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Van de voorzitter

Beste leden,

Het coronavirus gaat maar door, geen TT en de handel 
staat ook stil.

We moesten de vogels bij “de Botterhof” ook 
weghalen, omdat ze binnen in het complex zaten.

Na 3 maanden zijn de vogels op verzoek van de 
bewoners weer terug. Vele blije bewoners die weer 
kunnen genieten van de vogels.

Positief nieuws over onze leden, die meededen in 
Lochem, aan de Nationale TT , deze was alleen 
toegankelijk voor de inzenders.

Onze leden vielen in de prijzen met een hoge score en 
zelfs de mooiste stam kanaries.

Er is ook nog contact geweest met de Gemeente over 
een 3 daagse keuringsdag, helaas is dit niet gelukt, en 
hebben we besloten dit maar te laten rusten, volgend 
jaar hopelijk beter.

Om alvast in de toekomst te kijken heb ik met dhr. A. 
Dijkhuis van SAWE sport de Sporthal 8 dagen gehuurd 
voor het jaar 2025 als de vereniging 60 jaar bestaat. En 
nu maar hopen, dat het ledenbestand op peil blijft.

Er hebben zich inmiddels 2 nieuwe leden aangemeld, 
met tropische vogels.

Namens het Bestuur wensen we u allen goede 
feestdagen en een heel gezond 2021.

J. Maathuis 
voorzitter.

VOGELVREUGD
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Ledenmutaties

Informatie van het bestuur

Informatie van het bestuur

Ledenmutaties:  Naam:   Plaats:

Nieuwe leden: 
   B. van Baaren    Wierden
   H.J.W. Kuenen  Daarle

Bedankt als lid:

   H. Spenkelink   Wierden
   Lucas Born (jeugd)  Wierden
   Naut Schuurman Wierden

Verhuisbericht:  
   Jan Boertien   Wierden

Helaas zijn er de afgelopen periodes geen 
bestuursvergaderingen geweest en andere 
activiteiten binnen onze vereniging.

Wij als bestuur houden ons aan de RIVM en zodra de 
regels weer versoepelen starten wij weer de 
vergaderingen op.

Tot die tijd is het helaas afwachten wat er komen gaat.

Namens het bestuur,
Goede feestdagen.

Dankzij deze mooie actie en uw stemmen heeft onze 
vereniging een bedrag van:

 € 122,30

mogen bijschrijven, waarvoor dank!

VOGELVREUGD

PUNTEN IN KAN LEVEREN BIJ VERSELA-LAGA, EN HIERVAN MOOIE 

ORLUX PUNTEN

BIJ EEN VAN DE BESTUURSLEDEN.  ZODAT DE VERENIGING DE 

PRIJZEN VOOR DE VERLOTING KAN BESTELLEN.

VOERT U ORLUX:
WILT U DAN ZO VRIENDELIJK ZIJN OM DE FIDELITY SPAARPUNTEN 

OP DE 5 KILO VERPAKKING ZIT 1 PUNT 

BOVEN OP DE GROTE VERPAKKING UIT TE KNIPPEN EN IN TE LEVEREN 

Dank daarvoor Johan Beverdam

OP DE 10 KILO VERPAKKING ZITTEN 2 PUNTEN



DIT IS EEN UITGAVE VAN VOGELVERENIGING VOGELVREUGD WIERDEN 

NK 2021 GAAT NIET DOOR!

26 september 2020 NBvV

Op zaterdag 26 september heeft de Bondsraad besloten om op advies van de werkgroep en het hoofdbestuur om 
het NK2021 af te gelasten.

Aanvankelijk was het standpunt dat de NK2021 door moest gaan als het ook maar enigszins mogelijk was. Echter, 
uit een gehouden enquête onder de oud-inzenders, standhouders, medewerkers en speciaalclubs, is gebleken 
dat we maximaal op 50 tot 75% van de deelname konden rekenen. De werkgroep heeft deze cijfers in de 
begroting opgenomen en kwam tot de conclusie dat het negatief resultaat onverantwoord hoog zou worden.

