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Van het bestuur
Op 7 november jl. is op de Algemene Ledenvergadering aan de hand van de begroting 2020 de
contributie voor het jaar 2020 vastgesteld.
•
•

Seniorleden € 26,40 per jaar
juniorleden € 13,20 per jaar

De contributie van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is verhoogd van € 20,00 naar
€ 22,00 . Juniorleden die lid zijn van de Bond betalen de helft.
Kortom:
• U bent seniorlid én lid van de Bond: u betaalt € 48,40
• U bent juniorlid én lid van de Bond: u betaalt € 24,20
• U bent alléén seniorlid van de EVvV (dus geen Bondslid) dan betaalt u € 26,40
• juniorleden betalen de helft.
U wordt verzocht het voor u geldende bedrag vóór 31 januari 2020 over te maken op
bankrekening: NL05 INGB 0005339101
t.n.v. Eerste Vereniging van Vogelvrienden

(LET OP: U ontvangt geen factuur c.q. acceptgirokaart)

advertentie:

Dieren- en Vogelhandel Rob van Hazendonk B.V.
1e Tieflaarsestraat 19 – 4182 PC Neerijnen
Telefoon:
Fax:
Mobiel 1:
Mobiel 2:

0345-569374
0345-569137
06 – 54280152
06 – 50252215

e-mail: robvanhazendonk@planet.nl
Website: www.robvanhazendonk.nl
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Verslag van onze tentoonstelling 2019
Gewoontegetrouw bleek de
organisatie perfect. Volgens
een duidelijke planning hadden
vrijwillige handen de ruimte
geschikt gemaakt voor de
ontvangst en het tentoonstellen
van de vogels. Alles stond op
tijd gereed.
Degene die de vogels kwamen
brengen, hadden schijnbaar
onderlinge afspraken gemaakt;
het plaatsen van de kooien kon
in een rustige sfeer gebeuren.
Niemand stond op een ander te
wachten. Hoewel zo’n uurtje
toch wel enige werkdruk
veroorzaakt, was er geen
chaotisch gevoel. Alles gebeurde helemaal conform de voorschriften.
De surveillant constateerde één ontbrekend waterflesje, dat van een kooitje was welk zojuist
was neergezet. Dus toch complimenten van hem.
Binnen enkele minuten ontstond er een feestelijk gekwetter van parkieten, omringd door
gezang van kanaries. Weldra stonden alle vogels op hun plek in de zaal, evenals een tiental
bestemd voor de verkoop.
De organisatoren hadden de hand weten te leggen op de meest geschikte keurmeesters van
het land.
De keurmeesters
hadden de moeilijke
taak om uit de
minimale verschillen
bij een zeer grote
verscheidenheid toch
een beslissing te
nemen over: “welke
is de beste”.
Ik ben kort aanwezig
geweest bij de
keuring van de
zangkanaries en de
overige keuringen.

keurmeesters aan het werk

Mijn waardering voor de kwekers groeide met de minuut.
Na het vertrek van de keurmeesters was er een gezellig samenzijn van; wat genoemd werd
“intimi” met een biertje en een hapje.
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Ondertussen werden de winnaars
bekend gemaakt. Het wordt in onze
vereniging langzamerhand
“normaal”, dat er prijzen worden
gewonnen door ons jongste lid.
Deze jongeman ontving ook nu de
medaille van de landelijke
vereniging.
Ondanks het feit, dat de Sint
persoonlijk een bezoek aan Almere
bracht, viel het aantal
belangstellende bezoekers niet
tegen. Enkelen daarvan beloofden
zich aan te zullen melden als lid.
Echter een week later was er
helaas nog geen inschrijving ontvangen.
Aan het eind van de derde dag konden de eigenaren hun vogels weer meenemen. Degenen die
bij de uitreiking van de prijzen niet aanwezig konden zijn, ontvingen hun waardering op dit
moment.
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Deze laatste fase van de TT bleek toch wel enigszins hectisch.
De meeste eigenaren wilden graag weer snel naar huis, terwijl anderen juist blij waren met dit
moment van sociaal contact.
Maar er gebeurde absoluut niets dat in strijd zou kunnen zijn met de voorschriften.
Na afloop kon de surveillant een lovende rapportage over de TT van onze vereniging opstellen
en indienen.

