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Bestuur “Vogelvrienden”: 

Voorzitter:  H.Nijeboer, Meeuwenstraat 10, 7771 AB Hardenberg 
   Tel. 0523-264107,  
   E-mail: lammie.en.henk.nijeboer@hetnet.nl 
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   Tel. 0523-260842  
   E-mail: herman.brokelman@kpnplanet.nl 
 
Penningmeester: H.Edelijn, Lage Gaardenstraat 96, 7772 CN Hardenberg 
   Tel, 0523-265451 
   E-mail: hjedelijn@hotmail.com 
 
Ringencommissaris: H.Oldehinkel, Trompstraat 1,  7772 ZE Hardenberg 
   Tel: 0523-264959 
   E-mail: henk.sini@outlook.com 
 
Bestuurslid:  H.Kleinlugtenbeld, Loorlaan 1, 7773 AL Hardenberg 
   Tel. 0523-271840 
   E-mail: kleinbeld@hotmail.com 



 

 
VOORWOORD VOORZITTER 

Bezig met het voorwoord,  kijk naar buiten en zie dat de 

bloembollen in de tuin uit de grond komen. Ik denk bij mij-

zelf: laat het voorjaar maar komen. 

De warmte, de mooie kleuren, het nieuwe leven. De lente 

is immers het moment van nieuw leven. Warmte is altijd 

welkom, want warmte in alle seizoenen is van groot belang, niet omdat het 

behaaglijk is, maar warmte bepaalt hoe wij met elkaar omgaan. Een warme 

omgang met elkaar maakt de wereld waarin wij leven extra behaaglijk, 

vriendelijk, verdraagzaam, gezelliger. En dat wens ik ons dit voorjaar en 

alle seizoenen die volgen toe.  

Een wereld die vriendelijk en verdraagzaam is. Een wereld waar in wij 

prettig kunnen verblijven en bewegen. 

Verder nodig ik jullie allen voor de bijeenkomst op 16 april à.s. Waarop 

wij onze jaarvergadering houden en imker Jan Meilink een lezing komt 

geven over bijen. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Nijeboer, voorzitter “Vogelvrienden 

 

===================================================== 

UITNODIGING tot het bijwonen van onze jaarvergadering op maandag 

16 april 2018 in “De Schakel”, Lage Doelen nr. 5 in Hardenberg, tel. 0523-

261554. Aanvang 19.30 uur. 

AGENDA:   1  Opening 

   2  Mededelingen en ingekomen stukken. 
   3  Verslag van de bijeenkomst op 26 februari 
   4  Jaarverslag secretaris 
   5  Jaarverslag penningmeester 
   6  Verslag kascontrole commissie 
   7  Bestuursverkiezing 
   8  Lezing over bijen door imker Jan Meilink (zie blz. 11) 
   9  Rondvraag/Vraag en aanbod 
   10 Sluiting                                        Bestuur “Vogelvrienden” 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
JAARPROGRAMMA 2018:                                   
12 jan.: nieuwjaarswensen + bingo 10 sept.: jonge vogel avond  
26 feb.: lezing Jan Plaggenmarsch 22 okt.:  inschrijving club tentoonst. 
16 apr.: jaarverg.+lezing over bijen 12-17 nov.: onderlinge tentoonst. 
Mogelijk in mei naar Walsrode? 11 jan.2019: nieuwjaar + ??? 
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Naar Walsrode 

 

Op zaterdag 19 mei 2018 gaan we naar dit prachtige vogelpark in 

Duitsland. We gaan met eigen auto’s en zullen de benzinekosten 

onderling delen. Op de komende vergadering wordt een indeling 

gemaakt van de meegaande auto’s en de inzittenden. 

Het is dus wel nodig dat u zich opgeeft en ook moeten we weten 

wie er gaat rijden. Dit wordt op de aanstaande vergadering van 16 

april allemaal geregeld.  

Belangstelling? Laat het ons weten. 

Bestuur Vogelvrienden. 

