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We beginnen met de groenlingen. 

 

Op de Bec TT van 2018 heb ik groenlingen gekocht. Eerst 

een agaat pastel man, daarna dacht ik een wildkleur pop 

gekocht te hebben maar dat bleek een man te zijn. Ik heb 

toen tijdens de TT nog een satinet pop bij kunnen kopen. 

Later heb ik nog een agaat pop bijgekocht.   

De agaatpastel man en de satinet pop kwamen van 

dezelfde liefhebber. De man was van 2018 en de pop van 

2016. Ik heb ze direct bij elkaar gezet in een kweekbox 

van 1x1 breed en 1.8 meter hoog. De pop begon al vrij 

vroeg met nestelen maar het eerste  

legsel bleek onbevrucht te zijn. 

Met het tweede legsel had ik meer geluk. Daarvan heb ik 

drie jongen half februari geringd. Het zijn drie 

verschillende kleuren geworden, 1 agaatpastel, 1 agaat en 

1 satinet. Dat betekent dat de agaatpastel man ook split 

satinet is.  

Die wildkleur man die ik had gekocht als pop was een erg 

laat jong van 2018 en niet al te groot. Ik heb er dus nog 

maar een wildkleur man bijgekocht die wat ouder was en 

wel goed van postuur is. 

Terug naar het eerste koppel. De jongen groeiden snel en 

wat mij wel opviel was dat de ouders weinig eivoer 

opnamen. Er werd voornamelijk met grove zaden zoals 

zonnepit, hennep, 

en saffloor pitten 

gevoerd.   

De pop begon 

alweer opnieuw 

voordat de eerste 

jongen waren 

uitgevlogen, 

resultaat, 

onbevruchte 

eieren. Ik heb de pop de normale tijd laten zitten en toen 

de eieren maar weer weggegooid. Het volgende nestje 

was weer wel goed, weer drie jongen maar nu 1 isabel, 1 

agaatpastel en 1 satinet. Toen deze zelfstandig waren heb 

ik ze samen met de man eraf gehaald. Ik heb er toen de 

wildkleur man bij gezet die ik later had bijgekocht  

Na eerst wat gevochten te hebben ging de pop toch weer 

leggen, resultaat onbevruchte eieren. Het is nu 6 juni. Dit 

koppel heeft verder niets meer gedaan. De agaat pop die ik nog had heb ik met een wildkleur man 



in de buitenvlucht gedaan. Ze begonnen eigenlijk redelijk 

snel te nestelen, maar ook hier waren de eerste legsels 

onbevrucht. De derde keer was het wel prijs. Drie mooie 

jongen die goed werden gevoerd en dan ook voorspoedig 

groeide.  

Toen kwam de hittegolf met 40 graden. De buitenvlucht is 

overdekt met  kassenfolie. De temperatuur was dus nog 

enkele graden hoger. Uiteindelijk is daar nog 1 jong van 

uitgevlogen. Het resultaat is nu dat ik 7 jonge groenlingen 

heb. Zoals ik het nu kan zien zijn het 2 satinetten, 2 

agaatpastellen,  1 agaat, 1 Isabel en 1 wildkleur  

 

 

Kruisbekken  

Ik heb twee 

koppels kleine kruisbekken. Het is de kleine soort, (Loxia 

curvirostra) 

1 koppel heb ik enkele jaren geleden aangekocht, het 

andere koppel is eigen kweek. In 2018 verschillende 

keren eieren gehad van beide koppels  maar geen enkel 

ei bevrucht. Voor seizoen 2019 zijn ze wel heel vroeg 

begonnen, Ze hadden in december 2018 al eieren maar 

weer alles 

onbevrucht. De 

twee koppels 

zaten toen bij 

elkaar wat 

eigenlijk geen 

enkel probleem 

opleverde.  Ze 

zaten alle twee in 

dezelfde 

kweekbox te 

broeden, maar zoals gezegd alles onbevrucht.  

