en paarden. 
Deze plant wordt onder andere gegeten door de zuringwants (Coreus marginatus). 

Weegbree: (Plantago)
Weegbree is goed tegen muggenbeten en plekken van contact met brandnetels. Het sap uit de
bladeren persen en hiermee de plek van jeuk inwrijven.

      

Algemene beschrijving:
De grote weegbree (Plantago major subsp. major) is een 10-50 cm grote plant uit de 
weegbreefamilie (Plantaginaceae). De bladeren van de grote weegbree vormen een bladrozet 
en zijn goed bestand tegen "belopen". De plant wordt wel beschouwd als onkruid. De 
ondersoort komt voor in veel tuinen en langs wegen en paden. Het wordt ook wel spottend het
"voetspoor van de blanken" genoemd. Desondanks is er ook een cultivar, namelijk Plantago 
major 'Rosularis'. De bloemen vormen een aar die rolrond is en 10-15 cm lang kan worden. De
grote weegbree staat in bloei van mei tot november.De grote weegbree draagt een doosvrucht
met een grootte van 2-5 mm. Elke vrucht bevat vier donkerbruine zaadjes of meer. De 
tweeslachtige bloemen zijn groenachtig geel. De stempel komt het eerste te voorschijn. De 
helmknoppen zijn eerst lila, maar worden later geelachtig. De schutbladen zijn bruin en 
hebben een groene kiel en spits. De bladeren vormen een bladrozet en zijn breed-elliptisch of 
eirond. Elk blad is spaarzaam behaard of glad. De bladsteel is tamelijk lang en sterk geribbeld.
De aren van de grote weegbree worden soms in vogelkooien opgehangen. De grote weegbree 
staat vooral op en langs wegen; in weiden en gazons, op bebouwde en braakliggende gronden;
weinig op natuurlijke standplaatsen. 
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Kamille: (Matricaria)
Kamille is in gedroogde toestand een uitstekend middel tegen luis, maar heeft vers een 
tegengestelde werking. Kamille is rijp als de bloemblaadjes neerhangen. De gedroogde kamille
fijn maken en dit op en tussen de zandlagen leggen; ook kan het onder de nestkastjes gelegd 
worden. Verder kan men hele bossen gedroogde kamille in de vogelkamer ophangen; deze zal 
de bekende geur verspreiden en men heeft geen last meer van bloedluis. Men kan ook van 
kamille thee trekken en deze door de verf mengen, waarmee men vogelkamers schildert. Ook 
voor de tt-kooien is de fijngemaakte kamille goed te gebruiken. Denk er maar aan wat er van 
de vogel, die naast je staat, kan komen overlopen. Ook is kamille goed tegen de parasiet, die 
in de keel van de vogel zit. Deze laat zich zien in de vorm van zwarte stippen; onze vogels 
krijgen hier ademhalingsmoeilijkheden mee. 

      

Algemene beschrijving:
Andere namen: Moederkruid, Zere-ogenbloem, Kleine Kamille, Duitse Kamille, Veldkamille, 
Epelijn. Echte Kamille wordt op grote schaal geteeld in Hongarije en Oost-Europa. Hij groeit 
over heel Europa in het wild. De plant wordt gevonden in volle weiden en korenvelden; aan 
wegkanten; op zonnige heuvels en op puinplaatsen. De plant bloeit vanaf mei tot augustus 
met aan de toppen bloemen met gele hartjes en witte kroonblaadjes die op het einde van de 
bloeitijd naar onder buigen. De bloemen hebben een honingachtig zeer welriekend geur. Echte 
Kamille heeft gladde, rechtopstaande bleekgroene dunne stengels en wordt 25 tot 40 cm hoog.
De bladeren, met smalle lijnvormige slippen, staan trapsgewijze over de lengte van de zeer 
vertakte stengels. De plant is éénjarig en heeft generfde zaadjes. 

Citroenkruid: (Artemisia abrotanum)
Citroenkruid. Gedroogd is dit kruid goed tegen muggen, ook dit verspreidt een sterke geur.

