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  jaargang nr. 1 

 

Allereerst natuurlijk nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

 

Maandag   18 januari 2016 houden wij onze jaarvergadering in Het 

Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur 

 

Onze feestavond houden wij op zaterdag 30 januari a.s. in de Lemster 

Baai aan de Vuurtorenweg in  Lemmer. Aanvang 20.00 uur. 

We zijn hier eerder geweest, onder in de kelder, waar we ook de ballen 

kunnen laten rollen. Voor de liefhebbers dus: een potje bowlen! 

Zoals we de laatste jaren gewend zijn betalen we € 20 per persoon.  

Opgave voor 28 januari bij Johan Sikkema tel.  0622427267 

 

Agenda: 

* Opening 

* Notulen vergadering van 21 oktober  jl  

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Jaarverslag secretaris 

* Jaarverslag penningmeester 

* Verslag kascontrole commissie 

* Bestuursvoorstel: contributieverhoging naar € 40 per jaar 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Bestuursverkiezing – statutair aftredend en herkiesbaar is de 

voorzitter 

Namen van tegenkandidaten voor de bestuursfunctie   kunnen tot  24 

uur voor aanvang van de jaarvergadering worden ingediend bij de 

secretaris. 

* Evaluatie en prijsuitreiking TT 2015  

* Napraat diverse tentoonstellingen 

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

 

Website: www.lemstervolierevrienden.nl    

http://www.lemstervolierevrienden.nl/


Burgelijke Stand: per 1 januari 2016 zijn uitgeschreven als lid: 

 

W.H. Jeensma, Schorpioen 32, Lemmer 

P. de Hey, Steenloper 13, Lemmer 

A. van der Molen, Muidenstraat 5, Emmeloord 

S. van der Velde, Aak 3a, Lemmer 

E. Batteram,  Sleatemar 1A, Balk 

 

Het aantal leden zakt jammer genoeg behoorlijk.  Wanneer we allemaal 

proberen om goed reclame te maken voor de Lemster Volière Vrienden lukt 

het misschien om dit aantal wat te vergroten. 

Ik denk dat we wel 60 leden hebben gehad, en nu zakken we naar de 35. 

Een groot voordeel van onze vereniging is dat wel meer dan 20 leden 

hiervan actief zijn binnen de vereniging! 

 

Agenda 2016: 

Maandag 18 januari  Clubavond ( jaarvergadering) 

Zaterdag 30 januari  Feestavond 

Woensdag 24 februari Clubavond  

Dinsdag 22 maart  Clubavond   

Dinsdag  19 april  Clubavond 

Maandag 12  september Clubavond   

Donderdag 20 oktober  Clubavond Tafelshow 

Donderdag 10 november Inbreng vogels  

Vrijdag 11  november Keuring + Opening 

Zaterdag 12 november Open + sluiting om 15.30 uur 

 

 

3e Bestelronde ringen 2016 

De bestelling moet 25 januari a.s. binnen zijn bij de ringencommissaris 

Cees van Ginkel, met gelijktijdige betaling van het verschuldigde 

bedrag. Het bestelformulier kun u eventueel downloaden via de site 

http://www.nbvv.nl/ringen/bestellen.asp  

Uitlevering na 1 april 2016. 

 

Van het dsitrictsbestuur kregen we bericht dat de nieuwe opzet van de 

Jeugddag te weinig deelnemers kende. Voor 5 jeugdleden vindt het 

bestuur het niet verantwoord om keurmeesters aan te trekken.  



 



WAARBORG VOOR KWALITEIT 

 VOOR TOTALE WONINGINRICHTING 

 

   

     Lan Langestreek 15 – 16  

      Tel. 0514 –  564980  

       Fax  0514 – 561232 

      www.delangestreek.nl  

*  Alle kamerbreed tapijtsoorten 

*  Vitrages        

*   Gordijnstoffen 

* Altijd coupons 

* Zonwering 

* Bootstoffering 

* Meubelstoffering 

* Laminaat- en parketvloeren 

(projectinrichting voor onder meer horeca – kantoren – instellingen etc.)

  

Het goedkope adres voor uw woninginrichting   

 

 

geel- en rood mozaïek  
 

C. Van Ginkel 

Wieringerstraat 9 

8531 LC  Lemmer 

tel. 06-24875943 

 

   

 

 

Voor hoogwaardige manden 

en bloemdecoraties 

voor tuin en interieur 

Zwadeco Trading vof 

Tussendiepen 25 

9206 AA Drachten 

Tel: 0512- 366140 

 



Extra vergadering in Mei  
Vroeger was het heel gewoon, de vergaderingen van de LVV liepen door tot 

in Juni. De laatste jaren gaan we niet verder dan April. 

