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Van de voorzitter:

Beste vogelvrienden,

Het TT-seizoen nadert; voor veel van ons 
spannend werk met uitzoeken en opkooien van 
de vogels welke we kunnen gaan spelen op onze 
TT en welke naar andere TT’s gaan.
Het bestuur is in het voorjaar gestart met de 
voorbereiding zoals het uitzoeken en het 
bespreken van de keurmeesters. Het 
vraagprogramma is tegen het licht gehouden en 
waar nodig aangepast. Ik spreek dan ook de 
wens uit dat we dit jaar weer een mooie TT zullen
hebben met een zo groot mogelijke diversiteit 
aan vogels.
Dit jaar houden we de TT nog aan de Markerkant,
wat helaas de laatste keer zal zijn omdat onze 
huisbaas heeft aangegeven voor volgend jaar een
vaste huurder voor de ruimte heeft. Dit houdt 
voor ons in dat we niet alleen op zoek moeten 
gaan naar een andere ruimte voor onze TT, maar 
dat ook de contactavonden op een andere locatie 
moeten plaatsvinden.
Mocht een van jullie een geschikte ruimte weten 
voor onze vereniging in Almere; dan horen we 
dat uiteraard heel graag.

We wensen iedereen veel succes toe in dit 
tentoonstellingsseizoen!

Henk Adriani, voorzitter

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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De Lutino

De Lutino is een gele lipochroom kanarie met rode ogen. In deze reeks kennen we de Lutino-
intensief en Lutino-schimmel. Genetisch komt de Lutino in twee types voor. De één gekweekt 
vanuit de Phaeo en de ander vanuit de Satinet. Vanuit deze beide mutaties krijgt de vogel 
helderrode ogen. Het grote verschil zit echter in de wijze van vererving. De Phaeomutatie 
vererft autosomaal (man en pop kunnen verervend –split- zijn) en de Satinetmutatie vererft 
geslachtsgebonden. Beide mutanten gedragen zich recessief, wat weer betekent dat de 
“klassieke” vorm overheersend is. De meeste Lutino’s vererven geslachtsgebonden en zijn dan 
ook genetisch Satinetten.

Aangezien vogels met rode ogen wat slechter zien dan hun soortgenoten met zwarte ogen, is 
het bij de Lutino -net als bij vrijwel alle mutanten- beter niet vol mutant x vol mutant te paren.
In verband met hun gewijzigde gezichtsvermogen is het zaak, om de vogels niet de gehele dag
in het volle licht te plaatsen. Uiteindelijk zullen zij daar hinder en schade van ondervinden. 
Maak van deze vogels echter ook geen “holbewoners”, de gehele dag in het donker geeft ze te 
veel moeilijkheden om de zaad- en waterbak te vinden. Observeren helpt vooral in het begin 
de vogels en hun eigenaardigheden te leren kennen. Heb je meerdere roodogen gekweekt dan 
kunnen ze het beste bij elkaar in een vluchtje worden geplaatst. De concurrentie met hun 
zwartogige collega’s kunnen ze op de lange duur zeker niet aan.

                                     

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat de beste paring om Lutino’s te kweken een 
Geel man, Lutino verervend x Lutino pop is. Intensief x schimmel of andersom, altijd letten op 
de bevederingskwaliteit. Uit een dergelijke paring kweken we Lutino mannen en poppen, gele 
mannen (Lutino verervend) en gele poppen. 
Als je éénmaal zover bent dan zullen de Lutinomannen een eindproduct in de kwekerij zijn en 
als tentoonstellingsvogel een kroon op je werk. 
Echt een kroon op je werk, want zo eenvoudig zal het namelijk niet blijken te zijn. De kweek 
van deze vogeltjes is heus niet zo simpel. 