In geval dat de �nanciële cijfers veel positiever geweest zouden zijn, zou het inrichten van een corona-veilige 
tentoonstelling nog een hele opgave geweest zijn met een verplichte digitale registratie, kaartverkoop en 
tijdsloten voor de bezoekers.

Gezien de toename van het aantal besmettingen is het wellicht sowieso verstandiger om er voor de komende NK-
editie een streep door te zetten.

De Bondsraad heeft dit besluit met pijn in het hart genomen en rekent op ieders begrip.

Bondsraad NBvV

Overgenomen van de site NBvV

VOGELVREUGD



VERZORGING VAN DE VOGELS

VOGELVREUGD

25
J A A R

LEDEN VOGELVREUGD BEHAALDEN GOEDE RESULTATEN IN LOCHEM

           Het Holtink met verzorger 
           dhr. Samson. De Botterhof eveneens met         

verzorger dhr. Samson.

Leden van vogelvreugd wierden behaalden goede resultaten op de nationale vogelshow in Lochem wat gehouden werd van 16 tot en met 18 Oktober. Er 
waren ruim 1400 vogels aanwezig

De prijswinnaars zijn:
   J. Boertien  4x goud  2 x zilver 
   D. Fokkert  1 x goud 
   G.Gierveld  7 x goud  3x zilver  1x brons 
   J.Jansen    1x zilver  1x brons 
   J.H. Jansen  1x goud   1x brons 
   R. Kamerink  1x goud 
   T. Kamerink  1x goud  1x zilver  1x brons 
   R. Krommendijk  4 x goud  2x zilver 
   H. Nijsink  4x goud  1x zilver  1x brons 
   F. Sanders  2x goud  1x zilver

Henk Nijsink was algemeen kampioen van de show met een stam kanaries Rood schimmels van maar liefst 376 punten.



VRUCHTBAARHEID

VOGELVREUGD
Mannelijke vruchtbaarheid en vetzuren.

Sperma van mensen bevat veel poly onverzadigde vetzuren, vooral van de omega 3 reeks. In tegenstelling bevat sperma van vogels vooral poly 
onverzadigde vetten van de omega 6 reeks. Aangezien vogels niet in staat zijn deze zelf aan te maken moeten ze via het voer opgenomen worden. 
Aangezien de vruchtbaarheid van onze vogels jaar na jaar lijkt te verminderen moeten wij dan ook oog hebben op elk detail waarmee wij deze zouden 
kunnen verbeteren.

Vogels verschillen van andere dieren enerzijds omdat zij een inwendige bevruchting vertonen en de testis in het lichaam zitten bij een temperatuur van 
ongeveer 41-43°C. Een ander aspect is dat na de bevruchting de zaadcellen opgeslagen worden in de kanaaltjes van de utero vaginale junctie, zelfs voor 
een periode van 2 weken, om van daaruit op te klimmen naar het oviduct. Zaadcellen van vogels bevatten veel vetten, voornamelijk in de celwand en 
bestaat voornamelijk voor een 80% uit fosfolipiden en 20% vrije cholesterol. Deze fosfolipiden bestaan vooral uit polyonverzadigde vetzuren. Als we nu 
kijken naar de verhouding van omega 3/omega 6 ratio dan zien we dat menselijke spermatozoïden een hoge ratio hebben maar vogels een lage ratio 
vertonen. Dit kan niet verklaard worden door dieetfactoren en moet dus wel species speci�ek zijn.

Gedetailleerde informatie over vetzuren kan iedereen terugvinden op het internet, ons gaat het hier om wat duidelijkheid te brengen in de taak van deze 
vetten, en vooral het nut in de praktijk. Voor de liefhebbers geef ik toch mee dat de belangrijkste vetzuren in vogel sperma de drie volgende zijn: linolzuur, 
arachidonzuur, en DTA (22:4 n6).