Gezien het aantal leden dat op praatavonden de vergaderingen zeer gezellig 

maken kan er belangstelling zijn voor een extra vergadering. 

Graag jullie mening hierover op de jaarvergadering. 

 

Contributieverhoging 

Twee jaar geleden, toen de Bond de contributie verhoogde, dachten we als 

bestuur dat we niet hoefden te verhogen. 

Maar nu het aantal leden nog meer zakt, en er dus minder contributiegeld 

binnenkomt, wordt het misschien tijd om toch meer geld aan de leden te 

vragen. 

Vandaar ons voorstel om de contributie naar € 40 per jaar te verhogen. 

Over de keurtafels hebben we als bestuur nog geen voorstel gemaakt, maar 

wanneer we hiertoe overgaan zal er genoeg geld moeten zijn. 

Ook voor onvoorziene uitgaven bijvoorbeeld in verband met de TT 

 

 

 

Wiepke Hofstraat               

Lemmer     

 

 

 

 

 

 

Voor uw: 

 verenigingen 

 bruiloften 

 partijen 

 

Hans en Nienke Schäfer 

 

Tel. 0514 – 561960  b.g.g. 565753   

Postadres: Jac. De Rookstraat 10, 

8531 HA  LEMMER 



 

Voor verse waar en    

vlotte bediening 

   

Groente-  en Fruithal 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

D. J. van Looy 

 

Kortestreek 4, Lemmer 

Tel. 0514 – 565100 

 

 

 

 

 

Verslag LVV van 21 oktober 2015 
 

Op deze avond verwelkomde voorzitter Johan Voerman 15 leden waardoor 

er dus 16 aanwezig waren. Ben de Velde Harsenhorst maakte België 

onveilig en kon daarom niet aanwezig zijn. 

Het verslag van 8 september werd ongewijzigd goedgekeurd en leidde ook 

verder niet tot opmerkingen. 

De ingekomen stukken bleven beperkt tot een viertal  Leeuwarder 

“boekjes”.  En ook de mededelingen deden  niemand uit zijn stoel opveren.  

Het bestuur heeft een toelichting gekregen op het nieuwe TT 

computerprogramma en was daar niet onverdeeld gelukkig mee.  

Maar inmiddels is het nieuwe vraagprogramma van de Bond geïntegreerd in 

het voorheen gebruikte programma TTWin. Nu is iedereen weer  blij. Onze 

komende TT zal de “proof of the pudding” zijn. 



De regio- en districtsvergaderingen leverden ook al geen stof tot discussie 

op. Dat de voorzitter van de NBvV zich niet voor een nieuwe periode 

beschikbaar stelt was ons reeds bekend. 

En zo kwamen we in alle rust, na de pauze overleefd te hebben,  aan bij het 

punt vogelpraat. Voor we ons daar écht toe zetten moest Johan toch een 

stukje frustratie kwijt. Hij was, voor het eerst, op de vogelmarkt geweest die 

wekelijks in Barneveld wordt gehouden. Een bende was zijn korte 

omschrijving. Naast vogels waren er kooien vol ratten, muizen en andere 

dieren. Bovendien had hij vogels gezien die helemaal niet thuis horen in een 

kooi of volière.  Dat laatste is een oude en waarschijnlijk nooit eindigende 

discussie. Zo vindt Joaquno in Chili dat inlandse papegaaien niet in 

Nederland thuis horen en is Sem in Australië van mening dat de daar 

aanwezige zebravinken niet in broedkooien horen en al helemaal niet in 

Nederland. Maar deze avond hadden we besloten ons nergens druk over te 

maken, dus ook niet over Barneveld. 

De meegebrachte zebravinken, grasparkieten en kanaries werden uitvoerig 

bekeken  en van commentaar voorzien. Het is maar één zinnetje maar we 

waren er toch gauw een uurtje mee bezig. 

De misser van de maand miste niet: Mark Visser was aanwezig en stortte 

het gewonnen kapitaal terug in de kas. 

Vraag ontbrak bij de vraag en aanbod maar Alco Jeensma heeft groenlingen 

in de aanbieding. Bij de verloting miste de penningmeester maar net de 

kooien met meegebrachte vogels. 