Ik heb ze toen apart gezet, het oude koppel bij elkaar en 

het jonge koppel, dat was wel broer en zus maar dat 

vonden zij schijnbaar niet erg. Maar ook dat bracht geen 

succes. Ik heb toen de mannen verwisselt, vader x dochter 

en moeder x zoon. 

We hadden op dat moment net de ontmoetingsdag van 

Bec en daar was ook Mart van Doorn. Mart is een zeer 

ervaren kweker van onder andere goudvinken, appelvinken en ook verschillende soorten 

kruisbekken. We kwamen aan de praat en ik vroeg aan hem wat het probleem zou kunnen zijn. Hij 

adviseerde mij om het percentage hennep op te voeren naar 50% van het voer.  



Ik heb dat advies opgevolgd, of het daar aan gelegen heeft 

weet ik niet maar van het ene koppel heb ik nu twee jonge 

en van het andere een. Het is niet veel van twee koppels 

maar als de kwaliteit goed is heb je er nier meer nodig. 

De jongen zijn nu (7-5-2019) zelfstandig.  

Voor de kruisbekken is nu het kweekseizoen voorbij. 

Resultaat is drie jongen, een hoop gedoe en veel 

onbevruchte eieren. 

 

 

 

 

 

Veldleeuweriken  

In 2018 heb ik ook weer een koppel veldleeuweriken 

aangekocht. Vroeger heb ik ze ook gehad en er goede 

kweek resultaten mee behaald. Ik heb ze gehuisvest in 

een binnenvlucht van 4 x 1 meter en 1,80 hoog. Daar 

zaten ook een koppel geelgorzen (schrijvers) en een 

koppel kneuters bij. Ongeveer in de midden van de vlucht 

had ik een klein grasveldje gemaakt. Ik gebruikte 

daarvoor een plastiek bak van 80 x 80 cm met daarin 

graszoden.  De man begon al vrij vroeg met zingen, begin 

maart had de pop haar eerste ei gelegd. Ze was onder 

een graspol gaan zitten, een mooi rond en diep nest wat 

zij afschermde met een beetje mos. Het broeden ging 

redelijk goed maar ik heb de pop eigenlijk nooit op het 

nest zien zitten, tot op de laatste dag dat de eieren uit 

moesten komen. De volgende dag ging ik kijken hoeveel 

jongen er waren, mijn verbazing was groot, het nest was 

leeg en al enigszins overhoopgehaald. Van de eieren of 

eventueel jongen was niets te bekennen. Het zouden 

spitsmuizen kunnen zijn geweest maar daar had ik in de 

binnenkooi nog nooit last van gehad, buiten wel. Ze 

begonnen wel weer direct opnieuw. Weer 4 eieren. Het 

broeden verliep op dezelfde manier. Bij het uitkomen van 

de eieren was ik nu er wel op tijd  bij. Wat gebeurde er nu, zo gauw er een jong uit het ei was werd 

het uit het nest gegooid. Dus ook dit nest ging verloren en het lag niet aan de spitsmuizen. Ook nu 

begonnen ze weer direct opnieuw. Weer 4 eieren, weer perfect broeden.  De dag dat zij uit 

moesten komen was ik extra alert.  Op de bewuste dag kwam ik s ’morgens in de kooi en zag het 

al meteen, 1 jong lag al buiten het nest. Half uit het ei maar het leefde nog. Nu had ik nog een 

kanarie in de broedkooi op eieren zitten die ook uit moesten komen. Ik heb die kanarie eieren 

verdeeld onder andere kanaries. Ik heb de jonge leeuwerik en de overige drie eieren onder de 

kanarie gelegd. Slechter dan de vorige keer kon het niet worden. De volgende morgen lagen er 4 

mooie jonge leeuweriken in het nest.  



Ik voer mijn kanaries hetzelfde eivoer aangevuld met pinkys en hermetia als aan de andere 

vogels. Dat doe ik goeddeels uit gemakzucht en je weet nooit waar het goed voor is, zoals nu.  

