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Voor velen is het broedseizoen in volle gang. Ik
hoor vrij veel positieve geluiden betreffende het
aantal jonge vogels en ben dan ook zeer
benieuwd hoeveel ik er dit jaar op onze TT zal
aantreffen.
Afgelopen contactavond stond in het teken van
de zangkanarie. Dhr R. Popal gaf hier uitleg over
het puntensysteem welke wordt toegekend aan
de verschillende zangtonen en vertelde hij hoe de
zang moet worden aangeleerd aan de jonge
mannen. Verder gaf hij nog een beknopte uitleg
van zijn kweekmethode.
Kortom een zeer boeiende avond.
Aankomende contactavond worden we meegenomen in de wereld van het tentoonstellen van
onze vogels. Zeker voor diegene onder ons die
hier nog nooit aan hebben deelgenomen, een
aanrader. Tot ziens op 9 mei!
Henk Adriani, voorzitter

advertenties

Mannen zijn als vogels:
-Wat is een man met 2 vrouwen?
Een paradijsvogel
– wat is een man met 1 vrouw?
Een geluksvogel
– Wat is een man zonder vrouw?
Een trekvogel

EvVv – Nieuwsbrief mei/juni 2019 – 2

Het ringen van de vogels
Voor veel vogels die worden gekweekt is het verplicht om deze te ringen. Maar ook wanneer je
met je vogels naar tentoonstellingen wilt gaan zal je je vogels moeten ringen teneinde het als
je eigen gekweekte resultaat tentoon te kunnen stellen.
Om deze ringen te verkrijgen zal je lid moeten zijn van een vogelvereniging en van het
overkoepelend orgaan: de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Je krijgt dan een eigen
kweeknummer toegewezen, welke uniek is voor jouw gekweekte vogels. Op de ringen die je
bestelt staat dan:
– je eigen unieke kweeknummer;
– met daarop gevolgd het volgnummer van de
ring
– het jaartal.
Ieder (kweek)jaar heeft zijn eigen kleur ring. Zo
kan je dus zien door wie de vogel is gekweekt
en hoe oud de vogel is c.q. in welke jaar het is
gekweekt.
Deze kweekringen kunnen besteld worden bij
onze ringencommissaris Henk v.d. Brug
(hjvdbrug@hotmail.com). Er zijn vier
bestelrondes wanneer je je ringen kan bestellen:
Bestellen in periode:

Levering van de ringen 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

Zorg er wel voor dat de ringencommissaris uiterlijk één week voor het aflopen van de
bestelronde je opgave binnen heeft en de penningmeester je betaling ontvangen heeft!
De prijs van de ringen is in alle bestelrondes gelijk.
Bestellingen die na het sluiten van een bestelronde worden ontvangen, gaan mee in het
productieproces van de volgende bestelronde.
Ringen die opgevraagd worden vóór de verzenddatum van de betreffende bestelronde, worden
als spoedbestelling berekend.

De techniek van het ringen.
Voor beginners kan dit de eerste paar keer een zenuwslopend klusje zijn, maar hoe vaker je
het doet, hoe beter het gaat.
Je zal ten eerste goed in de gaten moeten houden wanneer je moet ringen. De meeste vogels,
afhankelijk van het soort en grootte, moeten worden geringd als ze tussen de 5 en 10 dagen
oud zijn. Je zal dus goed moeten noteren wanneer het jong uit het ei is gekomen. Maar je kunt
beter een dag te vroeg ringen, dan een dag te laat. Bij een dag te vroeg kan het gebeuren dat
het jong het ringetje verliest: je zal dit dus even goed in de gaten moeten houden en
eventueel opnieuw er op moeten doen. Maar ben je aan de late kant, dan gaat het een heel
stuk moeilijker of in het ergste geval helemaal niet meer.
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Hoe ga je in zijn werk:
Stap 1
Je neemt de vogel zo vast dat je het pootje,
wat geringd moet worden, tussen duim en
wijsvinger goed vast hebt.