De voorzitter sloot de avond met de opmerking dat de inschrijvingen voor 

de TT goed lopen en maar dat er nu ook nog wat prijsjes voor de tombola 

nodig zijn. 

 

 Ernst,  22 oktober 2015 

 

      

 

Zoals gemeld op www.lemsternijs.nl  

hebben de Lemster inzenders op de 

provinciale kampioenschappen in  

Marrum dertig van deze prijzen 

gewonnen, terwijl Mark Visser bij de 

postuurkanaries zich kampioen mag 

noemen. 

 

http://www.lemsternijs.nl/


 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoute haring 
Gebakken vis 

Standplaats:  hoek Schans – BK-plein Tel. 0514-563164 (thuis) 
       0514-566102 (viswagen) 

 

 

 

       Voor heerlijk 

       Fruit                       Moet u naar :       

    Van Vereeckens                 de winkel van          
        Kwekerij en 

                                        Van Ginkel 
AARDAPPELEN   Gemaalweg 18               

                                                      Rutten 

 

 



De mens en zijn vogels.   

 

Op bezoek bij Sietze Boonstra. 

 

Dit keer is het Sietze Boonstra die met koffie 

op ons bezoek zit te wachten. Hoewel “wachten”? 

Ik ben ruim op tijd; Johan is nog nergens te  

bekennen wanneer ik aan bel. En de koffie komt  

uit een mooi apparaat.  

Even later stalt Johan zijn fiets op het plaatsje  

voor het huis en wordt ook hij voorzien van koffie  

en koek. Nu verlopen deze bezoeken eigenlijk alle volgens een vast patroon.  

Bij de koffie informeert Johan naar de familie en bekenden daarmee de man 

of vrouw zo'n beetje aan mij voorstellend. Vervolgens komt de hobby aan 

de beurt en een bezoek aan de vogels rondt dan het  geheel af. Waarna wij 

zwaaiend (met de armen, niet van de drank) huiswaarts gaan. Ook het 

bezoek aan Sietze wijkt niet van dat patroon af. 

 

 
Sietze is niet iemand die al in zijn prille jeugd besmet is geraakt met het 

vogelkwekersvirus. In tegendeel: die besmetting heeft pas op latere leeftijd 

plaatsgevonden.  



Dat was toen Sietze in de WAO terecht kwam en hij tijd te over kreeg. Er 

moest een hobby worden gevonden en dat werd het houden van vogels. Al 

gauw raakte hij verslingerd aan splendid parkieten en dat is ie nog. Zo af en 

toe heeft hij wel een zijweg bewandeld maar steeds kwam hij terug bij de 

splendids. 

Sietze vertelt over de vogels die hij heeft en gehad heeft. Over de 

broedresultaten die het laatste jaar tegen vallen en ook over de vogels die hij 

heeft bijgekocht. En langzaam rijst  bij dit gesprek een beeld op dat wij toch 

niet zo vaak bij deze bezoeken tegen komen. Vaak gaat het om bevlogen 

kwekers die alles weten, in ieder geval véél meer dan wij, over de 

vogelsoort die ze kweken.  Voor ons is dat prettig omdat we dan veel kennis 

aangereikt krijgen die we bij een volgend bezoek dan weer kunnen 

gebruiken. Ook zijn er soms diepgravende discussie over toevoegingen aan 

voer en water, erfelijkheidsleer en standaardeisen. 

Maar Sietze houdt vogels omdat hij ze mooi vindt (gelukkig want dat is toch 

de voornaamste reden voor het houden van deze dieren?) maar wil toch ook 

“meer bereiken”. 

En bij dat laatste loopt hij min of meer vast. Op de keper beschouwd is 

Sietze een beginner die vol goede moed  zijn vogels prima verzorgt – dat 

zien we wanneer we later de vogels en hun verblijven bekijken – maar het 

opbouwen van een vogelbestand dat de basis vormt om vogels te kweken 

die ook nog aan de eisen voor een tentoonstelling voldoen  is een stuk 

moeilijker. 

 

 

 

 Zo zijn er een aantal vogels aangekocht die 

“meekwamen” met een vogel die hij graag 

wilde hebben. Ook heeft hij ontdekt dat een 

pop waarschijnlijk geen splendid maar een 

turquoisine is. 

De vogel die hij zo mooi vindt is een lutino 

splendid. Waarschijnlijk een man. Hij heeft er 

twee van gekocht. De andere zou een pop 

kunnen zijn. 



