
 

 

Beste leden, 
 
Het is inmiddels mei als u deze nieuwsbrief, naar wij hopen, in goede gezondheid 
ontvangt. Zoals eerder aangegeven hebben wij t.g.v. van de maatregelen geen 
voorjaars-bijeenkomsten mogen houden, daarom heeft het bestuur gemeend om 
extra bijeenkomst(en) in te plannen. Het bestuur is voornemens om deze medio 
augustus/september te doen plaatsvinden. Alles hangt natuurlijk af van de 
maatregelen. Omtrent de datum(s) en invulling gaan wij u dan t.z.t. informeren.  
Vooralsnog denken wij dat onze JVD, die voor zaterdag 23 oktober 2021 gepland 
staat, door kan gaan. 
 
Het wel en wee in de SKNN 
In februari is ons lid Klaas Muis na een korte periode van ziek zijn overleden. Klaas 
was nog maar 1 jaar lid van onze club. De familie verzocht Gert Mooiweer om zijn 
vogels te herplaatsen. Gert heeft dat met respect gedaan. 
Verder kregen wij bericht dat de echtgenote van ons lid Jelle van der Velde was 
overleden. 
Wij wensen de familie Muis en Jelle en zijn familie veel sterkte toe. 
 
Wij hebben u in de vorige nieuwsbrief geïnformeerd over de gezondheidstoestand 
van Theo Kijzer en Pier Dijkstra. Met Theo gaat het uitstekend, en Pier ondergaat 
behandelingen die dusdanig goed aanslaan dat hij er positief over kan praten. 
Wij hebben, nu we weer 2 personen mogen ontvangen, een bezoek gebracht aan 
Theo. Binnenkort gaat een bestuur delegatie ook Pier bezoeken zodra Pier het 
aangeeft dat het kan. 
 
Gelukkig kunnen wij ook “koninklijk” nieuws melden, namelijk de echtgenote van ons 
lid Roelof Boer is geridderd, en wel in de orde van Oranje Nassau. 
Mevrouw Boer heeft een groot deel van haar leven haar buurvrouw verzorgd. 
Wij feliciteren haar van harte met deze benoeming. 
Met Roelof gaat het trouwens steeds moeizamer, zonder gebruik van de rollator is 
verplaatsen nauwelijks meer mogelijk. 
 
Activiteiten 2021 
Op 23 oktober houden we onze Jonge Vogeldag in Drachten, Koeno coördineert de  
dag en heeft inmiddels 2 keurmeesters (onder voorbehoud) gevraagd de vogels te 
beoordelen.  
 
SKNN shows komende jaren:  
 In 2021 zijn we te gast in Noardburgum. 
 In 2022 houden we onze jubileumshow in Drachten. 
 In 2023 mogelijk naar Leeuwarden, omdat de show het afgelopen jaar niet 

door is gegaan. 
 Vanaf 2024 zijn alle opties nog open. 

 
 
 
 
 



 
 
 
SKNN show 2021 Noordbergum 
We hopen binnenkort te kunnen starten met de voorbereidingen voor de SKNN 
show-2021 te Noardburgum.  
 
Coördinator Jan meldt dat de zaal gereserveerd is en ook de keurmeesters 
gecontracteerd zijn.  
 
Jan zal tijdig de benodigde info met u delen.  
 
Nog steeds hangt alles af van de maatregelen. 
 
De show wordt gehouden in “De Balstien” te Noordbergum, van Cronenburgweg 1 
9257VW Noordbergum. 
 
Data: (TT-week 45) 
 Dinsdag 09-11-2021 Inbrengen vogels van 16-21 uur. 
 Woensdag 10-11-2021 Keurdag. 
 Donderdag 11-11-2021 Opening TT om 19.30 uur. 
 Vrijdag 12-11-2021 TT open van 10-22 uur. 
 Zaterdag 13-11-2021 TT open van 10-15 uur (Afhalen vogels na 15.00 uur). 

 
Nieuwe middelen 
Secretaris Erik heeft uw bestelling ontvangen en deze naar de leveranciers doen 
toekomen. Inmiddels zijn de F10sc en Exzolt binnengekomen en naar/door aan 
diverse mensen verstuurd/gebracht/gehaald. 
 
Mocht u het e.e.a. besteld hebben en op korte termijn willen  gebruiken, neem dan 
even contact op met Erik. Het vaccin komt pas later (medio juni). 
Verder in de nieuwsbrief een verslag van mij over mijn eerste ervaring met deze 
middelen. Het Canary-vaccin is nog niet ontvangen. 
 
Rode kleurstof 
Enkele kwekers van roodfactorige kleurslagen hebben mij verzocht of wij als bestuur 
te onderzoeken om een leverancier te vinden die voor leden van de SKNN het rode 
kleurstof voor een gereduceerde prijs kan/wil leveren.  
 