Hoe kunnen we beginnen met de kweek van Lutino’s? Laten we eerst eens proberen om een 
doorgewinterde kweker van Lutino’s ervan te overtuigen dat hij ons twee van zijn mannen 
moet overdoen. Het mooiste zou zijn om dan iedere man (vader A en vader B) te paren aan 
een drietal gele poppen. De jonge vogels uit deze paringen hoeven we niet meer te seksen 
want de poppen zullen allen Lutino zijn. De jonge mannen zijn geel, Lutino verervend. 
Het volgende kweekjaar paren we de mooiste/beste dochters van vader A aan de geschiktste 
zoon of zonen van vader B. Andersom doen we dat natuurlijk ook. De mooiste en/of beste 
dochters van vader B paren we aan de voor hen meest geschikte zonen van vader A. Dit zijn 
de paringen zoals eerder beschreven; Geel man, Lutino verervend x Lutino pop.
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Tijdens de kweek van Lutino’s stuiten we
op wat grotere problemen dan in de
kweek van klassieke gele kanaries. Na het
uitkomen van de eitjes zijn vooral de
eerste 5 dagen het probleem. Door het
gewijzigde gezichtsvermogen van de
Lutinopop heeft ze al wat meer moeite om
de opengesperde snaveltjes van haar
kroost te vinden. 
Daarbij zijn de Lutino jongen ook wat
zwakker dan hun nestgenoten met zwarte
ogen. Het gevolg zal vaak zijn dat de
Lutino jongen het loodje leggen. Een
oplossing is dan soms om de Lutino
jongen bij elkaar in één nestje te leggen.
De jongen met zwarte ogen bij elkaar in
een ander nestje. Bij voorkeur plaats ik
dan de roodoog jongen bij een zwartoog
pop en de zwartoog jongen bij een
roodoog pop. 

geel+ivoor in nest

Probeer natuurlijk wel de kweekadministratie op orde te houden. Bijvoorbeeld door de jongen 
een knijpringetje (bij heel kleine jongen bv. om het dijbeen in plaats van om het loopbeen) om
te doen of door een pootje met een stift een kleurtje te geven. Bij de kweek van mutanten 
moeten we het proces soms een handje helpen, uiteindelijk ben je de natuur om de tuin aan 
het leiden. 

Een handje helpen door soms even met de voederspuit de poppen te helpen de jongen groot 
te krijgen. Lutinojongen zijn zeker niet de gemakkelijkste om groot en zelfstandig te krijgen. 

Voor het op kleur krijgen van Lutino’s werken we op dezelfde manier als bij klassieke gele 
kanaries. Van het moment dat de jongen zijn geboren krijgen de ouders een geelkleurend 
middel door het eivoer. Ook geweekt of gekiemd raapzaad helpt mee om de vleugel- en 
staartpennen geel te krijgen. Als de jongen drie weken oud zijn stoppen we daar weer mee. Of
u daarna nog kleurstimulerende middelen verstrekt ligt aan u zelf de ene kweker zal het doen, 
de andere niet. Te veel van het goedje tijdens de jeugdrui levert kleur onzuivere vogels op de 
shows op.  

Een goede verzorging, minimaal tweemaal per dag een moment om de vogels te verzorgen EN
te observeren. Niet te veel Lutino’s in een niet te grote ruimte. Doordat ze zich soms wat 
onbeholpen kunnen gedragen, niet te veel rommeltjes in de kooi. Rechttoe, rechtaan, een 
voldoende aantal stokken, voldoende (goed bereikbare) zaad- en waterbakken. Als u in een 
bakje altijd eivoer doet zult u zien dat sommige vogels het eivoer niet meer aanraken als u er 
ineens ook een stukje appel indoet. Regelmaat en geen franje is verplicht bij deze vogels. 
Geen franje moet u niet verwarren met weinig verzorging. Doordat we met deze vogels een 
ander contact hebben (we hebben ze al van kleins af soms bijgevoerd) kunnen ze zeer zeker 
rustig op de verzorger reageren.

De Lutino, geen gemakkelijke vogel om te kweken en te showen. Maar welke vogel of kleur is 
dat wel?