 
 

Wanneer we in het vogelverblijf staan zien we een aantal mooie en ruime 

broedkooien en kleine vluchten.  Het is er schoon en helder en alles ruikt 

fris. Kortom het is duidelijk dat hier met aandacht en zorg met de vogels 

wordt om gegaan.. 

Bekijken we echter de vogels zelf dan valt op dat diverse kleurslagen vrij 

willekeurig over de kooien verdeeld en bij elkaar zijn gezet. De aanwezige 

oudere vogels zitten per span in een broedkooi. De aanwezige tl-verlichting 

brandt ongeveer 13 uren per dag onveranderd.  

Dat betekent dat de broedconditie van de vogels op geen enkele wijze wordt 

gestuurd met als waarschijnlijk gevolg dat wanneer de broedblokken ( begin 

maart, vertelt Sietze) worden aangebracht de vogels nog niet, of niet meer, 

in broedconditie zijn. Slechte resultaten kunnen dan niet uitblijven. 

We diepen dit onderwerp verder uit. Dat kan natuurlijk niet volledig in de 

tijd die ons bij dit bezoek rest. Inmiddels heb ik Sietze in kopie een artikel 

bezorgd dat in het blad van de Parkieten Sociëteit van december van dit jaar 

is opgenomen. Daarin gaat Adri van Kooten uitvoerig in op het sturen van 

de broedconditie  van vogels. Dus bij alle vogels, niet alleen van parkieten 

en papegaaien. 



Het artikel kan als handleiding worden gebruikt en kan Sietze zeker 

ondersteunen bij het vinden van een systeem dat hij prettig vindt en hem 

uiteindelijk meer en betere vogels zal opleveren. 

 

 
 

Naast het sturen van de broedconditie heeft Sietze ook wat moeite met het 

samenstellen van de koppels vogels waarmee hij verder wil. Dat lutino niet 

met lutino gekoppeld moet worden dan alleen in uiterste nood, dát weet hij 

wel, maar hoe dan verder? En dat is een vraag die niet zo maar even kan 

worden beantwoord. 

Immers dat vergt in de eerste plaats een beslissing welke kleurslagen je wilt 

kweken. Daar zijn er, ook bij de splendids,  zo veel van dat een keus 

noodzakelijk is. Worden het alleen wildkleur? Of komt de nadruk op lutino? 

Een combinatie van deze mutaties ligt voor de hand omdat bij de verdere 

kweek immers beide nodig zijn wil het formaat van de na kweek goed 

blijven. Iedere andere mutatie naast deze kweken betekent het opzetten en 

handhaven van een aparte kweeklijn die niet met de andere verweven mag 

worden. 



Maar, om alles over kweeklijnen, mutaties, wild- en andere kleuren  weer 

bij het afval te zetten, het is ook mogelijk om gewoon een aantal splendids 

van verschillende kleuren bij elkaar in een vlucht te zetten, goed te letten op 

de paarvorming die al snel ontstaat en de zelfgekozen koppels in de 

broedkooien te zetten, waarna de voortplanting zonder theoretische bagage 

haar weg zal vinden. TT-kwaliteit zal dan puur toeval zijn, maar de 

vogelhouder kan volop genieten van de vele kleuren van zijn vogels.  

En dan zijn weer terug bij waar we bij Sietze begonnen: het ontbreken van 

een doelstelling leidt bij het houden van vogels al snel tot het houden van 

een allegaartje waarvan de houder eigenlijk ook niet weet wat hij er mee wil 

bereiken. Maar wát die doelstelling is, is geheel aan die vogelhouder. 

Kiest hij voor het kweken van TT-vogels dan zal hij zich moeten verdiepen 

in meer theorie, dan wanneer gekozen wordt alleen vogels houden voor het 

eigen plezier. Maar ook in dat geval zullen er regels gelden om goede 

conditie en gezondheid van de vogels zeker te stellen. 

We lieten Sietze op die vrijdagmorgen zo rond halftwaalf alleen met zijn 

vogels. Mogelijk was hij wat wijzer geworden, maar wij waren dat zeker! 

Sietze drukte ons weer eens op het feit dat er vele vogelhouders zijn als hij. 

En dat het ook de taak van een vereniging als de onze is om die 

vogelhouders te begeleiden en te ondersteunen bij hun hobby. 

 

December 2015  Ernst en Johan 

 

 

 

Sietze heeft in zijn kweekkooien de opening 

waar de nestkasten in worden geplaatst 

voorzien van een afsluiting met klittenband 

van. Hierdoor zijn de nestkasten 

gemakkelijk te plaatsen. 