Stap 2
Met de andere hand kan men nu voorzichtig de
ring over de 3 voorste teentjes schuiven. Om
dit wat soepeler te laten gaan kan men de
teentjes wat insmeren. Je kunt gebruik maken
van glijmiddel, vaseline, slaolie, of levertraan.

Stap 3
Net voordat je bij het voetgewricht bent, buig je
voorzichtig de achterteen tegen de poot. (naar
achter) Doe dit nogmaals rustig, de teentjes zijn
nog aan het ontwikkelen en doe je dit niet op
een rustige manier, dan bestaat er kans dat je
schade aan de teentjes richt, waar de vogel
misschien later problemen mee kan krijgen. Nu
kan je de ring met een beetje op en neer
draaiende- en drukbeweging verder schuiven.

Stap 4
Als de ring zover over de voet zit dat hij
tegen het volgende gewricht aankomt, kan
men voorzichtig met een tandenstoker of
kaasprikker de achterste teen onder de ring
uitwippen. (doe ook dit voorzichtig) Het is
maar net het nageltje wat nog nog in de
voetring zit.
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Stap 5
Schuif de ring wat op en neer over de poot,
zodat je zeker weet dat de voetring goed zit.
De ring zit nu om de poot en de klus is
geklaard.

Stap 6
Houd de jonge vogel(s) nog wel paar
dagen in de gaten, het komt wel eens voor
dat het jong te vroeg wordt geringd en
daardoor de ring er nog af kan gaan. Ook
is het mogelijk dat één van de ouders het
jong uit het nest gooit, omdat ze een
vreemd ding in het nest ziet: de voetring.
Je kunt dit voorkomen door de ring te
camoufleren met een ventielslangetje.
(Vergeet echter niet dit later van de ring af
te snijden of knippen als de jongen
uitvliegen, anders sterft later het pootje af mocht dit van de ring afgegaan zijn).
Ook wordt de ring wel eens gekleurd zodat het minder opvalt.
Nogmaals; doe het rustig aan, dan komt het allemaal goed en heb je veel plezier van een
goede geringde vogel.
En…. Heb je vragen? Stel ze gerust aan een medelid: we zijn er voor elkaar!

advertentie
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Van de bestuurstafel
Op 24 april jl. Is het bestuur samen met de leden van de TT bijeen geweest.
Deze vergadering stond voor het grootste gedeelte in het teken van onze aankomende TT.
De voorzitter van de TT-commissie, Rob Kristel, presenteerde hier het TT-reglement en de
concept inschrijfformulieren.
Door de aanwezige TT commissieleden werden enige kleine aanpassingen voorgesteld, welke
dan ook zullen worden doorgevoerd.
Verder kwam ter sprake om de zusterverenigingen te benaderen om wederzijds vogels bij
elkaar op de TT in te brengen, zodat we een mooie tentoonstelling met een groter aantal
vogels kunnen presenteren. De zusterverenigingen zijn Huizen en Muiderberg. Ook wordt er
nog contact opgenomen met Zwanenburg om te kijken wat er voor dit jaar mogelijk is.
Wij rekenen ook dit jaar weer op een mooie TT en vragen u dan ook om ook bij onze
zusterverenigingen vogels in te sturen.

Advertenties:

Komt er een man in een verfwinkel die wil weten of het mogelijk is om zijn vogel
kanariegeel te verven. De winkelier raadt het hem af en waarschuwt dat de vogel hier
dood aan kan gaan. Maar de man is eigenwijs en gaat toch met de verf naar huis. Een
paar dagen later komt de man terug in de winkel en de winkelier vraagt hoe het gegaan
is. De man zegt: “De vogel is dood”. “Dat zei ik toch”, zegt de winkelier.
“Maar ik heb hem niet geverfd”, zegt de man, “bij het afbranden ging het al fout!”
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Contactavonden
Programma contactavond donderdag 9 mei 2019

Deze avond zal Piet Stigter ons uitgebreid gaan inlichten hoe hij de vogels voorbereidt op de
tentoonstelling.
Zoals bekend doet Piet al vele jaren mee met diverse tentoonstellingen waar hij al diverse
kampioenschappen heeft behaald.
Het belooft dan ook een leerzame avond te worden waar we jullie graag voor uitnodigen.