      

Algemene beschrijving:
Citroenkruid wordt tegenwoordig niet meer algemeen in de keuken gebruikt. In de 
Middeleeuwen werden vette gerechten gekruid met het citroenkruid, net zo als tegenwoordig 
met de bijvoet gebeurt. De scheuten ruiken en smaken naar cola, waardoor deze plant ook wel
de "Coca Cola-struik" genoemd wordt. De bladeren smaken bitter.
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Medicinaal gebruik:
Citroenkruid bevat etherische olie, bitter- en looistoffen en zou maagversterkend zijn en de 
spijsvertering bevorderen. Ook zou het kruid worm-afdrijvend zijn; de menstruatie bevorderen
en een antiseptische werking hebben. Op jenever gezet zou citroenkruid helpen tegen 
hoofdpijn. In de zeventiende eeuw schreef de Engelse kruidenarts Nicholas Culpeper 
citroenkruid voor als middel tegen kaalhoofdigheid. As van citroenkruid moest daartoe in oude 
slaolie worden gemengd, waarna het smeersel op het kale hoofd moest worden gesmeerd en  
waarna het hoofdhaar of de baard weer zouden gaan groeien.Thee van citroenkruid versterkt 
het afweermechanisme. 

Munt: (Mentha)
Munt. Kan men vermengen met citroenkruid, goed middel tegen muizen.

   

Algemene beschrijving:
Munt (Mentha) is een geslacht van meerjarige planten uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae). 
Ze hebben sterk geurende stoffen (menthol) die gebruikt worden in diverse producten als 
smaak- en geurstof; bijvoorbeeld in snoep, thee en tandpasta. De muntolie wordt met name 
gewonnen uit pepermunt en aarmunt. In de supermarkt of bij de groenteboer wordt meestal 
aarmunt verkocht. 

Tijm: (Thymus)
Tijm. Is ook voor het verdrijven van ongedierte vanwege de geur.

      

Algemene beschrijving:
Thymus vulgaris is een aromatische, altijd groen blijvende, bossige halfheester. De plant wordt
20 tot 30 centimeter hoog. Thymus vulgaris wordt in het Nederlands Echte Tijm genoemd. De 
stengel van de plant is vierkant, groenbruin en verhout in het tweede seizoen. Aan de oude 
verhouten plantendelen verschijnen elk voorjaar nieuwe groene opgaande takjes met kleine 
puntig, ovaal en middelgroene blaadjes. De blaadjes zijn aan de rand naar onder toe omgerold
en zijn aan de onderzijde witviltig behaard. Bovenaan de takjes verschijnen van begin tot 
midzomer kleine lila, lipvormige bloempjes die veel bijen trekken. Van oorsprong komt Thymus
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vulgaris uit het gebied rond de Middellandse Zee. De in ons land groeiende Thymus serpyllum 
blijft lager dan de Thymus vulgaris, deze wordt 8 tot 20 cm hoog. De plant is soms te vinden 
op zonnige grasvlakten, heide en weiden. Het is een snelle kruipplant met lichtpaarse bloemen 
met mild geurende bladeren. 
Thymus serpyllum (ook wel Thymus praecox arcticus genoemd) wordt in het Nederlands Wilde
Tijm genoemd. Deze plant varieert zeer sterk en komt in veel vormen voor. 

Mais of maïs: (Zea mays ssp. mays)
Als de maïs nog wit ziet, kan men dit aan de vogels geven, die het gaarne eten.

           