Rob Kristel.
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OptiDigest

Door: A. Lemmens & P.G. van der Ploeg 2019

Inleiding

Weer een nieuw voedingssupplement zullen jullie zeggen. Maar toch wil ik jullie hiervan op de 
hoogte stellen om de simpele reden dat ik er van overtuigd ben dat deze producten hun werk 
goed doen voor onze vogels. Mijn overtuiging is gebaseerd op de verhalen van kwekers die ik 
gehoord heb. Daarnaast zijn het producten welke zijn samengesteld uit natuurlijke en 
plantaardige componenten. Dit betekent dat zaadeters deze stoffen prima kunnen verwerken 
in hun stofwisseling. Het voorbeeld wat ik hoorde van een bevriende kweker zegt veel. Deze 
kweker kweekte al jaren lang zo’n dertig vogels per jaar met alle ook ons bekende problemen 
zoals onbevruchte eieren (van de vijf bevruchte eieren kwamen maar twee of drie eieren uit), 
jongen groeiden niet goed, enz. Na een combinatie van de onderstaande producten te hebben 
gebruikt, was de conditie van de kweekvogels aanzienlijk verbeterd. Dit bleek uit veel dingen 
zoals een veel betere ontlasting; de vogels zaten beter in de veren en waren opmerkelijk 
actiever dan voorheen. Tijdens het eerstvolgende kweekseizoen bleek overtuigend dat de 
vogels beter in hun conditie zaten. Tijdens de kweek had hij opeens 120 jongen in plaats van 
de gebruikelijke dertig! Dit allemaal zonder medicatie en geen noemenswaardige uitval onder 
de (nest)jongen en volwassen vogels. Een beter bewijs kun je niet krijgen dat de vogels een 
betere conditie hebben.

OptiDigest Balance & TKK

Gezondheidsproblemen

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met gezondheidsproblemen in het vogelbestand. Veel 
van deze problemen zijn gerelateerd aan de luchtwegen en spijsvertering wat wordt 
veroorzaakt door bacteriën, schimmels, gisten en protozoën zoals flagellaten (het geel). Vaak 
worden de problemen pas herkend als de veroorzaker(s) zich al stevig verspreid heeft over het
gehele vogelbestand en er al meerdere slachtoffers te betreuren vallen. Een bezoek aan een 
kundig dierenarts brengt dan vaak uitkomst.

Pro-actief

Veel gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door een matige of zelfs slecht spijsvertering.
Hierdoor worden vogels erg vatbaar voor allerlei gezondheidsproblemen en ziekteverwekkers. 
Mogelijke oorzaken slechte spijsvertering:

• Slechte / matige kwaliteit voeding en/of drinkwater.
• Stress ( door bijvoorbeeld overbevolking | transport | uitvangen ).
• Ziekteverwekkers ( bijvoorbeeld door aankoopvogels, wilde vogels, besmetting tijdens 

een TT of tafelkeuring en insleep door de liefhebber zelf via handen en kleding ).

Het is raadzaam om gezondheidsproblemen vooral pro-actief en liefst op een natuurlijke wijze 
aan te pakken. Daarmee voorkomen we dat veel problemen überhaupt ontstaan en besparen 
we op medicijnen. Ook lopen we geen kans op resistentie omdat het op natuurlijke basis is 
samengesteld. Met die gedachte in het achterhoofd zijn Balance en TKK ontwikkeld en al jaren 
bewezen effectief in gebruik bij duiven, vee, kippen en tegenwoordig ook vogels (papegaaien, 
parkieten, tropen, kanaries en wildzang).
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Balance