Programma donderdag 6 juni 2019
Deze avond gaan we niet doorbrengen in onze bekende locatie aan de Markerkant, maar
trekken we naar buiten.
De avond zal in het teken staan van:
- welke planten we aan onze vogels kunnen voeren;
– wat is de toegevoegde waarde voor de gezondheid van onze vogels;
– waar vinden we ze.
Onder de deskundige leiding van Edwin Mous en Rob Kristel gaan wij op verkenning in het
Wilgenbos.
Graag verzamelen om 19.30 uur op het parkeerterrein aan de Grote Vaartweg.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag inzenden vóór 1 juli 2019 aan:
redactie.evvv@gmail.com
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Knoflook gebruik bij vogels
Met toestemming overgenomen uit het tijdschrift Sijzenbulletin van de Werkgroep
Amerikaanse Sijzen.
Door: A. Lemmens.
Van knoflook weten we dat het een gezonde voedingsstof is voor de mens. Het heeft alleen
een onaangenaam bijverschijnsel, namelijk de penetrante geur die het veroorzaakt. Bij onze
vogels kunnen we van deze penetrante geur goed gebruik maken bij het bestrijden van luis.
Dit naast de velerlei medische aspecten van dit kruid.

Knoflook, Allium sativum, behoort tot de
familie van de lookachtige. Andere
planten uit deze familie zijn:

•

Ui, Allium cepa

•

Bieslook, Allium schoenoprasum

•

Eslook, Allium ascalonicum

•

Berglook, Allium carinatum

•

Moeslook, Allium oleraceum

•

Prei, Allium porrum

•

Daslook, Allium ursinum.

Alle Allium soorten zijn knolgewassen. In de winter slaan deze planten hun energie op in de bol
zodat ze in het voorjaar snel kunnen groeien. Ze houden van doorlatende grond en veel zon.

Geschiedenis:
Knoflook kennen we uit culinaire gebruiken. Zeker in de zuid- Europese keuken is de knoflook
overduidelijk aanwezig. Dit aromatisch kruid wordt gebruikt in de vorm van vers, poeder of
azijn.
– Vers wordt gebruikt in gerechten door het te persen of te snijden.
– Als poedervorm is het gedroogd en gemalen.
– Knoflookazijn wordt gemaakt door uitgeperste knoflook in gekookte afgekoelde azijn te
doen. Deze twee weken te laten staan en dan te zeven.
De mensheid kent knoflook al geruime tijd.
In de middeleeuwen kom je de lauk, nu look, al in de literatuur tegen. In de joodse bijbel de
Talmoed staat de uitspraak “eet regelmatig knoflook, het heldert de geest op, versterkt de
mannelijkheid en verdrijft darmparasieten”. Ook in de Koran wordt knoflook genoemd. In
Egypte werd al 3500 jaar geleden de knoflook vermeld.
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Gezondheid:
Knoflook heeft een grote reputatie met betrekking tot de gezondheid van mens en dier. De
eigenschappen die aan dit kruid worden toegeschreven zijn:
•

cholesterolverlagend

•

bloeddrukverlagend

•

bloedstolling verminderd

•

slijm oplossend

•

ontsmettend voor luchtwegen

•

bloedzuiverend en aderverkalking voorkomend.

•

Ook sommige bacteriële infecties worden door knoflook voorkomen of bestreden.

•

Knoflook bestrijdt ook wormen en andere parasieten in darmen zoals spoelwormen.

•

De spijsvertering wordt door knoflook gestimuleerd.

•
•

Slijmvlies ontstekingen worden door knoflook voorkomen en bestreden.

•

Het immuunsysteem wordt door knoflook gesterkt.

•

Ook virusinfecties als griep, verkoudheid en keelontsteking worden voorkomen of
bestreden door dit kruid.

Ook uitwendig heeft knoflook een medische werking. Het sap van de knoflook doodt
bacteriën in wonden waardoor deze sneller genezen. Huidschimmels worden bestreden
met geraspte knoflook.