Algemene beschrijving:
Maïs komt oorspronkelijk uit Midden-Amerika waar het gewas door Indianen veredeld werd tot 
grotere, voedzamere kolven. Zij zochten steeds de beste, lekkerste, grootste kolven uit om de 
maïs mee voort te planten. Waarschijnlijk zijn ze ooit begonnen met de teosinte, een klein 
grasplantje. Columbus, die in 1492 Amerika 'ontdekte' heeft de plant uiteindelijk meegenomen
naar Spanje, waar de plant direct goed gedijde. Voor het koudere klimaat hebben de 
Europeanen de maïs zelf verder veredeld, waarna de plant het in koudere gebieden ook steeds 
beter ging doen. 
Bij maïs zijn de vrouwelijke en mannelijke bloemen van elkaar gescheiden. Aan de top van de 
plant zitten in de pluim de mannelijke bloemen. Ongeveer halverwege de plant zitten in de 
oksels van de bladeren één of meer kolven bestaande uit de vrouwelijke bloemen. Maïs is een 
windbestuiver. Vroeger bestonden de rassen uit zogenaamde open bestoven rassen. 
Tegenwoordig zijn bijna alle maïsrassen hybriden. Afhankelijk van de opbouw wordt gesproken
van enkelvoudige (opgebouwd uit twee inteeltlijnen); drieweg (drie inteeltlijnen) of vierweg 
(vier inteeltlijnen) hybriden. Door maïsplanten via zelfbestuiving in te telen worden 
inteeltlijnen verkregen. Als deze inteeltlijnen in specifieke combinaties elkaar bestuiven 
ontstaan beter groeiende en hoger opbrengende planten. Dit effect noemen we "heterosis". 
Kruisbestuiving wordt verkregen door de moederplanten te ontpluimen. Maïs behoort tot de 
monocotylen of eenzaadlobbige planten. Het reservevoedsel zit bij de maïskorrel dus 
opgeslagen in het endosperm. 
Er wordt onderscheid gemaakt in dent en flint. De dentkorrel is te herkennen aan het deukje in
de top van de korrel. Een maïskorrel van het denttype bestaat voor 80% uit koolhydraten 
(zetmeel en suikers), 10% eiwit, 4,5% olie, 3,5% vezels en 2% mineralen. Het zetmeel 
bestaat hoofdzakelijk uit twee polysachariden, waarvan amylopectine met 75-80% van de 
hoeveelheid polysacchariden de belangrijkste is. Amylose is de andere belangrijke 
polysacharide. Bij de kleefmaïs bestaat het zetmeel in de korrel hoofdzakelijk uit amylopectine.

Hondsdraf: (Glechoma hederacea)
Hondsdraf, Drogen en malen, daarna thee trekken of vermengen met het drinkwater, is goed 
voor de conditie en tegen ademhalingsmoeilijkheden, Ook enige dagen voor de tentoonstelling 
geven is erg goed. Hel is een uitgekiend middel tegen “piepen". 
Hierbij nog aan toegevoegd dat kamillethee geven voor de TT, onze vogels rust geeft. Liefst 
met koud water laten trekken.
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Algemene beschrijving:
Hondsdraf (Glechoma hederacea) is een plant die behoort tot de lipbloemenfamilie 
(Lamiaceae). Het is een kruipende, geurende plant die op de knopen wortelt. De naam is 
waarschijnlijk afkomstig van het Gotische woord 'Gunderaba' wat wondrank betekent. De 
bladeren zijn niervormig met een gekartelde rand. Hoe zonniger de standplaats, des te kleiner 
zijn de bladeren. De plant bloeit van maart tot juni met paars-blauwe bloemen, die in een 
schijnkrans staan. Het hoogtepunt van de bloei valt in Nederland rond april. De onderlip is aan 
het einde in tweeën gespleten en de bovenlip is vlak en niet bol. Er zijn tweeslachtige en 
functioneel vrouwelijke exemplaren. De laatste hebben duidelijk veel kleinere bloemen. De 
planten kunnen hun groeiplaats van een duidelijk paarse gloed voorzien. Hondsdraf komt voor 
in Eurazië en is in West-Europa heel algemeen en kan in allerlei soorten begroeiingen 
voorkomen. De plant groeit zelfs als epifyt in bijvoorbeeld knotwilgen. De plant is een goede 
bodembedekker, die ook 's winters groen blijft. In het voorjaar is de kleur van de plant min of 
meer paars door de lage temperaturen en in de zomer groen.Hondsdraf wordt ook wel als 
geneeskrachtig kruid toegepast tegen onder meer jeuk en wonden. Het werkt ook tegen de 
jeuk die men krijgt van brandnetels, waar het dikwijls bij in de buurt groeit. Ook is het in 
gebruik in de bierbrouwerij. Daar was het de voorloper van hop. 

Boerenwormkruid: (Tanacetum vulgare, synoniem: Chrysanthemum vulgare) 
Boerenwormkruid. Bevat gifstoffen, heeft geen invloed op de vogels, is goed tegen wormen. 
In theevorm geven.

