Beste vogelliefhebbers.
Aan de hand van de enquête had ik aangegeven om wel een stukje te willen schrijven over hoe ik kweek
met mijn vogels. Er is al heel veel over geschreven en ieder doet het op zijn eigen manier, maar misschien
kunnen we zo toch nog wat van elkaar leren.
Er zijn vele manieren om te kweken en als de resultaten goed zijn moet je gewoon op die manier er mee
verder gaan. Je hoort echter dat de resultaten tegenwoordig nogal wisselend zijn en dat men vaak niet
weet hoe het komt. Maar misschien kun je uit mijn verhaal iets op pikken waar je wat aan hebt.
Ik ben in 1978 begonnen met het kweken van Harzers zoals ik al had geschreven in de enquête. Voor die
tijd kweekte ik Waterslagers in de buitenvolière alle vogels bij elkaar in en dat ging ook altijd super. Enkel
zomers zongen ze je de tuin uit, en dat werd me op een gegeven moment iets te veel van het goede.
Vandaar dat ik het met Harzers wilde proberen. (De zang is een stuk zachter). De start was dus met 5
poppen en 3 mannen wat toen 40 jongen opleverde in 2 rondjes dat was toen bijzonder goed. Deze
resultaten heb ik lang vast kunnen houden want het waren bijzonder goede vogels. Nu lukt het mij ook
niet meer maar het kan wel. Dit jaar probeer ik ook een aantal kleurkanaries Agaat geel op stok te krijgen.
Ik hoop dat ik het resultaat dit jaar kan showen. Hopelijk hebben we de Corona problemen dan achter
ons gelaten.
Wanneer start het kweekseizoen.
Een succes vol kweekseizoen begint met enkel goede en gezonde vogels, alles wat maar enigszins
verdacht is en er niet helemaal fris bij zit doet niet mee, maar dat zal duidelijk zijn. Als je start met het
kweek seizoen met eigen geweekte vogels weet je over het algemeen wat je aan kwaliteit in huis hebt.
Heb je vogels aangekocht dan is het maar de vraag hoe ze het gaan doen. Zorg ieder geval als je nieuwe
vogels hebt gekocht dat je ze ruim voor het kweek seizoen in huis hebt, zodat ze aan de omgeving en het
voer kunnen wennen. Mijn nieuwe kweekseizoen begint eigenlijk als de jongen van het afgelopen jaar in
de buitenvolière zijn terecht gekomen. Hier kunnen ze zich dan verder ontwikkelen en de basis leggen
voor het volgende kweek seizoen. Zomers in de buitenvolière voer ik naast een goed zaad mengsel en
regelmatig eivoer zoveel mogelijk onkruid wat ik pluk bij ons in het weiland.Paardenbloemen, koolzaad.
Lepeldiefjes, zuring, boerenwormkruid, enzv. het maakt eigenlijk niet uit ze lusten eigenlijk alles wel.
Daarbij kunnen ze altijd op de grond in de aarde pikken. De grond schoffel ik regelmatig los en dan zijn ze
weer uren bezig met het zoeken naar van alles en nog wat. Hier halen ze allerlei stoffen uit die ze in een
broedkooi of binnenvlucht niet kunnen vinden. Ook hebben ze natuurlijk vogelgrit/kiezel het hele jaar tot
hun beschikking en hangt er sepia in de vlucht. In de wintermaanden gewoon buiten zijn is op zich al en
goede selectie, enkel de gezonde en sterke vogels overleven het. Daarnaast zon en veel badwater is een
goede basis voor een nieuw kweekseizoen. Bij mij vliegen zomers de mannen en poppen gewoon bij
elkaar in. Bij het koppelen in het kweekseizoen heb je dan ook geen problemen dat de pop de man niet
accepteerd want het zijn bekenden van elkaar. Ik start met het kweek seizoen meestal rond 20 maart
soms iets eerder het ligt er aan hoe ver de poppen zijn.
Normaal gesproken heb ik de mannen al in oktober naar binnen gehaald en zitten in de zangkast, deze
gaan dan na het wedstrijd seizoen in de binnen vluchtjes. Vanaf januari hebben ze dan weer een beetje
tijd om vlieg vlug te worden en in stemming te komen voor het nieuwe kweekseizoen. Ik laat ze meestal
een tijdje knokken in de vluchtjes en hou ze dan wel in de gaten dat ze elkaar niet vermoorden. Als het te
gek wordt doe ik de mannen in de kweekkooien zodat ze allemaal gescheiden zitten. De vogels die ik niet
kan gebruiken gaan daarna na de handel.
