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Mijn motivatie

• Kweek vaak onvoorspelbaar, dus succes 
geeft grote voldoening

• Ontwikkelen van eigen kweekmethode 
vaak nodig, nieuwe inzichten

• Niet alle soorten zijn nog in ruime mate 
gekweekt

• Veel mogelijkheden voor nieuwe 
mutaties

• Groot landelijk netwerk van kwekers  



Speciale eisen aan de buiten 

volière (Europese zaadeters)

• Absoluut overdekt

• Geen inregenen of plekken die vochtig 

blijven

• Afscherming van tocht en wind, 

binnenverblijf niet nodig

• Knaagdierproof

• Absorberende bodembedekking op vaste 

bodem





De  Volières 



De  Volières





Voeding

• Hoge eisen aan mengeling 
(zaden relatief duur)

• Elke soort specifieke 
mengeling

• Het hele jaar door eivoer, 
buiten het broedseizoen 
gerantsoeneerd 1 x per week

• Dagelijks vers water 
(aangezuurd met appelazijn in 
de zomer) of waterautomaat

• Medicatie alleen na diagnose
• Gerantsoeneerd zaad voeren
• Bederfelijk zachtvoer 

regelmatig in kleine porties 
geven







Zaden

• ECS: voor goudvinken

• ECS: putters n sijzen speciaal
– Witzaad, hennep, boekweit, gepelde haver, perilla wit, negerzaad, rood 

raapzaad, dennenzaad, graszaad, wilde zaden, slazaad wit, lijnzaad, gepelde 
zonnepitten, mariadistel, weegbreezaad, Japanse millet, blauwmaanzaad, 
kaardebol, cichoreizaad, teunisbloemzaad en kropaar.

• Kruisbekken 
6 kg Kemp (Hennep)

1 kg Zonnebloempitten 

1 kg Kardy (Saffloer) 

1 kg Mariadistel 

1 kg Haver (gepeld) 

1 kg Boekweit 

1 kg Pirella (wit of bruin)

+ Goudvinkmengeling 

1:1



Haakbekken

• 5 delen goudvink mengeling 
1/2 deel lariks
1/2 deel grove dennenzaden cypres
1/2 deel (extra) gedroogde 
lijsterbessen (zitten ook al in de 
mengeling)



Baardmannetjes

In de kweektijd

Buffalow wormen Pinky’s

Eivoer 

‘s winters zaad (gorzenmengeling)

universeelvoer 



Insectivoro

• Jonge 

baardmannetjes 

hebben graag de 

eerste 4 dagen 

kleine insecten 





Water systeem



Watersysteem



Watersysteem



Bereiding eivoer

• Roerei in tefal pan 
afkoelen

• CEDE commercieel 
eivoer toevoegen

• Toevoegen megabactol 
(olie)

• Mengen spirulina, 
megabactin, cometaves

• Mixen

• verpakken en in de 
diepvries (jaar 
houdbaar)



Bereiding kiemzaden

• 8-10 uur weken in water met 
20 ml/liter appelazijn

• Goed wassen onder stromend 
water in huishoudzeef

• Minimaal 6 x per dag goed 
spoelen

• Als witte kiempjes 
verschijnen, goed spoelen uit 
laten lekken

• Uitspreiden over keuken 
papier om vocht te 
verwijderen

• Uitspreiden op keukenpapier 
in bakblikken

• Invriezen, verdelen



pH verlaging drinkwater

Appelazijn 

 

ml/liter 
20 
10 
5 
2.5 
 
ml/liter Zoutzuur 10% ( 37%) 
 
10 
5 
2.5 
2.0 
1.7 
1.25 

pH 
3.98 
4.19 
4.56 
5.22 
 
 
pH 
2.25 
2.60 
3.23 
4.10 
4.40 
5.65 

  

 