De zwavelverbindingen zijn de veroorzakers van deze positieve aspecten op de gezondheid.
Deze verbindingen worden in het lichaam omgezet in diwaterstofsulfide die de
transportmiddelen zijn voor de vaatverwijders.
Een negatieve bijwerking van knoflook is dat de bloedstollingstijd met 20 tot 30% wordt
verlengd bij te veel en te regelmatig gebruik.

drogende knoflookplant
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Geur:
Een van de zwavelverbindingen is de oorzaak van de geur die knoflook veroorzaakt in de mond
en op de huid. Alle verbindingen worden verteerd door het lichaam behalve de verbinding
allylmethylsulfide. Dit is dan ook de veroorzaker van de geur die door het bloed wordt
opgenomen.
De geur uit de mond kan worden voorkomen door op peterselie te kauwen.
Uit onderzoek door de Universiteit van Edinburgh is duidelijk geworden dat de geur van
knoflook muggen verdrijft.
Argentijnse wetenschappers hebben aangetoond dat de geur van knoflook luizen bestrijdt.
Chemische analyse:
Water

60 %

Eiwit

6,4 %

Koolhydraten

33 %

Mineralen

0,5 %

Knoflook bevat de volgende sporenelementen:

•

Selenium

•

Germanium

•

Jodium

•

Calcium

•

Magnesium

•

IJzer

•

Zink

Vitaminen:
•

A

•

B-complex

•

C

Knoflook is rijk aan enzymen, eveneens bevat het antibiotische stoffen.
Verder treffen we in knoflook nog stoffen aan met zowel mannelijke als vrouwelijke hormonale
eigenschappen.
Knoflook met betrekking tot onze vogels:
De meeste medische aspecten die betrekking hebben op de mens zijn ook van toepassing op
onze vogels.
Bloedzuiverend, remt de groei van coccidiose, slijmoplossend, spijsvertering bevorderend,
remt ziekmakende bacteriën, voorkomt darmparasieten en bestrijdt deze. Knoflook bevat
allicine, een organische zwavelverbinding, die je een natuurlijk antibioticum kunt noemen.
Een andere, voor de vogels van groot belang zijnde werking, is dat de geur van knoflook
insecten verdrijft. Vliegen, muggen, vederluis en bloedluis worden door de geur verdreven. Als
wij knoflook hebben gegeten ruiken we niet alleen uit onze mond maar ook onze huid, via het
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transpiratievocht, ruikt naar knoflook. Dat is ook zo bij onze vogels. Door het toedienen van
knoflook, via de voeding, gaat ook de huid van de vogels ruiken naar knoflook. Hierdoor zullen
er geen luizen, muggen of vliegen bij de vogels komen. Zoals al eerder genoemd is dat uit
onderzoek komen vast te staan. Door de Universiteit van Edinburgh is duidelijk geworden dat
de geur van knoflook muggen verdrijft en Argentijnse wetenschappers hebben aan getoond
dat de geur van knoflook luizen bestrijdt.
Hoe knoflook te gebruiken bij onze vogels:
Knoflook in de voeding van de vogels kan op verschillende wijzen.
Via het drinkwater
Zelf maken van een knoflookwateroplossing is omslachtig:
– een liter water met daarin een uitgeperst teentje knoflook
– een nacht laten trekken en dan zeven.
– dagelijks nieuw maken en nieuw geven.
– drie dagen per week geven.
In de handel is tegenwoordig ook appelazijn met knoflook te krijgen. Zie gebruiksaanwijzing.
Ook drie dagen per week geven en dagelijks verschonen.
Via het voer.
Ook in de handel is knoflook te verkrijgen in poedervorm. Dit is gedroogde en gemalen
knoflook. Deze vorm van knoflook kunnen we mengen door de zachtvoeders, zoals eivoer of
universeelvoer. Vijf theelepels knoflookpoeder per kilo voer. Drie maal per week een nieuw
bakje voer geven.
In het vogelverblijf
Hier kunnen we gedroogde knoflookuien ophangen om insecten zoals muggen, vliegen, luis
enz. te verdrijven.

******
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