Het is aangetoond dat door de vetzuur samenstelling van het voer te veranderen men de vetzuur samenstelling van sperma kan veranderen. Maar heel 
belangrijk hierbij is dat als we dit doen we deze vetten ook moeten beschermen tegen oxidatie door het simultaan verhogen van het aantal antioxidanten 
in het voer. Het is net op dit punt dat vitamine E, samen met selenium, heel belangrijk is om te voorkomen dat deze vetzuren oxideren, versta kapot gaan. 
Het vitamine E gehalte van het voer moet verhoogd worden naar 200mg per kilo. Vitamine E, gekend als vruchtbaarheids vitamine speelt op dit proces dus 
zijn rol in de vruchtbaarheid.

Vetzuren spelen een rol op vier vlakken.

Ten eerste maken zij deel uit van de structuur van de zaadcellen, voornamelijk in de celwanden, maar ook van belang voor de mobiliteit van het sperma. 
Onvoldoende vetzuren leiden tot een verminderde differentiatie van de zaadcellen en bij een grote tekorten zelfs tot de onmogelijkheid van het aanmaken 
van zaadcellen. Hoe ouder de man, hoe belangrijker!

Ten tweede zorgen deze vetzuren ervoor dat de zaadcellen langer overleven, meer bepaald in de tubuli van de uterovaginale junctie, en dit voor een 
periode van 2 weken.

Ten derde stimuleren ze de aanmaak van sperma.

Ten vierde hebben ze een heel belangrijke rol te vervullen in de hormonale controle van de spermatogenese. Vetzuren in de hersenen zijn vooral 
polyonverzadigde vetzuren, voornamelijk DTA. Wij weten allen dat het opdrijven van het aantal lichturen de vogels aanzet tot broeden, een proces waarbij 
de hypothalamus, de hypofyse en de testes netjes samenwerken via de secretie van hormonen, GnRH, LH, FSH en testosteron, dit alles om de 
spermatogenese op gang te krijgen. Ook van belang is het melatonine, omdat aangetoond is dat melatonine de secretie van hormonen in de hypofyse kan 
blokkeren. Daarbij is het nu zo dat onze vetzuren ervoor zorgen dat de melatonine secretie gedurende de dag laag gehouden kan worden waardoor de 
hormonale as tussen de hersenen en de testes veel vlotter werkt.
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VOGELVREUGD
Belangrijk hierbij is toch eens op te merken dat niet alleen het opdrijven van het aantal lichturen vogels broedrijp maken, maar ook door de lange 
gol�entes van het lichtspectrum, waarbij deze niet via de ogen, maar door de schedel de hypothalamus stimuleren. Ik merk dit op omdat de meeste, zoniet 
alle TL lampen geen licht van het infrarode spectrum uitstralen. Deze receptoren in de hypothalamus hebben vooral één vetzuur nodig, DTA, het enige 
omega 3 vetzuur van belang bij de spermatogenese.

Genoeg theorie, en even naar de praktijk.

Als we onze vogels voor de kweek een olie willen verstrekken gaat de voorkeur uit naar een plantaardige olie. Sinds jaren gebruiken veel liefhebbers 
tarwekiemolie, maar dit mag ook een andere plantaardige olie zijn, palm olie, soya olie of, gezien het hoge gehalte aan linolzuur, zonnebloemolie. Terloops 
wil ik ook opmerken dat het effect van biergist of bakkersgist ook te wijten is aan het linolzuur gehalte en niet aan de vitamines van de B reeks, zoals velen 
denken.

Arachidonzuur kunnen we niet halen uit plantaardige bronnen, maar verkrijgen wij alleen uit dierlijke bronnen. Hierbij denken wij in de eerste plaats aan 
eieren, hoewel koken het arachidonzuur gehalte doet dalen, maar nog meer aan larven, zoals pinkies. Dit, samen met het hoge eiwitgehalte van pinkies, 
kan een bijkomende verklaring zijn voor het opwekken van de broeddrift bij onze vogels bij de voorbereiding van de kweek. Ik heb nooit goed begrepen de 
bewering van velen dat onze vogels nood hebben aan dierlijke eiwitten, zolang het aminozuur pro�el in orde is zijn eiwitten een bron van aminozuren, 
gelijk vanwaar hun afkomst ook is. Eieren voldoen hieraan voor de volle 100%. Zowel eieren als pinkies, op droge stof basis, hebben een eiwitgehalte van 
ongeveer 50%, waarbij de

aminozuur score van pinkies zelfs slechter is, waarbij het broedopwekkend effect van pinkies misschien in verband staat met hun hoge gehalte van 
linolzuur en arachidonzuur.