Almere, 23 november 2019
W.J. van Lint

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
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Kiemzaad, een alternatief
Door A. Lemmens – Foto’s A. Wijsman
Het kiemen van zaden is een voedingssupplement dat in het
voedingsschema van vogels niet mag ontbreken. In
plantenzaden zitten alle stoffen die nodig zijn om een volledige
plant te kunnen worden. Alle stoffen die in het zaad zitten
kunnen we goed gebruiken om jonge vogels groot te krijgen en
de oudere vogels goed gezond te houden. De traditionele manier
van zaden kiemen kan nadelen op gezondheidsgebied hebben
voor vogels. Als deze methode van zaden kiemen niet
nauwkeurig wordt gehanteerd, kunnen er schimmels in de
gekiemde zaden zich ontwikkelen die schadelijk zijn voor vogels.
Deze manier van zaden kiemen vraagt nauwkeurigheid bij het
dagelijks doorspoelen met helder water, wat twee of drie dagen
nodig is. Twee of drie dagen is afhankelijk van de
omgevingstemperatuur waarin de zaden worden gekiemd.
Daarna moeten de kiembakjes, na elke keer dat ze gebruikt zijn,
goed gereinigd worden. Deze methode vraagt dus nauwkeurigheid en tijd om zaden te laten
ontkiemen. Niet iedereen heeft er de tijd voor en nauwkeurigheid is ook niet altijd makkelijk
om op te brengen.
De Firma Blattner heeft er een alternatief voor op de markt gebracht onder de naam Germix
Zeisig. Het zijn gekiemde zaden die na het kiemen zijn gevriesdroogd. Dit kan, zonder te
worden bevochtigd, door het eivoer worden gemengd. Wat ik van een aantal kwekers heb
vernomen eten de vogels het graag. De samenstelling van dit kiemzaadmengsel is: Negerzaad,
Raapzaad, Sesamzaad, Wit Slazaad, Zonnebloemzaad (Nano) en Zonnebloemzaad (Micro). Dit
mengsel moet koel, droog en donker bewaard worden.

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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Eieren, Schouwen, Rapen
Op de volgende pagina’s vindt u meerdere onderwerpen m.b.t. het ei.

•
•
•
•
•

Bevrucht ei van binnen gezien
Opbouw van het ei
Het schouwen van eieren
Eieren rapen – 1
Eieren rapen – 2 → wordt gepubliceerd in het volgende nummer

Het schouwen van eieren
Door A. Lemmens.
Vogelkwekers willen weten of eieren bevrucht zijn die gelegd zijn door hun vogels. Dat is de
reden om de eieren te schouwen. Hoe gaat het schouwen in zijn werk, waar moeten we op
letten en hoe zien we of een ei bevrucht is of niet. Het gereedschap dat we nodig hebben bij
het schouwen van eieren zijn in principe een schouwlampje, afbeelding B. en een eiertang of
eierpincet, afbeelding C.

Afbeelding B

Afbeelding C
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Het schouwlampje is het handigste als het in de vorm van een pen is die op batterijen werkt, zie
afbeelding B. Ze zijn ook in de handel die werken op elektriciteit, dus met een snoer. De bewegingsvrijheid is echter door het snoer beperkt. Niet handig dus. De eiertang of eierpincet wordt gebruikt om
de eieren uit het nest te nemen zonder met je vingers aan de eieren te moeten komen. Hierdoor
voorkom je dat het vet/zout wat aan je vingers zit, ook bij schone handen, het beschermlaagje rond het
ei beschadigt. Dit laagje rond het ei, beschermt de inhoud tegen bacteriën. Een ander voordeel van de
tang of pincet is, dat het risico van de eierschaalbeschadiging aanzienlijk kleiner is dan de eieren rapen
met je vingers.
Hoe gaan we te werk bij het schouwen van de eieren? Als de vogels zo’n 5 dagen de eieren bebroed
hebben kunnen we de eieren schouwen om te zien of ze bevrucht zijn. We nemen een ei met de tang
of pincet uit het nest. We schijnen met het schouwlampje door het ei heen. Als het ei geheel doorzichtig
is, is het ei onbevrucht. Zie afbeelding 1. Laat het ei nog een paar dagen in het nest liggen en schouw
het nog eens, je weet maar nooit. Ziet het inwendige van het ei er uit als bij afbeelding 2, bloedadertjes,
dan is het ei bevrucht. Hoe ouder de bebroede eieren zijn hoe meer bloedadertjes je ziet.
Als het broedproces naar zijn eind gaat, het broedproces duurt bij de meeste soorten vogels
verschillend, wordt de inhoud van het ei steeds donkerder, het laat steeds minder licht door. Zie
afbeelding 3. Aan de bolste kant van het ei blijft de luchtkamer doorzichtig. Door deze luchtkamer kan
het jong in het ei ademen in de tussentijd dat het de eierschaal moet doorbreken. Als het jong in het ei,
door wat voor omstandigheden dan ook, niet levensbaar is geweest, zie het bij het schouwen uit zoals
op afbeelding 4. Het lichaam van het jong is uitgedroogd in het ei. De inhoud van het ei (jong) is door
uitdroging voor zowat de helft gekrompen. Het ei is dan ook maar voor de helft gevuld.
Het schouwen van eieren heeft zijn risico’s. hoe snel valt een ei niet uit je handen of eiertang/eierpincet.
Of bij het terug leggen van het ei, dat net geschouwd is, een ander ei in het nest beschadigd wordt door
de eiertang/eierpincet. Toch, als wij vroegtijdig willen weten of de eieren bevrucht of niet, zullen we
deze risico’s moeten aanvaarden.