   
Algemene beschrijving:
Het is een vaste plant. De plant heeft een kantige donkerbruin gekleurde stengel en kan 80-
150 cm lang worden en bloeit met platte schermen die uit tientallen individuele bloemhoofdjes 
bestaan. De buisbloempjes staan in schijnschermen zeer dicht opeen en geven het scherm de 
stevigheid als van een kussentje. De hoofdbloei valt in de periode juni tot en met augustus en 
de nabloei kan tot aan de herfst aanhouden. De bladeren zijn afgebroken geveerd met naar de
top van het blad veerdelig en de blaadjes veerspletig en bezet met klierharen. Deze klierharen 
zijn verantwoordelijk voor de wat onaangename kamferachtige geur, die bij aanraking 
verspreid wordt. 
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Omdat de olie die uit de plant kan worden gewonnen in principe giftig is, is het in de Verenigde
Staten verboden om de plant te verkopen. Boerenwormkruid wordt tot de kompasplanten 
gerekend, omdat de bladeren in het volle zonlicht zich precies plat op het zuiden richten. 

Teunisbloem: (Oenothera)
Teunisbloem. Hel zaad is wat de vogels eten, goed voor Groenvinken en Parkieten.

        

Algemene beschrijving:
Het geslacht heeft gele bloemen met vier kroonbladen. Er bestaan ook soorten met witte, roze 
of rode bloemen. De bloemen staan rechtop of schuin omhoog. De bloemen bezitten een 
kelkbuis. De plant bloeit van eind juni tot midden augustus. De zaden van de meeste soorten 
rijpen van augustus tot oktober. De zaaddoos bevat circa 200 zaadjes waaruit een kostbare 
olie wordt gewonnen. Het geslacht is verwant aan het wilgenroosje en heeft de merkwaardige 
gewoonte om zijn bloemen 's avonds in de schemering te openen. Knoppen kunnen zich in 
enkele minuten ontvouwen tot bloemen.De volgende dag verwelken deze bloemen. 's Avonds 
gaan weer nieuwe bloemen open, zo wekenlang. Veel soorten zijn nachtbloeiers en worden 
daarom door nachtactieve insecten bestoven. 

Duizendblad: (Achillea)
Duizendblad. Witte bloem, goed voor slijm en bloedafgang. In halfrijpe toestand geven.

      

Algemene beschrijving:
Een vaste plant uit de Composietenfamilie, wordt ongeveer 50 cm hoog, de hoogte is 
afhankelijk van de grondsoort. Het blad is licht behaard, lancetvormig en zeer diep 
ingesneden. Bij wrijving komt een typische geur vrij. De stengel heeft een stevige, vrij harde 
structuur. De bloemen zijn wit, soms wat roze en staan in zogenaamde schijnschermen, 
waardoor de plant kan worden aangezien voor een schermbloemige De bloeitijd is van juni tot 
oktober, in de winter van 2001 heb ik ze tot december zien bloeien. De wortelstok is kruipend. 
De plant is zeer gehard, en verdraagt hitte, kou en droogte, komt dan ook zeer veel voor, ook 
in Nederland, waar hij veel te vinden is langs wegbermen e.d. 
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Herderstasje: (Capsella)
Herderstasje. Goed voer voor nestjongen. Zuivert krop en luchtwegen van slijm. Wordt graag 
gegeten door de vogels.

      

Algemene beschrijving:
Het herderstasje (Capsella bursa-pastoris) is een plant uit de kruisbloemenfamilie 
(Brassicaceae)Het is een winterharde plant. De soort verlangt een goed waterdoorlatende, wat
zanderige, stikstofhoudende grond in zon of halfschaduw. De plant wordt beschouwd als 
onkruid, als deze voorkomt in tuinen en op ruderale gronden, langs bermen, straatranden, 
muren en vuilstortplaatsen. De Nederlandse naam is ontleend aan de hartvormige, 6-9 mm 
lange hauwtjes, die het model hebben van de tas die vroeger door herders en boeren gebruikt 
werd. In de volksmond staat het ook bekend als lepeltjesdief, beursjeskruid, tasjeskruid, 
bloedkruid, eendepootjes, ganzetongen, lepels en vorken, moederstasje en tuinlepeltje. De 
rechtopstaande tot 60 cm hoge plant is één- of tweejarig. De penvormige wortel is vaak 
verhout. Rondom de spoelvormige wortel staan de bochtig getande bladeren in een 
wortelrozet. Het herderstasje bloeit van maart tot september met witte bloemen, die 
gegroepeerd staan in een tros. De bloemen hebben vier tot 3 mm lange, witte kroonblaadjes. 
De kelkbladeren zijn tot half zo lang als de kroonbladeren. 