Het laatste vetzuur, DTA (22:4 n-6), kan men niet verstrekken via het voer omdat het moet aangemaakt worden in het lichaam, uitgaande van DHA, het 
enige omega 3 vetzuur van belang bij de spermatogenese. Hieraan kunnen wij voldoen met het vestrekken van een klein beetje visolie, maar dit geeft 
dikwijls problemen met de darmen. Daarom heeft men olie gewonnen uit zeealgen op de markt gebracht, veel gebruikt door vegetariërs, heel goed 
verdragen door de darmen, veilig voor humaan gebruik en goedgekeurd door de EU.

Het gebruik van tarwekiemolie, de standaard sinds decennia, lijkt perfect in orde te zijn, dit samen met een beetje pinkies en voor de volledigheid een 
beetje olie uit zeealgen, voldoet aan alle normen voor het verstrekken van alle benodigde bouwstenen voor de aanmaak van een sterk en gezond sperma 
bij de mannen van onze vogels.
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Volières in Wierden en Enter

VOGELVREUGD

Iedereen weet waarschijnlijk wel dat er in Wierden en Enter een aantal volières staan. De vogels en het onderhoud 
hiervan worden door enkele leden van de vereniging verzorgd.

Momenteel staan er volières bij:

Het Holtink met verzorger dhr. Samson.

De Botterhof eveneens met verzorger dhr. Samson.

Residentie de Aa met verzorger dhr. Oude Breuil.

De Reggehof 1 in Enter met verzorger dhr. Jansen (volgens mij)

De Reggehof 2 in Enter met verzorger dhr. Jansen (volgens mij)

Bij de Botterhof moesten we de vogels verwijderen vanwege een corona-uitbraak maar hier zullen t.z.t. weer vogels 
in moeten komen.

In het verleden hadden we ook een volière bij het Wedervoort maar die moest verdwijnen vanwege de verbouwing. 
Er is na de verbouwing wel een verzoek geweest voor een nieuwe volière maar helaas konden we het niet eens 
worden over een geschikte plaats.

De volières in Enter zijn een overblijfsel van de vogelvereniging Enter die deze geplaatst heeft en heeft verzorgd. Bij 
het opheffen van deze vereniging zijn de meeste leden bij ons lid geworden maar blijven de verzorging van die 
volières doen. Naar mijn mening moeten we als Vogelvreugd hen hierin ook ondersteunen met eventueel jonge 
vogels of, op verzoek, andere vogels.

Als verzorger van de volière bij Residentie de Aa wil ik u door korte stukjes in ons clubblad op de hoogte houden 
van het wel en wee van deze volière.

Residentie de Aa
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Volières in Wierden en Enter

VOGELVREUGD

Deze volière is vorig jaar gekocht door ons en betaalt door het gebouw. Het grondwerk en de plaatsing is verricht 
door enkele leden en oud leden. Er zit een nachthok aan van 1 bij 2 meter waarvan een deel als sluis dient. 
Nagedacht is over aankleding en welke vogels er in moesten en kunnen. We wilden er ook graag wat beplanting in 
doen in twee plantenbakken van ca.1 meter lengte. Vogels werden geschonken door leden van onze vereniging. 
Het zaad wordt betaald door de heer Weghorst (makelaar) In verband met de beplanting geen kromsnavels dus 
maar tropische vogels en een kanarie voor de zang. Een foute inschatting dus want de kanarie was na enkele 
maanden klaar met de klimop en de klimplanten. En weer een kale bedoening dus. De kanarie er weer uit en 
nieuwe klimplanten er weer in. 

De volière wordt nu bevolkt door: 
• 3 paar zebravinken
• 2 paar gould amadines
• 1 paar rijstvogels
• 1 paar Japanse meeuwen 
• en 1 paar diamantduies. 