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In januari haal ik ook de poppen binnen en doe ze ook in vluchtjes bij elkaar, ze kunnen dan de mannen
ook horen en zo kan het proces om broedrijp te worden op gang komen. Ik geef ze dan ook iets meer licht
als buiten om te zorgen dat ze rond 20 maart broedrijp zijn. Iedere week doe ik er en half uur bij zodat ze
op een natuurlijke manier aan hun lichturen komen .Om te zien of de popen broedrijp zijn gooi je in de
vluchtjes maar wat nest materiaal en als ze gaan slepen kun je er van uit gaan dat het zover is. Ik wacht
zolang mogelijk met de vogels bij elkaar te doen totdat de pop er echt helemaal aan toe is. Je zult zien dat
dan meestal binnen 1 of 2 dagen het nest in elkaar wordt gezet en de pop op het nest gaat zitten.
Normaal gesproken moet een gezonde pop 4 tot 6 eitjes leggen alles wat minder wordt gelegd is niet
goed. En met deze vogels moet je zeker niet meer mee verder willen kweken.
Ik kweek in broedkooien van 50 en 60 cm breed. Op de bodem heb ik een soort kattengrit met zand. Ik
doe dan de helft gewoon schelpenzand en de helft kattengrit. De bodem is dan altijd mooi droog, werkt
voor mij perfect. Aan beide zijde in de broedkooi kan ik een stenen broedbakje ophangen doormiddel van
een metalen ring. Meestal geef ik ze eerst een broedbakje en als de pop er aan toe is om aan het 2e legsel
te beginnen hang ik de 2e er in. Je geeft ze weer wat extra nestmateriaal en tussen neus en lippen door
knutselt de pop het 2e nest in elkaar en kan ze zo overstappen. De pop heeft het nest dan klaar voor dat
de jongen uit het eerste nest zijn. Voordeel geen gepluk door de ouders geen bevuilde eieren van het 2e
legsel door de jongen. Wil de pop toch in het oude nest zet dan de jongen over in het nieuwe nestbakje.
Als de pop eenmaal aan het leggen is gegaan, noteer ik wanneer het eerste eitje is gelegd en dat is het. Ik
haal ze nooit weg om ze dan weer allemaal gelijk weer terug te zetten .In de natuur gebeurt dat ook niet
en enkel de beste poppen en mannen zorgen er voor dat ook de laatst uitgekomen jongen genoeg
voedsel krijgen om groot te worden. Daar selecteer ik dan ook op en de rest die dat niet kan doet de
volgende keer niet mee. Het kost wel eens een jong maar dat is dan niet anders. Ik heb er genoeg jaren bij
gehad dat een pop 6 jongen groot brengt die dan allemaal tegelijk op de rand van het nest zitten. Je kunt
beter met 5 goede koppels kweken als met 20 matige.
Tijdens de kweek voer ik naast een goed zaadmengsel een kant en klaar eivoer uit een gele doos, gewoon
de droge versie, die je aanmaakt met een beetje water. Die droge is beter als de vette versie die veel
moeilijker te verteren is door de vogels. Ik doe er wat gekiemde zaden door, wat onkruidzaad en wat
zonnen pitjes. Verder geen toevoegingen van wat dan ook, allemaal overbodig, goed voor de handel maar
het levert niks op. Ook krijgen ze groenvoer in de vorm van witlof, broccoli, en andijvie, vooral witlof is in
de eerste dagen als de jongen uitkomen belangrijk. Witlof is een bittere groenten en dat stimuleert de
kropsappen van de pop waardoor ze beter voeren. De jongen moeten eigenlijk altijd een volle krop
hebben.
Wat kan het kweek proces verstoren of beïnvloeden.