Groei van Salmonella bij pH 4.1 en 7.0

In 24 uur

pH 4.1 13.804

Factor 14

pH 7.0 12.022.644

Factor 12.000



pH 7.2 pH 4.5 pH 4.1

Lag phase 3.3 uur 7.4 uur >24 uur

Verdubbelings tijd 0.6 uur 1.5 uur >24 uur

Tijd om een factor 9.4 uur 22.1 uur  oneindig

1000 te groeien

Escherichia coli



pH 7.2 pH 4.5

Lag phase 2.1 uur 26.1 uur

Verdubbelings tijd 0.6 uur 1.3 uur

Tijd om een factor 8.4 uur 56.4 uur

1000 te groeien

Yersinia enterocolitica



Werking en voordelen

• Door pH verlaging van het drinkwater 

kunnen schadelijke bacteriën zich niet 

ontwikkelen.

• pH verlaging heeft geen enkele nadelige 

invloed op de gezondheid en spijsvertering

• Kan 7d per week worden gegeven  

• Voor gunstige invloed op de vertering in 

de krop zijn geen aanwijzingen  





Een microscopisch preparaat



Ziekte en preventie



Parasieten

• Atoxoplasmose Isospora serini

• Coccidiose Isospora canaria



Atoxoplasmose

• Isospora serini in staat door de darmwand 
heen te ”dringen” en via de bloedbaan zich 
te nestelen in vitale organen. Lever, milt, 
longen en hersenen kunnen hierdoor 
worden aangetast.

• Ziekte meestal fataal voor de vogel

• Geen medicatie bij ontwikkelde ziekte

• Preventief Baycox (Toltrazuril), is echter 
omstreden

• Hygiëne gerelateerd



Coccidiose

• Vaak fataal voor jonge vogels

• Vermindering conditie oudere vogels

• Coccidiose behandelbaar met Baycox

• Vogels kunnen de parasiet bij zich dragen 

zonder zichtbare symptomen



Hygiene als bepalende factor

• De besmettingscyclus begint met een vogel, die besmet 
is met een parasiet. 

• In de darmen vindt een massale (a-sexuele) reproductie 
plaats.

• In een bepaalde fase worden vrouwelijke en mannelijke 
cellen geproduceerd.

• De oöcysten, (eitjes), die ze bij zich dragen worden met 
de uitwerpselen door geïnfecteerde vogels 
uitgescheiden 

• Op dat moment zijn deze kiemen nog niet in staat om 
een nieuwe gastheer te infecteren. Een rijpingsproces 
buiten het vogellichaam (in de uitwerpselen) dient 
hieraan vooraf te gaan. 

• De condities moeten wel gunstig zijn, vocht en warmte 
zijn nodig om het sporuleren op gang te brengen en te 
houden. 

• Vochtbeheersing sleutel voor gezonde vogels



Colibacillose (E. coli)

Escherichia coli behoort bij zoogdieren en sommige vogels tot de 
normale darmflora, maar de spp kent ook ziekteverwekkers

Het ziektebeeld

Natte nesten diarree 

Overdraagbaar in nest en door ouders

Vieze lucht

De oorzaken

Meerdere factoren 

Hygiëne speelt daarbij een zeer belangrijke rol. 

Overbevolking 

Voeding

Uitwerpselen en vervuild drinkwater zijn bronnen van infectie.



Colibacillose (E. coli)

Behandeling

Snel ingrijpen is belangrijk

Colistine (polymyxine E)  of TMPS(trimethoprim sulfadiazine 
gebruikt). 

• Deze middelen zijn effectief tegen de besmetting. 

• Indien zich een uitbraak in uw gemengde volière voordoet is het 
te overwegen de behandeling voor het hele vogelbestand te 
starten, ook indien een nest nog gezond oogt



megabacterien



Megabacterien
Wanneer veroorzaakt Macrorhabdus ornithogaster een probleem voor 

onze vogels?