De basis van Balance bestaat al ruim 25 jaar en op elementen ervan zit een octrooi. Het 
geheel wordt regelmatig gecontroleerd door een gecertificeerd laboratorium. Het creëert een 
optimale maag- en darmflora waardoor er geen resistentie kan ontstaan. Dit wordt bereikt 
d.m.v. competitieve exclusie; het zorgt er voor dat ongewenste bacteriën, schimmels en gisten
worden uitgesloten en vervolgens opgeruimd. Dit met behulp van bacteriën met een 
plantaardige oorsprong – Lactobacillus brevis en Lactobacillus buchmeri – hier zit een octrooi 
op. Dit proces wordt ondersteund door de extra toevoeging van dextrose, knoflookextract, 
gerstesap en vlierbessenextract. Hierdoor krijgen de vogels weer een optimale spijsvertering 
wat de weerstand, de algehele conditie, kleur, bevedering en kweek bevordert. Met Balance 
voorkom en win je dus veel!

Voordelen van Balance

• Een optimale spijsvertering waardoor een betere opname van voedingsstoffen.
• Een enorm verbeterde weerstand tegen ziekteverwekkers.

TKK

Soms blijkt dat Balance nog niet helemaal het gewenste resultaat geeft. In deze situaties 
zetten we TKK in. TKK is een gefermenteerd product met Knoflook, vlierbes, tijm, kurkeik, 
rozemarijn, zoethout-wortel, kamille en appelzuur waarbij de vlierbes een belangrijke rol 
speelt. TKK doodt de ziekteverwekkers zoals schimmels, gisten, bacteriën (bijv. e-coli), 
parasieten en protozoën (bijv. coccidiose en flagellaten / het geel) niet, maar pakt de 
‘leefomgeving’ aan. Hierdoor worden de ziekteverwekkers lam gelegd , zullen ze zich niet meer
vermeerderen en worden vervolgens afgevoerd via het krop, maag- en darmkanaal. Ook hier 
dus een puur natuurlijke benadering en daardoor geen kans op resistentie. Let wel: TKK is 
geen geneesmiddel maar een krachtige natuurlijke oplossing. In zeldzame gevallen kan het 
nodig zijn om alsnog een kundig dierenarts te raadplegen!

Ervaringen

Bij liefhebbers waarbij Balance en TKK (liefst gezamenlijk) zijn ingezet zien we steevast een 
duidelijk waarneembare verbetering in de gezondheid;

• Vogels gedragen zich opmerkelijk levendiger dan voorheen en ogen heel erg fit.
• De snaveltjes kleuren heel mooi op en gaan min of meer glimmen.
• Natte mest verandert binnen een week in hele mooie stevige hoopjes.
• Vogels komen vlotter in broedconditie en geven een zeer goede bevruchting.
• Grotere nesten dan voorheen die ook nog eens bijna allemaal uitkomen.
• Vogels blijven beter in conditie tijdens het grootbrengen van de jongen.
• Bijna geen uitval onder (nest)jongen.
• Merkbaar minder uitval onder volwassen vogels.

We adviseren ten sterkste om Balance en TKK gezamenlijk in te zetten voor het meest 
optimale preventieve resultaat (bekijk verderop het gebruiksschema).

De twee producten zijn te koop via de https://wwwwwwoppidigest.onlw/shpp/ webshop
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Gebruiksschema’s Balance | TKK

Om optimale resultaten te behalen met Balance en TKK is het van belang om het juiste 
schema te volgen op het juiste moment. We hebben daarvoor een tweetal schema’s ontwikkeld
die in de meeste gevallen goede resultaten geven. U kunt gerust met alleen Balance aan de 
slag om mooie resultaten te boeken maar wij adviseren ten sterkste om dit te combineren met
TKK voor een beter en vooral effectiever resultaat.

Schema Balance + TKK
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Schema Balance

Wanneer u begint met het geven van Balance en TKK is het goed om de eerste week een 
verhoogde dosering te geven. Volg daarom de eerste week het schema in kolom 2. 

Eventueel een week herhalen om vervolgens verder te gaan met het standaard weekschema 
uit kolom 1. 