De jonge leeuweriken werden goed gevoerd en groeide als kool.  Ik heb ze met 4 dagen oud 

geringd. Twee dagen na het ringen lag er een uit het nest, het was het kleinste jong. Het jong was 

wel koud maar toen ik het even in mijn handen had voelde ik toch beweging. Ik heb het jong onder 

de warmtelamp gelegd en na een uur was het springlevend. Ik heb dit wel meer meegemaakt, als 

je denkt dat de jonge dood zijn, blijken ze dikwijls alleen onderkoeld te zijn en met een beetje 

improvisatie zijn zij toch wel te redden. Zo ook nu.  

We hebben hem met de hand grootgebracht. Mijn vrouw 

Joke heeft daar het grootste aandeel in gehad, zij had al 

enige ervaring ze heeft voorheen ook al een paar 

boerenzwaluwen met de hand grootgebracht, die zaten 

bij ons in de paardenstal en waren uit het nest gevallen. 

Terug naar de andere drie onder de kanarie. Dat ging 

buitengewoon goed. Nu weet ik uit ervaring dat jonge 

leeuweriken niet uitvliegen maar uitlopen. Ik heb toen de 

jonge 10 dagen 

oud waren het 

nestje op de 

grond van de 

broedkooi gezet 

en dat was niets 

te vroeg. De dag 

erna was het 

eerste jong er al 

uit. Hij ging wel 

regelmatig terug 

het nest in. Twee dagen later was er alles uit. Ik heb het 

nest vervangen door een flinke pol gras en daar maakte 

de jonge dankbaar gebruik van. Met het jong binnen in de 

hand opfok ging het eigenlijk op dezelfde manier, zij het 

iets langzamer. Toen ze 30 dagen oud waren heb ik ze 

apart gezet in een grotere vlucht, alle 4 bij elkaar, ook het 

jong uit de hand opfok moet leren dat het een 

veldleeuwerik is 

Het ouderkoppel heb ik direct nadat ik de eieren had weggehaald in de grote volière gezet. De 

patrijshaan had er in het begin wel problemen mee maar na een paar dagen was het weer over. 

Na een week zat de man alweer uitbundig te zingen. Ook de pop begon weer aanstalten te maken 

om weer te gaan nestelen. Ze heeft haar nest onder een bos violen gemaakt en vanaf 27-6 zit ze 

te broeden op 4 eieren. Ik ben benieuwd of het nu wel goed gaat. De man heeft het nu wel een 

stuk drukker met al die andere vogels erbij.  

Ze hebben in de volière zelf nog twee jongen grootgebracht.  Ik heb ze op 11-7 geringd. 

Het resultaat is dit jaar 6 mooie leeuweriken. Opmerkelijk is dat een van de laatste twee veel 

zwarter is dan de andere, hij lijkt ook groter. Ik benieuwd wat eruit groeit.  

 

 



Blauwborst  

De blauwborsten waren al vroeg aan de gang. Dhr. Bruinsma had me op een zeer schappelijke 

wijze aan een pop geholpen. Een man had ik al en die was al een paar jaar oud. Hij zat al twee 

jaar alleen, ik heb hem toen toch maar aangehouden. Het is een mooie en rustige vogel en een 

aanwinst voor elke volière.  

Terug naar de kweek 

Ze zitten in een naar mijn maatstaven in een grote 

volière.  Die delen zij met diverse andere vogels, onder 

andere, kemphanen, patrijzen, appelvinken, Putters, 

geelgorzen, kleuters, zwartkoppen en leeuweriken. O ja 

er vliegen ook nog een paar kanaries bij, waterslagers. 

Het moge duidelijk zijn dat het levend voer door 

iedereen erg gewaardeerd wordt.  

Het eerste nest werd gebouwd in een nestbakje wat in 

de hedera begroeiing. het was vorig jaar in gebruik door 

een putter. Ze hebben het wat opgekalefaterd en zijn 

gaan broeden. 

Het broeden 

ging perfect. 