• Het optreden van stress, waardoor de weerstand van de vogel afneemt

• Eenzijdige of verkeerde voeding (te weinig zachtvoer afwezigheid van 
grit en maagkiezel). 

• Slechte huisvesting en onvoldoende hygiëne

Symptomen

• Ontstekingen in de klier- en de spiermaag. Hierdoor valt de functie van 
het voedsel verteren uit en hoopt het voedsel zich op. 

De diagnose
De uiterlijke kenmerken 

• De vogel zit een groot deel van de dag bij de voerbak
Hij eet en lijkt onverzadigbaar, toch vermagert de vogel zienderogen.
De vogel oogt ongezond zit met afhangende vleugels. 
De mest is waterig/slijmerig dun met een groene kern met soms 
onverteerde zaden

• microscopisch onderzoek van de mest noodzakelijk
Secundaire infecties bijvoorbeeld aanwezigheid van coccidiën. 



Megabacterien

Medicatie

• Antibiotica zoals Baytril hebben geen enkele 
werking 

• Amphotericine B 
0.6 ml/liter water gedurende 3 weken 
gegeven, beter direct met een kropnaald

• Indien een vogel de infectie heeft opgelopen moet hij 
apart gezet worden. 



Ringen



Soortbespreking

• Baardman Panurus biarmicus

• Frater Carduelis flavirostris

• Goudvink Pyrrhula Pyrrhula

• Kruisbek Loxia curvirostra

• Haakbek Pinicola enucleator



Insecteneters, aparte tak van sport



Insecteneters

Water onontbeerlijk voor sommige soorten

• Fonteinflesje niet ideaal

• Natuurlijke vijver (water biologisch 

gefilterd)

• Watersysteem

• Handmatig 2-3 x dag



Insecteneters in de Kijker

Voeding

Universeel voer

Eivoer 

Insecten diepvries of levend



Insecteneters
Diepvries insecten

Voordelen

• Altijd beschikbaar

• Per porties al door 
diepgevroren eivoer te 
mengen

• Groot assortiment 
beschikbaar

• Gedecontamineerd (vrij 
van ziektekiemen)

Nadelen

• Prijs

• Hebben geen volledige 
samenstelling 
(strooipoeder)

• Stimuleren vogels 
minder



Insecteneters 
Levende insecten

Voordelen

• Kunnen als drager 
dienen voor andere 
ingrediënten

• Houden vogels alert 
en actief

• Goedkoper dan 
diepvries

Nadelen

• “Dierentuin” in 
schuur  of bijkeuken

• Kunnen ziektes 
overbrengen

• Bron niet altijd 
betrouwbaar



Insecteneters in de Kijker
Wat je er in stopt komt in de vogel

Het verrijken van voedseldieren (meelwormen en Buffalo 
wormen)

125 gram fijn gemalen gedroogd brood (of beschuitmeel)
125 gram (blad)groenten (boerenkool, broccoli, vogelmuur 
of bladeren van de paardenbloem en brandnetel)
15 gram krijt 
Multi vitamine (volg aangegeven dosering)

Twee dagen laten “hongeren”
Bovenstaand mengsel gedoseerd aanbieden
Eventueel blancheren (verhitten bij 80 °C)
en invriezen 



Insecteneters 
Ziekte en preventie

• Geen enkele noodzaak tot preventieve medicatie

• De ziektegevoeligheid bij insectenetende vogels is veel lager dan 
bij de zaadeters

• Parasieten zoals spoelwormen, lintwormen, haar- en 
gaapwormen Ivomec (actief bestandmiddel: ivermectine) en 
Ripelcol (actief bestandmiddel: levamisol) zijn ook te gebruiken. Het 
nadeel van deze middelen zijn, dat deze alle wormen ineens doodt. 
Deze dode wormen kunnen op hun beurt een verstopping van het 
darmkanaal veroorzaken, met fatale gevolgen voor de vogel.