Tegenwoordig is het bij veel kwekers populair om allerlei kuurtjes te doen om de vogels te ontdoen van
allerlei ziekte kiemen. Of extra vitamine mineralen en weet ik het allemaal te geven. Dit is proberen een
probleem op te lossen die ze zelf hebben gecreëerd. Vogels die normaal goede voeding rust ruimte en
frisse lucht hebben gehad hebben dit niet nodig zij hebben een goed immuun systeem. En kunnen zo op
deze manier de ziektekiemen de baas. Door te kuren draai je ook de goede bacteriën die een vogel in zich
heeft de nek om. De vogel wordt hier door verzwakt en kan nooit meer de zelfde prestatie leveren als een
gezonde vogel. Ik heb zelf ook wel eens vogels gekocht van iemand die achteraf ook aan de medicijnen
bleken te zitten. Na een paar dagen dan zie je het al, ze gaan wat dik zitten en er komt niks meer van
terecht. Ook heb ik vanwege bloedverversing wel eens poppen aangeschaft die het zo slecht deden in de
kweek, dat ik ze na een rondje allemaal na de buitenvlucht heb gebracht .Daar bleek dat de meeste te
zwak waren om te kunnen vliegen en niet meer dan een halve meter van de grond kwamen. Ze hebben
maanden nodig gehad om normaal te leren vliegen. Voor de kweek had ik er niks aan.
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Ik noem nog maar wat zaken op die voor problemen kunnen zorgen. Voor de meeste van u zal het
gesneden koek zijn maar toch.
Zorg dat de mannen en poppen geen te lange nagels hebben. ik heb in de buiten vlucht dikke boomtakken
en dan heb je het probleem niet.
Zorg dat de geslachtsorganen bij dicht bevederde vogels vrij komt.
Zorg dat zitstokken niet te dun zijn en los zitten ,zodat de bevruchting hierdoor belemmerd wordt door
dat de pop niet rustig kan zitten.
Zorg dat er geen direct licht in de broedkooi valt, een pop zit niet te wachten om vol in het licht te zitten
een vogel in de natuur kruipt ook weg in de bosjes, en dat doet ze niet voor niks. Je ziet tegenwoordig
kweekkooien met allemaal hun eigen verlichting. Als dan de resultaten dan achter blijven vind ik dat niet
zo vreemd.
Zorg dat de tempratuur in het begin niet te hoog is. Tijdens het broeden heb ik het max 10 graden en als
de jongen er zijn gaat het overdag iets omhoog, als het dan te koud is blijven sommigen poppen te lang
op het nest zitten, omdat ze anders bang zijn dat de jongen te koud worden en voeren dan te weinig. En
bij te hoge temperaturen kweek je enkel maar luizen, en dat wil geen mens.
Zorg ook bij een lange droge periode vooral bij vrieskou dat de vochtigheid tegen de 60 a 70 % blijft
anders droge de eieren uit.
Zorg dat er rust is in de kweekruimte ik voer ’s morgens en aan het eind van de middag en dat is het, de
vogels moeten zoveel mogelijk de tijd hebben om hun jongen te kunnen voeren zonder constant gestoord
te worden.
Zorg ook voor frisse lucht. Gelukkig wordt er tegenwoordig minder gerookt maar ik heb genoeg kwekers
gekend die dikke rookpluimen door hun vogelvertrek heen lieten gaan en niet snapte dat hun jongen
vogels dood gingen.
Het kan ook zijn dat de pop zich lekker laat voeren door de man op het nest en de jongen vergeet, haal
dan de man er maar bij weg zodat ze verplicht is van het nest te komen. En zo de jongen kan gaan voeren.
Zet na de kweek gelijk het licht weer terug zodat de vogels weer in het ritme van het buitenlicht komen.
Rust is nu het belangrijkste om de batterij voor volgend jaar weer op te laden.
En dan, selecteer zo streng mogelijk, alleen op deze manier kun je zorgen dat je het volgend kweekseizoen
weer succes kan hebben.
Zo zijn er nog veel meer zaken die je kunt benoemen maar de basis is voor mij de periode dat de vogels
bij mij in de buitenvlucht dat krijgen wat ze nodig hebben. De natuur biedt alles wat nodig is maar je moet
er wel gebruik van maken om het volgend kweekseizoen weer succes te hebben.
Misschien voor vele allemaal vanzelf sprekend zaken. Maar ik denk als je problemen hebt in de kweek en
het lukt niet meer ga terug naar de basis gun je vogels een buitenvolière met veel onkruid en je zal zien
dat de resultaten vanzelf terug komen.
Iedereen nog veel succes met de kweek.
Fred ‘s Gravendijk
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