In het begin zullen de vogels wat meer drinken dan u gewend bent. Ook zal de ontlasting in de
loop van de eerste twee weken veranderen. Van bruingrijs/nat naar mooie stevige groen-grijze
hoopjes met een wit puntje. Na nog een week zullen de snaveltjes mooi opkleuren en zijn de 
vogels levendiger dan voorheen.
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Preventie

Hetzelfde weekschema in kolom 2 volgen we ook wanneer we nieuwe vogels aan de collectie 
toevoegen of na een show / evenement waarbij de vogels in contact zijn geweest met 
‘vreemde vogels’. Dit zijn beslist momenten waarop een besmetting kan toeslaan. Na een 
week verder gaan met het standaard weekschema uit kolom 1.

Observeren en bijsturen

Voor alle schema’s geldt dat we de vogels goed moeten observeren. Het kan altijd voorkomen 
dat ondanks alles er bijvoorbeeld toch weer een vogel last heeft van erg dunne mest of weer 
zit te rochelen (natte periodes van het jaar, aankoop vogels, vogels naar een show geweest). 
In die gevallen is het verstandig om direct bij te sturen en de betreffende vogel(s) een extra 
dosis Balance en TKK te geven. Raadpleeg het schema voor de geadviseerde doseringen 
(kolom 2 of 3 – afhankelijk of het een enkele vogel is of meerdere).

Reactie op artikel OptiDigest in het Sijzenbulletin

Door: Aad Wijsman en John Hoogenvorst

In het Sijzenbulletin nummer 2 van 2019 staat een verhaal over OptiDigest. Ik ben daar eens 
serieus ingedoken en heb met verschillende mensen contact gezocht die het gebruiken.

Ze waren allemaal zeer positief over de werking op OptiDigest Balance en TKK en de vitamine 
daarbij. Dus wij hebben met vier vogelkwekers besloten om dat ook te gaan proberen. Van de 
vier kwekers zijn er twee kwekers die alleen sijzen kweken en de derde kweker heeft ongeveer
60 sijzen en 50 putters. De vierde kweker heeft kanaries en putters en sijzen, dus allemaal 
vele verschillende soorten.

Na twee maanden weet je niet wat je ziet; de vogels zien er veel strakker uit en zingen veel 
meer. Maar wat echt opvalt is de mest: iedereen apart staat er versteld van.  Het is een mooie
droge compacte stront, de kooien maken veel makkelijker schoon en niet meer van die 
langwerpige strontjes. Is het niet wat dat deze man eens op de WAS vergadering wat komt 
vertellen over OptiDigest?

Noot: een uitgebreid artikel over OptiDigest staat ook op de website van de WAS. 

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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Vette TrekVogels Vliegen Ver

Ontieglijk dik worden, daar zijn veel trekvogels nu druk mee. Ook in uw tuin zijn vogels bezig 
zich vol te eten. Want met voldoende brandstof aan boord, kunnen ze hun lange reis 
zuidwaarts volbrengen. Daar is soms een onvoorstelbare aanpassing van hun lichaam voor 
nodig.
Eten, eten en nog eens eten. Trekvogels denken aan niets anders, tot ze soms wel twee keer 
zo zwaar zijn als normaal en alle energie uit dat voedsel hebben opgeslagen als vet. Zo 
bereiden ze hun reis voor naar het zuiden, waar ze overwinteren. Stel het u voor: in een paar 
weken twee keer zo zwaar als u nu bent! Voor mensen gruwelijk ongezond, maar voor vogels 
niet.

Vet is ideaal

Dat vet lévert weer energie als
trekvogels non-stop lange afstanden
vliegen en onherbergzame gebieden –
zoals woestijnen – oversteken. Vet is
gewoon de ideale manier om energie in
het lichaam te bewaren. Het is compact
(dus gemakkelijk mee te dragen), geeft
véél energie (om de vleugels te
bewegen) en weinig afvalstoffen
(waardoor de spieren minder snel
verzuren).