• Coccidiose en atoxoplasmose kan ook voorkomen echter zelden)

• Mestonderzoek voor medicatie



Insecteneters in de Kijker
De kweek van de blauwborst (wit en roodgesterde)

Jonge man na jeugdrui Jonge pop na jeugdrui



Insecteneters in de Kijker

• Gescheiden overwinteren

• April mei koppelen (observeren!)

• Gevarieerd nestmateriaal

• Maken nest op de bodem of in kapelletje of traliekastje

• Aandeel insecten in voeding opvoeren

• Watervoer (multivitamine)



Insecteneters in de Kijker

• Gebruiken zacht materiaal voor nestbouw

• Broeden in de natuur bijna op de grond, maar in 
gevangenschap ook op 2m

• Pop en man broeden beide 

• Tijdens de kweek insecten in het water (eerst buffalows
(geknipt of gemalen dan hele insecten 

• GEEN MEELWORMEN







Baardmannetje (Pop)



Europese baardmannetjes

• Insecteneter, maar in de winter ook 
zaad

• Zeer bewegelijke vogel

• Lichte aangename roep, pop en man

• Geen mutaties bekend

• Voorkomen waterrijke gebieden, riet

• Bedreigde vogel in NL

• Sterk reproductief na strenge winter

• Verschillen in formaat van de vogel 



Houden en Kweek

• Eivoer-Orlux insecten paté, diepvries 
insecten en….zaadmengeling voor kleine 
zaadeters Geen meelwormen

• Beste nestgelegenheid korfje
Nadelen

– nestinspectie

– ontoegankelijk voor het ringen

• Alternatief aangekleed kanariekastje

• Ringen na 3-4 dagen



Houden en Kweek

• Gebruiken zacht materiaal voor 
nestbouw

• Broeden in de natuur bijna op de grond, 
maar in gevangenschap ook makkelijk op 
2m.

• Pop en man broeden beide 

• Tijdens de kweek insecten in het water 
(eerst buffalows dan pinky’s)



Jong op het punt uit te vliegen



Jongen uitgevlogen 



Ondersoorten foto Jan Knuiman



Resultaat
• Wisselend succes

• Problemen
– Eieren leggen, maar niet broeden

– Jongen worden uit het nest gegooid

– Water vinden

– Ringen 

– Spreidpoten

• Kunnen vrij gemakkelijk door kanaries 
worden grootgebracht.



Spreidpoten foto Jan Knuiman



Goudvink (Pyrrhula pyrrhula 
pyrrhula)

• grootte 14,5 cm kleine goudvink
• Er zijn 6 ondersoorten 
• De kleine Goudvink is even groot als een Mus. 's Winters zijn ze het 

meest opvallend en dan laten ze zich ook in villatuinen en parken zien. 

• Biotoop: struweelrijke bosranden, parken en oude tuinen, vooral bij 
jonge sparrenaanplant

• Voedsel: Het zijn echte zaadeters. In het voorjaar eten ze vaak 
knoppen van allerlei bomen. In Engeland bejaagd

• Komt voor in Nederland als: Jaarvogel. Engeland grote populatie

• Grote of Noordse goudvink 17.5 cm (waarschijnlijk kruising en geen 
echte noordelijke ondersoort)



De kweek met de goudvink

• Pop bouwt nest man “helpt”

• Nest in groot formaat traliekastje, 
bakje of “goudvinkkorfje”

• Bouwen bij voorkeur met bruin materiaal 
Kokos

• Niet beginnen voor half april in 
buitenvolière, anders grote kans op 
onbezette eieren. Afgekoelde jongen



De kweek met de goudvink

• Als man en pop voeren ideaal koppel 

• Tijdens de kweek, eivoer, pinky’s, 
Buffalo worm, meelwormen (met mate)

• Na enkele dagen gekiemd zaad er bij

• Ringen voorzien van ventielslangetje



Kweek algemeen

• Ziektegevoeligheid
• Atoxoplasmose
• Coccidiose
• Megabacterien
• Coli en Campylobacter

• Preventief kuren noodzakelijk?
• Natuur of cultuur?