Graag willen we er nog een stel diamantvinken en een Japanse nachtegaal in. 
Ruzie heb ik nog niet gemerkt dus pais en vree zou je zeggen. Niet dus. Ik heb in het verleden ook wel eens gemerkt 
dat vogels die als stel alleen gehouden worden en daarna in een gezelschapsvolière worden geplaatst zeer 
nieuwsgierig en onderzoekend zijn naar planten, buren en nestkastjes, als hierin dan ook nog eieren liggen willen 
ze deze wel eens verwijderen of opeten. En ja hoor ook hier hadden we er dus een eier-vreter bij, maar wie is de 
dader in een gezelschapsvolière waar je niet de hele dag bijzit. Ik ben er nog steeds niet achter, alhoewel het de 
laatste weken wat minder is. Wel heb ik de ervaring dat wanneer een vogel eieren opvreet hij/zij dit ondanks allerlei 
trucjes en maatregelen het altijd blijft doen. We wachten af en houden het in de gaten. Misschien kunnen de 
andere verzorgers ook een stukje schrijven over hun volière en ervaringen Ik zal u op de hoogte houden over de 
volière en de vogels bij Residentie de Aa Hans Oude Breuil

Residentie de Aa
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De Rood Mozaïek pop

VOGELVREUGD
type 1

Voor de tentoonstelling zijn geschikt de poppen type 1 en de mannen type 2, mannen voor kweken type 1 en 
poppen voor kweken type 2 zijn niet geschikt voor de tentoonstelling.

De type 1 pop moet voldoen aan de eisen zoals op de getekende afbeelding staat weergegeven. ( logo 
overgenomen van de speciaalclub)

Onderstaande foto`s zijn van eigen gekweekte vogels.

Waar moet een vogel aan voldoen volgens de standaardeisen,
1.  Mozaiektekening moet goed zichtbaar en afgetekend zijn. ( contrast zo groot mogelijk)
2. Lipochroom moet goed diep rood.
3. Witte ondergrond moet zuiver wit zijn.
4. Bevedering moet strak en schoon.
5. Vorm en grootte.
6. Houding.
7. Conditie
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De Rood Mozaïek pop

VOGELVREUGD
type 1

Keurbriee waar vogel op beoordeelt word. Dit keurbriee is overigens niet van de vogel op de foto.
Volgende clubblad komt de rood mozaïek man type 2 aan bod.
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ARTIKEL OVER BIJEN
Overgenomen uit Bijenmagazine Overijssel

VOGELVREUGD

De Grote wolbij, zit graag op harige planten, 
zoals ezelsoor, prikneus, slangenkruid 
of stinkende balotte.

De Ranonkelbij
Zij laat de boterbloemen bloeien.

De Heidezandbij, zorg in heideterreinen 
voor open zanderige plekken in de zon.

De Veenhommel, zorg van maart tot en met 
september voor voldoende bloemen in de 
directe omgeving van moeras en 
veengebieden en heideterreinen.

De Rosse metselbij, maak een bijenhotel 
en plaats die op een zonnige 
en bloemrijke plek.

De gewone slobkousbij, maai slootkanten 
pas als wederik, kattenstaarten en andere 
oeverplanten zijn uitgebloeid.

De Heidewesp bij, zorg voor vitale bloemrijke 
struikheideterreinen met meer dan alleen 
bloeiende struikheide.

De Moshommel, zorg van maart tot en met 
september voor voldoende bloemen in 
uiterwaarden en laagveengebieden.
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VOGELVREUGD
• • Met ruim 80 leden 

• • Ruim 400 vogels op de tentoonstelling 
• • Gratis inbrengen van vogels op de tentoonstelling 

• • Één keer per jaar een tafelkeuring 
• Twee keer per jaar een lezing•

• • Één keer per jaar een feestavond 
• • In de zomer een gezellige middag en avond 

• • IN DE VORM VAN EEN BBQ! en activiteit 
• • 3 keer per jaar geven we een clubblad uit 

• DIT EN NOG VEEL MEER VOOR MAAR € 40,- per jaar •  

Fijne kerstdagen...

... en een gezond en

gelukkig nieuwjaar!