Rits- of Perzikkruid: (Persicaria maculosa, synoniem: Polygonum persicaria)
Rits- of Perzikkruid. Wordt rijp gegeten, is zeer geschikt voor wintervoorraad 
(gezondheidszaad).

         

Algemene beschrijving:
Perzikkruid (Persicaria maculosa, synoniem: Polygonum persicaria) is een algemeen 
voorkomende, vaste plant uit de duizendknoopfamilie (Polygonaceae). Niet-correcte namen die
men in de literatuur kan tegenkomen zijn onder andere: Persicaria persicaria, Persicaria 
ruderalis, Persicaria ruderalis, Persicaria vulgaris, Polygonum dubium, Polygonum fusiforme, 
Polygonum minus, Polygonum puritanorum. Andere namen zijn onder andere roods, reds, 
smert, Christusbloed en krödde (lees hier hoe de plant volgens de legende aan zijn vlekken is 
gekomen). De plant komt in West-Europa algemeen voor op braakliggende gronden, in 
bermen langs wegen en oevers en in plantsoenen. De tot 1m hoge plant heeft groene, 
lancetvormige en gaafrandige bladeren met vaak een donkere, bruine tot zwarte vlek midden 
op het blad. Aan de voet van het blad bevindt zich een bruin tuitje met korte haartjes bezet. 
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Deze tuitjes (de ochrea) zijn rond de stengels vergroeide steunblaadjes (typisch voor de 
duizendknoopfamilie). De rozerode bloemhoofdjes zijn in schijnaren gerangschikt en bloeien 
van juni tot in december. 

Heidekruid:
Heidekruid wordt graag gegeten door de vogels. Let er wel op: het is beschermd.

   

Rogge: (Secale cereale)
Rogge eten de vogels graag in halfrijpe vorm.

     

Algemene beschrijving:
Rogge is een graansoort welke vooral gebruikt wordt om roggebrood van te maken. Daarnaast
wordt rogge ook gebruikt als grondbedekker en groenbemesting. Een nieuwe toepassing is het 
gebruik in vijvers ter bestrijding van algen. Rogge is een eenjarige snelgroeiende graansoort 
welke weinig eisen aan de grond stelt. In tegenstelling tot gierst heeft rogge wel kunstmest 
nodig. 

Sla: (Lactuca)
Sla. Uit de kas is het niet meer zo goed, aldus de heer Willemsen. In de achtertuin 
doorgeschoten sla is veel beter (dus zelf wat zaaien).
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Algemene beschrijving:
Sla (Lactuca) is een geslacht van bladgroenten die tegenwoordig rauw gegeten wordt. In de 
Romeinse tijd werd sla overigens nog gekookt omdat hij nog niet mals genoeg was. Er zijn 
veel verschillende typen sla. Typen die een krop vormen en typen die dat niet doen. De oude 
Egyptenaren kenden al de stengelsla, waarvan de stengel gegeten werd. Sla vormt 
aanvankelijk een stengel (in lengte variërend naargelang het type) met bladeren, maar 
wanneer je hem niet op tijd oogst, gaat de stengel verlengen (doorschieten), in bloei komen 
en pluiszaadjes produceren. Verder kan het blad al of geen anthocyaan bevatten, waardoor 
zowel rode als groene slatypes bestaan. De vermoedelijke wilde stamouder van de sla is 
kompassla (Lactuca serriola).

De volgende typen sla worden nu geteeld:
• botersla (normale kropsla)

De botersla verdwijnt tegenwoordig steeds meer uit de winkels ten gunste van de ijsbergsla 
die veel beter houdbaar is (zowel in de winkel als in de koelkast), maar de ijsbergsla is wat 
kool-achtiger.

• ijsbergsla (ijssla)
De juiste naam is IJssla. De naam ijsbergsla is afgeleid van het Amerikaanse ras Iceberg en is 
dus eigenlijk een rasnaam en geen soortnaam.