Ook het 

uitkomen 

leverde geen 

problemen op. Ik heb twee jongen kunnen ringen. Een 

paar dagen na het ringen ging de man heel erg achter de 

pop aan het jagen, ik heb de man er toen afgehaald, na 

nestcontrole bleek er nog 1 jong in te liggen. Na een dag 

was het jong dat nog over was ook dood. Hij zat al volledig 

in de veren maar is niet meer gevoerd, wat de reden 

daarvan was weet ik niet. 

Ik heb in de 

volière een aantal 

hangpotten met 

bloemen hangen, 

zoals geranium, 

fuchsia, begonia, 

dovenetel en lavendel. In een van de geraniums zat al een 

Putter te broeden en wat doen de blauwborsten, juist die 

gaan midden in de fuchsia zitten. Ook hier verliep het 

broeden voorspoedig. Man en pop waren het goed eens 

met elkaar. Weer twee jongen geringd. En wederom na 

een paar dagen was het weer vechten geblazen.  De pop 

maakte het leven van de man wel heel zuur. Er bleef ook 

weinig tijd over om de jongen te voeren 

Ik heb er de man toch maar weer afgevangen en de kooi 

ernaast gezet. De pop bleef zich nog agressief naar de 

man toe gedragen met dit verschil, ze konden elkaar niet 

meer beschadigen. De pop bleef goed voeren maar op 



een gegeven moment miste ik toch 1 jong. Nu was er dus nog 1 over, dat is vandaag 28-6-2019 

uitgevlogen. Het zit nu verscholen onder het groen. De pop blijft wel goed door voeren. 

1-7-2019  De jonge blauwborst laat zich steeds meer zien. Hij loopt meer dan dat hij vliegt maar hij 

is wel erg snel. Hij begint ook al zelf hier en daar aan te pikken maar wordt nog wel volop gevoerd 

en beschermt. Ik heb er de man weer bij gelaten maar zij houden het dit jaar verder voor gezien. 

 

Patrijzen  

In de zomer van 2018 heb ik een koppel patrijzen aangeschaft. Ik had ze geruild tegen een Isabel 

zanglijster pop die ik over had. Ik moest ze voor mijn doen wel ver gaan halen, St. Anthonis.  

In het begin waren ze vrij schuw. Ik heb ze eerst buiten in 

een kleinere vlucht gezet met zicht op de grotere volière 

waar zij uiteindelijk in moesten. Na een paar weken was 

het zover. Voordat ik ze losliet in de volière heb ik wel 

eerst aan een kant de vleugelpennen geknipt. In het begin 

bleven ze toch erg schuw maar het ging steeds beter. Na 

de rui heb ik de vleugelpennen niet meer geknipt. Ik moet 

zeggen, vliegen doen ze bijna niet. Alleen  als zij erg 

schrikken gaan ze omhoog. Ze zijn ook erg verdraagzaam 

ten opzichte van de andere vogels, ook als er jongen zijn 

die net uitvliegen. In het voorjaar van 2019 liet haan zijn 

karakteristieke roep al vroeg horen. Dat is een van de 

reden waarom ik ze aangeschaft heb.  Vroeger, en dan 

spreek ik over een 20 jaar geleden hoorde je ze elke 

zomeravond wel roepen in het wild. Maar je hoort ze niet 

meer laat staan van zien. 

Bij mij in de volière worden ze nu alleen maar tammer. Als 

ik voor de kooi zit komen ze tot op een meter bij mij.eveer 

begin mei vond ik het eerste ei. Het lag onder de struiken 

maar er was 

niets van een 

nest te 

ontdekken. De 

volgende dag 

lag er weer een, 

die lag weer een 

eindje verder, 

ook zomaar op 

de vlakke grond. 

Het 3e ei lag in 

een kuiltje onder 

een skimmia 

plant en bij een 

grote pol 

buntgras 

(pijpenstrootje). 