Hormonen zorgen voor opvetten

In korte tijd zoveel vet opslaan dat je lichaamsgewicht verdubbelt, is echter geen gemakkelijk 
werkje. Om dat mogelijk te maken verandert het lijf van trekvogels soms op onvoorstelbare 
manieren voor en tijdens de trek. Het opvetten wordt aangestuurd door hormonen, die ook het
eetgedrag veranderen, ze lijken plotsklaps onverzadigbaar.

Het lichaam verandert voor vetopslag

De kanoet is een mooi voorbeeld van een vogel waarbij het hele inwendige lichaam verandert 
voor vetopslag. Zo is zijn maag extra groot tijdens het opvetten, om snel te kunnen 
schransen. Maar tijdens de lange vlucht van het noordpoolgebied naar Afrika, wordt zijn maag 
juist verkleind tot een minimum aan ruimte en gewicht. Onderweg eet hij toch nauwelijks, dus 
een grote maag is dan overbodige ballast. Het opgeslagen vet wordt via het bloed direct naar 
de spieren gevoerd.

Niet vet genoeg

Een vogel die onvoldoende opvet, komt tijdens zijn reis brandstof tekort en moet landen om te
eten. (Kanoeten doen dat in ons Waddengebied.) Die tussenstops zijn nadelig, want de vogel 
verspeelt kostbare tijd. Nakomers beginnen namelijk vaak te laat aan hun nest, waardoor er 
niet genoeg eten meer is als hun jongen uit het ei kruipen.

Echter: een vogel die té vet wordt, is traag en vliegt minder snel op, die wordt eerder gepakt 
door een roofdier. Vogels streven dus naar precies vet genoeg.
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Trekvogels die tussendoor bijtanken

Er zijn ook trekvogels die het bescheidener aanpakken. Lepelaars bijvoorbeeld trekken 
stapsgewijs naar het zuiden en tanken tussendoor steeds even bij. Ze vliegen van moeras naar
moeras, eten daar goed veel vis en leggen per keer ‘slechts’ een paar honderd kilometer af. 
Maar ook zij doen aan opvetten, alleen wat minder extreem.

De trekvogels in uw tuin

Ook dichter bij huis zijn de tekenen van de aanstaande trek overduidelijk. Let er maar eens 
op. Zanglijsters en spreeuwen storten zich nu (of binnenkort) massaal op de struiken die al 
bessen geven, (zoals vuurdoorn, vlier en Gelderse roos), want dat is ideaal trekvogelvoer. Ze 
kunnen per dag hun lichaamsgewicht aan bessen eten, net zo lang tot ze helemaal klaar zijn 
voor hun bescheiden trek naar Frankrijk of Zuid-Engeland.

Waarom trekken vogels ’s winters weg?

Vogels trekken ’s winters niet zuidelijk om vorst en sneeuw te ontvluchten, want kou kunnen 
ze prima hebben, zolang ze maar genoeg eten. Uit voedsel halen ze namelijk de energie om 
warm te blijven. Het knelpunt is dus eten: ’s winters kruipen de insecten diep weg en zijn de 
dagen kort, dus is er minder zoektijd. Veel vogels trekken dan zuidelijk, omdat voedsel vinden 
daar gemakkelijker is.

Er zijn vogels die altijd trekken (gierzwaluw), vogels die altijd hier blijven (huismus) en vogels 
die ieder jaar opnieuw bepalen wat ze doen (roodborsten, lijsters en spreeuwen). Hoe ze het 
aanpakken hangt af van hun leefwijze.

Bron: Vogelbescherming

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
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http://www.trimsalondeboerderij.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/roodborst-kiest-een-barre-reis-of-honger
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/roodborst-kiest-een-barre-reis-of-honger
http://www.vogelbescherming.nl/spreeuw
http://www.vogelbescherming.nl/zanglijster
http://www.vogelbescherming.nl/lepelaar
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Van de bestuurstafel

Er zijn nog geen bestuursvergaderingen geweest, dus niets te melden.

Contactavonden

* 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 november 2019 aan:
redactie.evvv@gmail.com

****
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