 

Misschien ter navolging voor andere leden? 

 

 



  
 

 



 

 

 

 

 
 



 



 
 

Bestuur Lemster Volière Vrienden : 

Voorzitter:  

J. Voerman   Blazer 49,  8531 CE  LEMMER 

johvoerman@home.nl  tel. 0514 – 561726 

Penningmeester:   

J. Sikkema   Tjotter 17, 8531 DE  LEMMER 

johan.sikkema@kpnmail.nl   tel. 06 22427267  

Secretaris: 

M. Visser   Nieuwedijk 50, 8531 NP  LEMMER 

nvisser@home.nl   tel. 0514 - 569388 

Ringencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl    tel. 06 42194717 

Lid: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

d-kelderhuis@ziggo.nl   tel. 0514 – 569338 

Materialencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl     tel. 06 42194717 

 

Contributie Lemster Volière Vrienden €  35,00 per jaar, te betalen aan 

het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank 

NL58RABO0337054126 t.n.v. Lemster Volière Vrienden,  p.a. Tjotter 

17, Lemmer 

Heeft u al betaald ?  Een automatische betaling, te regelen via de bank, 

is gemakkelijk voor u en de penningmeester.  

mailto:johvoerman@home.nl
mailto:johan.sikkema@kpnmail.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl
mailto:d-kelderhuis@ziggo.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl


Het onderstaande verhaal is verzameld door Kees van Ginkel en is een 

overname uit : 

www.eukv.eu de site van de Eerste Utrechtse Kanarie Vereniging 

GEBRUIK VAN CITROENZUUR IN WATER EN VOEDING 

door Hedwig van der Horst, gespecialiseerd vogelarts Vogelpraktijk de 

Horst 

Bacteriën schimmels en gisten komen overal in de omgeving voor. 

En zo hoort dat ook. De meeste van deze kiemen zijn niet 

ziekteverwekkend. En degenen die wel ziekteverwekkend zijn komen vaak 

in een dusdanig lage concentratie voor, dat de vogel er geen last van heeft. 

Deze ziektekiemen houden wel de afweer van de vogel op peil. Drinkwater 

is een van de belangrijkste besmettingsbronnen voor een vogel. Het water in 

het drinkbakje heeft een aangename (kamer-)temperatuur en bevat vaak ook 

nog wat restjes voer die via de snavel van de vogel in het water terecht zijn 

gekomen. Dit is een ideale voedingsbodem voor bacteriën, schimmels en 

gisten. Maar ook in fruit en vochtig eivoer kunnen bacteriën,  gisten en 

schimmels zich makkelijk vermenigvuldigen. Als de concentratie 

ziektekiemen te hoog wordt, is de afweer van de vogel niet sterk genoeg 

meer om de infectie tegen te houden. 

Citroenzuur kan de groei van bacteriën, gisten en schimmels vertragen 

waardoor de afweer van de vogel een betere kans krijgt.  Citroenzuur (niet 

te verwarren met citroensap!) is een wit poeder dat vaak gebruikt wordt bij 

het ontsmetten van stallen van vee. Het wordt ook veel gebruikt om 

drinkwater van varkens te verzuren en op dezelfde manier kan het ook bij 

vogels gebruikt worden. Er is een aantal jaren geleden een uitgebreid 

onderzoek gedaan naar het gebruik van citroenzuur en zoutzuur bij 

papegaaien. 

Aan dit onderzoek deden de HAS in Den Bosch, het toenmalige 

papegaaienopvangcentrum NOP in Veldhoven en vogelarts Hedwig van der 

Horst uit Riel mee. Dit onderzoek heeft aangetoond dat een dosering van 1 

gram citroenzuur per liter water bacteriegroei onderdrukt en eigenlijk door 

alle vogels goed geaccepteerd wordt. Sommige vogels vinden het zelfs 

lekker en gaan wat meer drinken. 

De dosering van citroenzuur kon langzaam opgevoerd worden tot 6 gram 

per liter water zonder dat de dieren minder gingen drinken. 

http://www.eukv.eu/


Hoe zuurder het water gemaakt werd, hoe effectiever het was tegen 

ziektekiemen. Het water kan ook verzuurd worden met andere producten. 

Appelazijn is een natuurlijk product dat zuurder wordt naar mate het langer 

gist. Het nadeel van dit middel is dat het vaak niet duidelijk is hoeveel je toe 

moet voegen aan het drinkwater omdat iedere fles appelazijn een iets andere 

zuurgraad kan hebben afhankelijk van de temperatuur waarbij de fles 

bewaard wordt en de tijd die de fles heeft liggen gisten. 