Problemen die kunnen 
optreden bij de kweek

• Probleem: Man laat pop niet met rust, 
• Remedie: in TT kooi in de box plaatsen en vrij laten als de 

jongen 3 dagen oud zijn
• Probleem: Pop gaat ‘s nachts niet meer op het nest 

(onderkoeling)
• Remedie: Nest verwarming, 

niet voor half april beginnen, 
nest afdekken

• Probleem:  Er wordt geen eivoer gevoerd
• Remmedie: Eivoer in het hele seizoen verstrekken om vogels te 

wennen, zaad rantsoeneren
• Probleem: Dood door Stress
• Remedie: Jonge vogels voorzichtig behandelen  



Goudvink pop bruin



Goudvink pop pastel



Jonge goudvinken



Jongen in het nest



Bruin en wk jongen



Jongen net uitgevlogen



voeren



voeren



Pastel poppen en splitmannen



Jong uitgevlogen



Jongen (pastel, bruin en wk)



Zo kan het ook



Bijzondere mutaties
foto Piet Onderdelinden



Bijzondere mutaties
foto Piet Onderdelinden



Pastel-bruine gele goudvink

foto Piet Onderdelinden



De Haakbek



De kweek met de haakbek

• Haakbek geen vogel voor beginnende kweker

• Tamme aanhankelijke vogels

• Niet zo gevoelig voor ziekten

• Vroege rui

• Hoge temperaturen funest (vervoegen kweek 
optie)

• Geen probleem om samen met andere vogels 
te houden

• Agressiviteit man t.o.v. pop en visa versa











Ervaringen 2006-2010

• Man en pop tijdens broeden scheiden

• Volière in de schaduw

• Door andere vogels laten grootbrengen 

geen succes

• Alert zijn op stemmingswijzigingen

• Geslachtsonderscheid alleen met DNA 

100% zekerheid



Kruisbek man



Soorten Kruisbekken

• kleine kruisbek (Loxia curvirostra)

• Grote Kruisbek (Loxia pytyopsittacus)

• Himalaya Kruisbek

• Schotse Kruisbek

• Witband kruisbek (NA, Scandinavie)



Europa en Noord-Oost Afrika:

Loxia Curvirostra Curvirostra

Loxia Curvirostra Corsicana

Loxia Curvirostra guillemardi

Loxia Curvirostra balearica

Loxia Curvirostra Poliogyna

Azie:

Loxia Curvirostra Altaiensis

Loxia Curvirostra Tianschanica

Loxia Curvirostra Japonica

Loxia Curvirostra hymalayensis

Loxia Curvirostra meriodonalis

Loxia Curvirostra luzonensis

Noord Amerika:

Loxia Curvirostra Pusilla

Loxia Curvirostra Minor

Loxia Curvirostra Benti

Loxia Curvirostra Bendirei

Loxia Curvirostra Sitkensis

Loxia Curvirostra Grinelli

Loxia Curvirostra Stricklandi

Loxia Curvirostra Mesamericana



Samenstellen van de koppels

Jonge Vogels tijdens de rui



Samenstellen van de koppels



Soms geen TT vogel









Foto Piet de Dreu







Problemen bij de kweek

• Acceptatie partner
• Pop te snel met nieuwe ronde
• Man voert niet
• Pop wil alleen kegels om jongen te 

voeren
• Pop neemt geen eivoer op

• Slopen een houten volière binnen een 
maand!



Ziekten

• (bijna) Ongevoelig voor coccidiose en 
atoxoplasmose

• Kalkpoten 

• Doorgroeiende snavel

• Diaree t.g.v. vette zaden



Website

www.cultuurvogelweb.nl



Website
www.info-sec.nl



Show 2014