• gifsla
Gifsla wordt speciaal gekweekt voor het wit sap dat in de stengels zit. Dit is rijk aan 
Lactucarium ( bevat triterpenoïde alcohol). Deze stof werkt kalmerend en slaapverwekkend. 
Dit witte melksap wordt tot poeder verwerkt en als natuurlijk medicijn verkocht. Bij het eten 
van sla in normale hoeveelheden wordt te weinig van deze stof in het lichaam opgenomen om 
merkbaar te zijn. 

Raapsteeltjes:
Canadees is het beste, lekker zoet. Is goed voor de opfok van de jongen. Zelf proeven; dan 
kent men de smaak.

   

Algemene beschrijving:
Raapstelen of bladmoes is een groente waarvan het jonge blad en de bladstelen gegeten 
worden. Het is een snel groeiend gewas dat in het voorjaar gegeten wordt. Verschillende 
Brassica-soorten kunnen hiervoor gebruikt worden, zoals Brassica rapa (ras: Gewone groene), 
Brassica campestris (ras: Namenia) en Brassica sinensis (ras: Gele Malse). Raapstelen worden 
hoofdzakelijk in de glastuinbouw gezaaid en vroeger ook onder platglas. Er kan vanaf eind 
oktober gezaaid worden en begin februari geoogst als het gewas 10 tot 25 cm lang is. 
Afhankelijk van het zaaitijdstip kan er tot in mei geoogst worden. Voor de liefhebber kan ook 
in de volle grond gezaaid worden en geoogst tot september. Van de rassen Gewone groene en 
Gele Malse wordt 3 tot 4 g zaaizaad per m² gebruikt en van Namenia 1,5 tot 2 g. Namenia 
geeft grovere raapstelen dan de beide andere rassen. 

****

Van de bestuurstafel

De afgelopen maanden is er door het bestuur niet vergaderd, zodat er geen mededelingen zijn.
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Van de secretaris

Bijgaand een uitnodiging en de inschrijfformulieren voor de Jeugd Districtdag
van de Vogelvereniging “Vogelvreugde” uit Bunschoten-Spakenburg van de
provincie Utrecht.
Heeft u een (klein)kind(eren)?  Maak deze enthousiast en bezoek deze leuke
tentoonstelling! Want …. de jeugd heeft de toekomst. 
U bent toch ook gek op uw vogelhobby? Geef deze geweldige hobby door aan 
volgende generatie.

Van de Ringcommissaris

De ringen kunnen weer besteld worden. Voor de levering na 10 december 2019 moet u uw 
ringen bestellen vóór 20 september 2019. Zorg ervoor dat de ringcommissaris uiterlijk één 
week voor het aflopen van de bestelperiode uw opgave binnen heeft en de penningmeester uw
betaling ontvangen heeft. De ringenprijs is in alle bestelperiodes gelijk. Bestellingen die na het 
sluiten van een bestelperiode worden ontvangen, gaan mee in het productieproces van de 
volgende bestelronde.

Bestelperiode: Uitlevering na:

1 april – 15 mei 1 oktober

16 mei – 30 september 15 december

1 oktober – 31 januari 1 april

1 februari – 31 maart 15 mei

U vindt het bestelformulier van de ringen op bladzijde 23.

Dit ringenformulier kan per email verzonden worden aan de ringencommissaris. Heeft u geen 
email, dan kunt u het formulier inleveren tijdens de ledencontactavond op 12 september.
Het totaalbedrag van de bestelling graag overmaken op IBAN-rekening 
NL05 INGB 0005339101 ten name van de Eerste Vereniging van Vogelvrienden.

Advertentie
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Uitnodiging voor de Jeugd Districtdag in Spakenburg
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Inschrijfformulier Jeugd Districtdag in Spakenburg
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Vervolg inschrijfformulier Jeugd Districtdag in Spakenburg
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Bestelformulier Ringen 2020
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Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74        4600 AB  Bergen op Zoom 
Tel. (0164) 235007

Tussen totaal €
Niet leden 1 euro per ring extra €

Kosten spoedbestelling 1 euro per ring extra € 
Behandelingskosten  € 

TOTAALBEDRAG € 
2,50

LEDEN
Dit formulier en het

verschuldigde bedrag vóór 
bovenstaande datum in-

leveren bij de 
ringencommissaris 

van uw afdeling 
(zie bestelronde)

VERSPREIDE
LEDEN

Dit formulier uiterlijk vóór 
bovenstaande datum 

inleveren bij het 
bondsbureau

(zie bestelronde)