Ik heb daar die 

andere twee 

eieren bij 



gelegd. Ze is daar verder gegaan met leggen, allemaal netjes in het nest. Met 18 eieren vond ze 

het wel genoeg denk ik en is ze gaan zitten. In het begin wou ze nog wel gaan lopen als ik in de 

buurt kwam maar na een paar dagen bleef ze vast zitten. 

28-6 heb ik het eerste kuiken gezien en een aantal legen schalen. De volgende morgen waren al 

de eieren uit op een na. Toen ik in de buurt kwam begon de hen zachtjes te roepen, meteen 

drukte alle kuikens zich tegen de grond in het gras. Je moet dan wel heel goed kijken wil je ze nog 

zien. De dag erna lieten ze zich al wat meer zien, het zijn er wel heel veel. Vroeger noemde we 

dat een klocht patrijzen. Hoe ze dat in andere delen van het land noemen weet ik niet maar ik ben 

er wel benieuwd naar. In het wild kwam ik er nooit meer tegen als een koppel met 6 tot 8 jonge. Ik 

denk dat die andere eerst door de kraaien opgevreten worden en die het hebben overleefd zijn 

voor de vos, bunzing, marter en nog wat meer van dat gespuis. Nou weet ik wel dat die beesten 

ook niet naar supermarkt kunnen maar als er wat minder van waren zou dat de broedvogels wel 

ten goede komen 

Terug naar mijn volière  

Nu komt de hen op me af als ik te dichtbij kom. Ook de 

haan komt met trillende vleugels op me af. Maar het zijn 

steeds schijnaanvallen. De kuikens beginnen te groeien. 

De hen kan ze niet allemaal warm houden. Ik zie steeds 

dat de meeste jonge wel bij de hen zitten, een stuk of 10 

de rest zit bij de haan niet ver ervan af. 

  S ‘avonds gaan de haan en de hen dicht tegen elkaar 

aanzitten, zo kunnen beiden de kuikens warm houden 

en zitten de kuikens toch allemaal bij elkaar. Ik heb dat 

nog nooit bij andere vogels gezien. Vroeger heb ik nogal 

wat verschillende soorten fazanten gehad maar daar 

heb ik dat nooit waargenomen.   

De jongen groeien goed. Ik heb opfok voer voor 

siervogels gehaald, maar dat is niet veel meer dan 

kuikenmeel waar wat vlokkreeftjes aan zijn toegevoegd. 

Het voordeel hiervan is dat er een middel tegen 

coccidiose is aan toegevoegd. Ze pakken er niet veel 

van. Ik strooi wat pinky’s en hermetialarven op de grond 

met ook wat meelwormen.  Daar hebben ze meer 

interesse in. Verder scharrelen ze door het gras en 

pakken hier en daar een insect. De kuikens zijn nu 20 

dagen oud. De staartpennen beginnen ook te groeien.  

Als ze wegrennen spreiden ze de staart al net als de 

ouders. Ik heb er inmiddels 1 geringd maar het is nog 

een paar dagen te vroeg. Met 23 dagen oud heb ik ze 

allemaal geringd, hopelijk blijven de ringen zitten.  De 

kuikens beginnen nu ook met vliegoefeningen. Het gaat 

erg snel, ze weten perfect de afmetingen van de volière, 

ze vliegen niet tegen het gaas ook de hoogte schatten 

ze goed in. Ze zijn op dit moment 6-8-2019 ongeveer 5 

weken oud.  



Ze worden al aardig groot en zijn zo goed als zelfstandig. 

Ze slapen nog wel dicht tegen elkaar aan. Ze eten nu ook 

van alles. In het begin waren het vooral pinky’s en 

meelwormen,  nu is alles goed. Ze pikken heel veel groen, 

het gras in de volière is zo goed als verdwenen, ook de 

kruiden die in de volière staan moeten eraan geloven. 