Eieren rapen? Deel 1
Dit onderwerp is al vaak besproken. De ene kweker is er voor, de andere doet het niet. Zowel voor- als
tegenstanders hebben daar hun redenen voor. Eieren rapen doet men om te voorkomen dat de jongen
niet allemaal tegelijk uitkomen. De eerste vier eieren die de vogel legt worden weggenomen en
vervangen door een kunst-ei. De echte eieren worden bewaard in een bakje met heel fijn zand of
watten, waar de eieren worden opgelegd. Heel fijn zand heeft de voorkeur, omdat de eieren hierin niet
gaan rollen, waardoor ze kunnen beschadigen, De bakjes krijgen het nummer van de broedkooi of
nestkastje, anders weten we niet welke eieren waar thuis horen. Na het laatste ei, als er een dag niet
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gelegd is, leggen we de eieren terug. De eieren rapen we met een eierraappincet, niet met onze
vingers. Onze huid geeft vet af met de nodige zuren, die niet goed zijn voor de eieren. Ook je handen
altijd goed wassen, anders breng je makkelijk infecties over van het ene nest naar het ander. De
tegenstanders van het eieren rapen hebben een andere theorie. Het eieren rapen is niet nodig omdat
de natuur hiervoor zorgt. Bij vogels die nog niet gedomesticeerd zijn, dus nog dicht bij de natuur staan,
speelt nog een ander gegeven een rol bij het wel of niet eieren rapen.
Vogels kun je in twee gedragsvarianten verdelen. De rustige vogels, vrees kennen ze niet, ze zullen
hun verzorger eerder benaderen dan andere, de vogel laat zich fier zien en kijkt je recht in de ogen. De
zenuwachtige schuwe vogel vliegt weg als zijn verzorger in de buurt komt, kijkt je niet aan en is altijd
klaar om weg te vliegen. Beide gedragsvormen komen bij beide geslachten in een soort voor.
Deze gedragingen kunnen in verband gebracht worden met het mannelijke hormoon testosteron, dat
ook bij het vrouwelijke geslacht voorkomt. Het wijfje geeft aan de achtereenvolgens gelegde eieren
telkens een hogere dosis testosteron mee, waardoor de laatstgeborene jong meer testosteron dan de
eerder geborene heeft mee gekregen.
Testosteron bevordert het bedelgedrag, de groeisnelheid en de agressiviteit. Zij, die meer testosteron
mee gekregen hebben vertonen een dominant gedrag. Hierdoor wordt het verschil in leeftijd
opgeheven. Als wij in deze situatie de eieren rapen, waardoor de jongen tegelijk uitkomen, krijgen de
jongen met meer testosteron een voorsprong en blijven de jongen met minder testosteron achter in
groei, waardoor we zelf de situatie veroorzaken die we juist willen voorkomen. Daarom moet iedereen
voor zichzelf uitmaken wat hij of zij doet met betrekking tot het rapen van eieren en verder onderzoek
zal toch nodig blijven. Een ander onderwerp wat dicht bij het rapen van eieren ligt, het schouwen van
de eieren, is al vaak beschreven. Ik ga niet verder op dit onderwerp in, maar verwijs naar bijvoorbeeld
het boek over de kweek van vogels van dhr. J.Holsheimer, zie literatuurlijst.

***
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Contactavonden
De data van de contactavonden voor 2020 zijn op dit moment nog niet bekend.

Heeft u kopij voor de volgende nieuwsbrief?
Graag inzenden vóór 15 januari 2020 aan:
redactie.evvv@gmail.com
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