NIET LEDEN
Dit formulier uiterlijk vóór 

bovenstaande datum 
inleveren bij het 

bondsbureau
(zie bestelronde)

Ik bestel de volgende ringen voor het broedjaar 2020: 
Bestelronde:                                                                   1*                2*               3*               4*           
Uiterlijk inleveren bij uw ringencommissaris:                 05-05-19    20-09-19    20-01-20   20-03-20
Bestelling moet uiterlijk op het bondsbureau zijn op:      15-05-19    30-09-19    30-01-20   31-03-20
Uitlevering ronde 1 ná, en rondes 2, 3 en 4 uiterlijk:         01-10-19       15-12-19    01-04-20   15-05-20
       Spoedbestelling                 Nieuw lid                         * Aangeven wat van toepassing is. 

Ondergetekende, machtigt hierbij de NBvV éénmalig om het totaalbedrag te kunnen afschrijven van:
IBAN-nummer:............................................................................

De rekening staat op naam van: ................................................................................................................... 
  
Handtekening: .............................................................................................. Datum: ................................... 

 Verspreid lid of geen lid ? 
Dan onderstaande machtiging invullen.

De
ringkleur 

voor
 2020

is
Groen

Ring
maat
in mm

2,0
2,3
2,5
2,7
2,9
3,0
3,2
3,5
3,8
4,0
4,3
4,5
5,0
5,4
6,0
6,5
7,0
8,0
9,0

10,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0

Volgnr.
vanaf

Normale
ring

21 ct
aantal

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Geanodi-
seerde

ring
36 ct
aantal

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

R.V.S.
ring

178 ct
aantal

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

Kunst
stof
ring

36 ct
aantal

xxx
xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Alum.
ring

77 ct
aantal

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Ledenprijs

Bedrag

BESTELFORMULIER
RINGJAAR 2020

      Ik ben lid van de afdeling    Ik ben verspreid lid    Ik ben geen lid

Naam:..............................................................................................................................

Adres:...............................................................................................................................

Postcode en woonplaats:.................................................................................................

E-mail:...............................................................................................................................

Telefoon:......................................................... Kweeknummer:.....................................



Agenda en Contactavonden

 * Donderdag 12 september 2019 – Lezing Alois van Mingeroet

Wederom heeft het bestuur A. van Mingeroet uitgenodigd om voor ons een lezing te 
verzorgen.
Nooit heeft Alois van Mingeroet (72) zonder
gevleugelde vrienden geleefd. Zijn vader
had
vroeger al duiven. Hij en zijn vrouw Netty
(70) uit Fijnaart delen dezelfde passie,
namelijk zangvogels. Samen hebben ze er
wel vijftig.  
Zoals Alois vertelt: "Van Mexicaanse
roodmussen tot groenlingen en een aantal
bastaarden. Zolang ze mooi zingen, zijn we
tevreden. En zij blijkbaar ook. Ze leven
buiten in een riante volière en elk soort
heeft zijn eigen afdeling. 
Netty en ik hebben het meer op zangvogeltjes omdat ze kleurrijk zijn en bijzonder gemakkelijk
te verzorgen. Ook trekken we samen regelmatig de natuur in. Terwijl ik fotografeer, volgt 
Netty me met de verrekijker. Gezellig. 
Ook ben ik keurmeester geweest op nationaal en internationaal niveau. Na de wereldshow in 
januari ben ik hiermee opgehouden en ga ik enkel thuis nog genieten. Van Netty en van de 
vogeltjes."

 * Donderdag 3 oktober 2019 – Vogelbeurs

 * Donderdag 7 november 2019 – Algemene Ledenvergadering

 * Donderdag 14 tot en met vrijdag 16 november – Tentoonstelling EvVv 2019

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag inzenden vóór 1 september 2019 aan:
redactie.evvv@gmail.com

advertentie:

Dieren- en Vogelhandel Rob van Hazendonk B.V.

1e Tieflaarsestraat 19 – 4182 PC  Neerijnen

Telefoon: 0345-569374
Fax: 0345-569137
Mobiel 1: 06 – 54280152
Mobiel 2: 06 – 50252215

     e-mail: robvanhazendonk@planet.nl
Website: www.robvanhazendonk.nl
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