Wij willen dit wel op ons nemen maar dan willen we eerst weten hoeveel 
belangstelling er is, en hoeveel gram hij/zij jaarlijks nodig heeft. 
 
Daarom het verzoek aan alle SKNN leden/kwekers van roodfactorigen die 
belangstelling hebben om uw naam en hoeveel gram per email aan Erik Hulsman 
door te geven. 
 
Garvo actie 
De actie heeft onze clubkas een bedrag van 68,50 € opgeleverd. Iedereen die 
hieraan hebben meegedaan bedanken wij hartelijk. 
 
Verslag gebruik nieuwe middelen 
Het was september 2020 toen ik voor het eerst over Exzolt hoorde. Een antiluis 
middel op biologische basis dat via het drinkwater aan kanaries en kooivogels 
toegediend wordt. Met name in Duitsland en Frankrijk veel toegepast. 
 
Ik heb een flesje met 15 ml Exzolt gekocht voor een behoorlijke prijs van 57,50 € in 
de wetenschap dat je er minimaal twee jaar mee kunt doen als je de 
gebruiksaanwijzing strikt volgt. Ik ben dan ook in november begonnen met een 
eerste keer toedienen en januari 2021 herhaald. 
 



 
 
 
In februari gingen de eerste vogels in de broedkooien en de kweek kon beginnen.  
 
Toch bleef ik wekelijks 2 a 3 keer controleren op aanwezigheid van kruipertjes.  
 
Steeds weer niets gevonden. Wat een fantastisch resultaat. Ook bij wisselingen van 
temperatuur en luchtvochtigheid geen kruipers zichtbaar. Nu kweek ik kleurkanaries 
in een onverwarmd buitenhok, en postuur in een kweekruimte op de vliering waar de 
temperatuur en luchtvochtigheid constanter maar ook hoger is.  
 
Op een geven moment vond ik bij een (aangekochte) lizard wat kruipertjes in het 
nest. Ik heb alle vogels direct weer een kuur Exzolt toegediend en alle dagen 
gecontroleerd.  
 
Na 5 dagen geen kruipertjes meer gezien. Wat een geweldig resultaat. Ik heb in de 
tussentijd een nieuwe Exzolt leverancier gevonden, die aanzienlijk goedkoper bleek.  
 
In overleg met mijn bestuursleden heeft Erik de contacten op zich genomen en de 
bestellingen voor u gedaan.  
 
Tot zover over gebruik van Exzolt. 
 
Dan mijn ervaring met F10sc. 
In Februari ben ik op een dag naar het Brabantse gereden, om aangekochte vogels 
te halen.  
 
Tijdens de rondgang die ik in het kweekverblijf van de kweker kreeg, vraag ik 
natuurlijk honderduit over zijn voeding, eivoer en andere toevoegingen die ik zou 
moeten weten. Ik kreeg een uitgebreide uitleg over zijn voedermethodes. 
 
Toen het gesprek op toevoegingen via het verstrekken van drinkwater kwam, 
vertelde hij, dat hij een biologisch middel aan het drinkwater toevoegt ter voorkoming 
van darmziektes als coccidiose, zweetziekte en axoplasmose dat weer megabacterie 
veroorzaakt. 
 
Het middel heet F10sc dat hij inmiddels 4 jaar dagelijks via het drinkwater verstrekt.  
De vogels doen het voortreffelijk, goede ontlasting en geen toevoegingen meer van 
antibiotica ’s en andere middelen ter bestrijding van darmbacteriën. 
 
Ik kreeg het adres van de firma en heb het direct besteld en binnen een week 
bezorgd gekregen, en ook direct verstrekt. Omdat het middel nogal bitter is kreeg 
een tip om een opgeloste zoetje toe te voegen. Maar aangezien ik wel druivensuiker 
thuis heb liggen, is ook prima, en de vogels nemen het goed op. 
 
De vogels doen het geweldig, hebben allen mooie homogene ontlasting met de witte 
puntjes aan een uiteinde zoals het hoort.  
 
Als laatste het middel Canary-vaccin. 
Binnen de club heeft Koeno de Groot in 2020 Canary-vaccin aan zijn vogels 
toegediend. Ook weer via het drinkwater.  
 
Geen gedoe met vogels vangen, een voor een prikken enz.  
 
Diverse leden hebben het besteld en wij hebben bericht ontvangen dat het in juni bij 
Erik bezorgd gaat worden. 
 
 
 



 
Tot zover deze nieuwsbrief, 
 
Met vriendelijke groet van; 
 
Jan, Gert, Koeno, Erik en Riekus. 
 
Het bestuur SKNN 
 
 
 
 