Verder krijgen ze op dit moment alleen de zaden en het 

eivoer wat de Putters, sijzen, groenlingen en de rest 

overlaten. In het begin hebben ze aan voer wel wat gekost 

maar nu ruimen ze het overschot op. Ze zijn gek op 

bladgroen. Ik heb in 

de tuin mariadistel 

staan, als die de 

kans krijgt om te 

groeien krijgt hij 

bladeren van wel 60 

cm lang. Als ik er 

zo’n blad ingooi 

vind je er na 10 

minuten niets meer 

van terug.  

Een ander voordeel van die mariadistel is, er komen groten 

zaaddozen in. Als daar pluis in begint te komen knip ik ze 

af en geef ze dan aan de Putters. Ik snij ze wel eerst over 

de helft zodat ze er beter bij kunnen. Zo wordt de hele 

plant benut, mooier kan eigenlijk niet. 

Al met al zijn het mooie rustige vogels waar ik veel plezier 

aan heb beleefd.  

 

 

Appelvink 

In 2018 had ik twee jonge appelvinken, het 

bleken twee poppen te zijn. Ik heb 

geprobeerd om er een te ruilen voor een 

man maar dat is niet gelukt. Ik heb ook 

geprobeerd er een te kopen maar dat is 

uiteindelijk ook niet gelukt. Ik werd door 

een Belgische ‘liefhebber‘ een tijdje aan 

het lijntje gehouden maar het draaide 

uiteindelijk op niets uit. 

Ik ben dus 2019 maar weer gestart met het 

oude koppel. Half mei zijn ze begonnen 

met nestelen. Ze zaten vanaf 23 mei te 

broeden. Toen de pop een dag of 4 zat te 

broeden misten ik de man. Ik ben gaan 

zoeken en vond hem dood onder een struik. Er was niets aan te zien, hij was niet beschadigd ook 



niet mager dus wat de oorzaak is geweest weet ik niet. Ik miste in de tuin ook een paar merels dus 

toch misschien usutu virus.  

De pop stond er nu dus alleen voor. Het broeden leverde 

geen problemen op. De jongen kwamen gewoon op tijd 

uit. De jongen werden zover ik kon zien goed gevoerd. Ik 

heb er twee kunnen ringen, het ene jong was wel een 

stuk groter dan 

het andere. 

Uiteindelijk is er 

een uitgevlogen 

en is nu, 3 juli 

bijna zelfstandig. 

Ik hoop dat het 

een man is maar 

ben er bijna zeker 

van dat het een 

pop is. 

 

 

 

 

 

Merels 
Ik ben in het bezit van twee koppels merels. 1 zwart 

geparelde man, 1 bruinpastel man, 1 bruin geparelde pop 

en 1 zuiver witte zwartoog pop. Ik had eerst de zwart 

geparelde man en de bruin geparelde pop proberen te 

koppelen. Dat is niet echt gelukt. In de andere afdeling van 

de volière zat het andere koppel, ook dat was geen ideale 

situatie. De twee mannen probeerden toch door het gaas 

met elkaar te vechten. De bruinpastel man had duidelijk 

meer interesse in de bruin geparelde pop. Ondertussen 

had de witte pop al wel een nest gemaakt, ze zat er ook 

regelmatig op maar ik zag geen eieren. Dat was al heel 

vroeg in het jaar. Ik dacht eerst zou ze nou direct als ze 

gelegd had het ei verwijderen. Ik had nog een ei van de 

zwarte spreeuwen, dat heb ik erin gelegd. Dat ei bleef 

goed liggen en ze bleef er ook opzitten. Op een gegeven 

moment heb ik alles weggehaald zodat ze weer opnieuw 

moest beginnen. Ze heeft nog twee nesten gemaakt maar 

geen eieren. Ook met het andere koppel werd het niks. 

Ik heb toen maar in een laatste poging om resultaat te 

behalen de mannen gewisseld. Ik heb ze ook verder uit 

elkaar gezet zodat het vechten verleden tijd was. 



Het was dus nu zwart geparelde man x witte pop. De 

eerste week was het een grote vechtpartij, de man wou wel 

maar de pop niet. De pop had genoeg schuilplekken om 

zich te verbergen, wat ze dan ook deed. Na een week ging 

het beter en dulden ze elkaar. Een voorbeeldig koppel is 

het tot nog toe niet geworden.  