Ook zoutzuur wordt wel gebruikt. Kippen en hoenders vinden zoutzuur 

lekkerder dan citroenzuur, maar zangvogels, kromsnavels en duiven 

prefereren citroenzuur. Dit is belangrijk omdat het zuur beter werkt 

naarmate er meer van gebruikt wordt. Soms wordt ook chloor gebruikt. 

Dit verzuurt het water weliswaar niet, maar het heeft wel een 

desinfecterende werking. Toch is gebruik van chloor niet aan te raden omdat 

het kankerverwekkend is. Chlooramide heeft dit probleem niet, maar is 

lastig te verkrijgen in Nederland. Aanzuren van drinkwater kan het hele jaar 

door gebeuren. 

Sommige vogelhouders gebruiken het elke dag, anderen maar een of twee 

dagen per week. Hoe vaker het water verzuurt wordt en hoe hoger de 

dosering, hoe effectiever het is. De vogelhouder moet natuurlijk wel in de 

gaten houden dat de vogels het water voldoende blijven drinken. 

Als het zuur langdurig gebruikt wordt, moeten de vogels ook de beschikking 

krijgen over extra calcium . Zuur bindt namelijk calcium zodat het minder 

goed opgenomen kan worden door de vogeldarm. 

Bij langdurig gebruik van zuur kan daarom kalkgebrek optreden. 

Dit is de reden dat veel vogelkwekers stoppen met het aanzuren van het 

water tijdens het broedseizoen. Als een vogel echter de kans krijgt zal 

precies zoveel kalk opnemen als hij nodig heeft. Dat kan echter alleen als er 

een apart bakje in de kooi opgehangen wordt met grit of een stukje sepia. 

Als het calcium gemengd wordt door het voer of water kan de vogel niet 

goed bepalen hoeveel kalk hij opneemt. Op deze manier kunnen ook tijdens 

het broedseizoen de kwetsbare jongen beschermd worden met het zure 

water. Overigens moet grit (dat calcium bevat) niet verward worden met 

maagkiezel (dat silicium bevat). Op het moment dat de jonge vogels apart 

gezet worden moet goed opgelet worden. Deze jonge onervaren dieren 

nemen soms niet voldoende grit op. Bij deze dieren moet men er extra goed 

op letten dat hun voeding voldoende calcium bevat. 

Een zadenmengsel bevat altijd onvoldoende calcium en moet dus aangevuld 

worden met eivoer of een ander zachtvoer. 

Men moet goed in de gaten houden dat de jonge vogels dit ook opnemen. 



Citroenzuur doodt niet alle ziektekiemen. 

Zij remt alleen het vermeerderen van de ziektekiemen. 

Is er sprake van een snelle verspreiding van de ziekte, dan kan het zijn dat 

citroenzuur te traag werkt en moeten antibiotica en/of antischimmel 

middelen gebruikt worden. Bij langdurig gebruik van antibiotica en 

antischimmelmiddelen worden alle ziektekiemen gedood, waardoor de 

jonge vogel er niet mee in contact komt. Het gevolg is dat het 

immuunsysteem van deze dieren zich niet kan ontwikkelen. 

Dit zijn vogels die vaak binnen enkele dagen of weken sterven nadat zij 

verkocht zijn omdat zij dan in contact komen met de ziektekiemen in hun 

nieuwe thuis. Omdat citroenzuur niet alle ziektekiemen doodt komen bij het 

gebruik tijdens de kweek de jongen in contact met een lage concentratie 

ziektekiemen.  Hierdoor kunnen ze een goede afweer op bouwen. De 

concentratie aan ziektekiemen blijft echter laag, zodat ze er niet ziek van 

worden. Citroenzuur heeft dus veel voordelen: het is veilig, voorkomt 

ziekten en zorgt ervoor dat de afweer tegen ziektekiemen zich goed 

ontwikkeld en op peil blijft.  Citroenzuur kan het hele jaar door gebruikt 

worden maar (vooral tijdens het broedseizoen en de opfok van jonge dieren) 

moet men er wel op letten dat de dieren voldoende calcium kunnen 

opnemen. 

Dierenarts Hedwig van der Horst Dorpstraat 25b 5133 AD RIEL (vlakbij 

Tilburg) 

 

 

 

 

 



  