Het andere 

koppel ging een 

stuk beter. Na 

een paar dagen 

begon de pop al 

met 

nestmateriaal te 

dragen. Ze was 

steeds aan een 

kant van de 

vlucht bezig 

maar het leiden tot niets. Ik had op die plaats wel een 

nestbak opgehangen maar het werd niets. Ik had ook een 

bak halverwege de binnenvlucht hangen. Daar is zij op een gegeven moment toch naar toe 

gegaan. Toen het nest klaar was werden er 4 eieren gelegd. Na ongeveer 14 dagen vond ik een 

lege eierdop in de vlucht en na een nestcontrole bleken er drie jongen in te liggen. 

Ik ben begonnen met extra pinky’s, hermetia en meelwormen te voeren.  Na een paar dagen ben 

ik begonnen met regenwormen. Die knipte ik in het begin in kleine stukjes, dat ging vrij goed. De 

jonge merels groeide goed. Na vijf dagen heb ik ze geringd. Met twee van de drie  

 

 

 

ging dat nog maar net, het andere jong was wat kleiner en 

ging dus een stuk beter. De jonge groeien erg hard en 

lusten nu ook veel pieren, knippen hoeft niet meer. 

De jonge merels zijn 14-7 uit het nest gesprongen.  De dag 

erna konden ze al behoorlijk vliegen. Ze zijn overwegend 

bruin van kleur alleen de vleugelpennen zijn zilver grijs (zie 

foto). De pop is hetzelfde nest weer in orde aan het maken. 

Vandaag 16-7 zag ik haar op het nest zitten. Ik heb met 

een spiegel gekeken en de nestkom was weer helemaal 

klaar om opnieuw te beginnen.  

De staartpennen beginnen er nu ook door te komen bij de 

jonge merels.  Ook die zijn zilvergrijs.  



19-7, het ouder koppel is opnieuw 

begonnen en vandaag het eerste ei 

gelegd. Het is volgens mij wel laat In het 

seizoen. Ik ben benieuwd wat het nog 

wordt.  

De eieren bleken onbevrucht te zijn. 

Het resultaat zijn dus drie jonge merels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eivoer 

Het eivoer dat ik aan al mijn vogels geef is opgebouwd uit een commercieel bv Bravomix. Daarbij 

komt gemalen boerenkool (uit eigen tuin) en een halve stronk witlof en wat cranberry’s, ook 

allemaal gemalen. Een paar eetlepels diepvries erwten en gemalen eieren maken de basis 

compleet. Dit alles wordt flink gemengd en levert een mooi rul eivoer op. Dat wordt dan verder 

aangevuld met pinky’s en hermetia larven naar gelang de behoefte en tijd van het jaar. Er worden 

ook nog meelwormen bijgevoerd. In de broedtijd worden die ook door de putters en appelvinken 

opgenomen. 

 

De cranberry’s gebruik ik omdat ze wat zuur zijn en dat 

komt de zuurgraad van het eivoer ten goede. De eieren die 

ik gebruik zijn gekookt en gepeld en worden bewaard in 

appelazijn, ook voor de zuurgraad.  

Deze samenstelling wordt door alle vogels goed 

opgenomen behalve de kruisbekken die pakken er niets 

van. 

Maar zoals met veel zaken, als het eivoer dat u gebruikt 

goed bevalt zou ik zeker niets veranderen. 

 

 

 

 



Algemeen  

Als ik nu de balans opmaak is het toch wel een bijzonder jaar geweest. In de binnenvluchten over 

het algemeen veel onbevruchte eieren. Ik heb er putters inzitten, alles onbevrucht terwijl het 

andere jaren wel goed ging. Er zit ook een koppel geelgorzen dat heeft drie nesten gehad, alles 

onbevrucht. 

L.J. Schellekens. 

 

 

 

 

 

 

 

 