 

 

========================================================== 
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Vogelweetje 16: de kerkuil (Tyto alba) 

Deze vogel dankt z’n naam aan het feit dat hij vroeger 
veel in oude kerktorens nestelde. Achter de galmgaten 
vond hij altijd wel een plekje om zich rustig terug te 
trekken en ongestoord te kunnen broeden. Het luiden 
van de kerkklok maakte geen indruk op deze vogel. In 
de moderne kerkgebouwen is echter geen plaats meer 
voor vogels en door het ontbreken van een geschikte 
nestelplaats liep het aantal kerkuilen in ons land heel 
erg terug. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw 
hebben enige liefhebbers van deze vogels het initiatief 

genomen om in boerenschuren speciale nestkasten voor de kerkuil op te 
hangen. Toen bleek dat de boeren graag aan dit project wilden meewerken. 
Ook in onze omgeving werden toen in meerdere boerenschuren nestkasten 
opgehangen. De kerkuil ging daar gretig gebruik van maken. En sindsdien is 
het aantal kerkuilen in ons land weer behoorlijk toegenomen. Jammer echter 
dat veel vogels slachtoffer worden van het verkeer. Dit komt vooral omdat 
de uilen exact weten waar de meeste muizen zich ophouden, namelijk  in de 
wegbermen en dat maakt de vogels tijdens de jacht juist zo kwetsbaar.  
De kerkuil jaagt in het pikkedonker en hij kan op één nacht wel 8 muizen 
verschalken. Hiertoe is het lichaam van de vogel met de volgende speciale 
foefjes uitgerust. 
1e. De holle ruimte rond de ogen kunnen als een soort schotelantenne het 
geluid van de muizen uitstekend opvangen.  
2e.  De oor openingen zijn a-symmetrisch op de kop aangebracht. Eén gaatje 
van het oor bevindt zich ongeveer naast een oog, het andere oorgaatje zit 
schuin boven het andere oog.                                                                                           
3e. De kerkuil kan z’n kop bijna 180 graden draaien. Hoort de vogel nu in 
het donker het geluid van een muis dan draait hij z’n kop zodanig dat de 
oorgaatjes van de muis worden afgekeerd. Door de fractie van een seconde 
waarmee het geluid het verste oorgaatje bereikt weet de vogel tot op de cen-
timeter nauwkeurig waar de muis zich ophoudt. Z’n scherpe klauwen geven 
de muis daarna geen enkele kans om nog te ontsnappen. 
4e. De kerkuil heeft naar verhouding een betrekkelijk klein lichaam, maar in 
diezelfde verhouding grote vleugels. Daarbij zijn de uiteinden van de slag-
pennen enigszins gerafeld. Dit maakt het mogelijk dat de kerkuil praktisch 
geruisloos kan vliegen. De muis hoort de vogel dus niet aankomen. 
Bovenstaande voorzieningen maken van de kerkuil 
een heel bijzondere en boeiende vogel. 
Wiebe Tolman. 

                       Jonge kerkuilen in een schuur in Rheezerveen 
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AVIA SERVICE STATION………………………………. 

                   

                           

                      DE GROOT 
                             BRUCHTERWEG 99 

                             7772 BK HARDENBERG  

                                TEL. 0523-261588 
 
 

  Oliecontrole geeft zekerheid  
Extra zekerheid schenkt                                                                               

                         AVIA 
 

 

=========================================================== 

 

RADEMAKERS  POELIERSBEDRIJF 

 De Spinde 5, Hardenberg, tel. 0523-264987 

   

  ELKE  DAG  KIP  VAN  HET  SPIT 

  GEGRILDE  BOUTEN 

  SPARE  RIBS 

  KANT & KLARE  NASI  EN  BAMI 

 

Emmen,  Hardenberg, Hoogeveen en Nijverdal 
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Voor de vogels:  Bijvoet (Artemisia vulgaris) 
In de rij geschikt vogelvoer mag de 
bijvoet zeker niet ontbreken. 
Allereerst iets over de naam.  
De Romeinse soldaten deden dit kruid 
in hun laarzen, want het zou helpen 
tegen vermoeidheid en pijn aan de 
voetzool. In oude geschriften staat 
vermeld dat de infanteriesoldaten door 
gebruikmaking van dit kruid wel 40 
mijlen per dag konden afleggen. Het 
was voor hen als het ware een soort 
tweede voet, of wel een bij-voet. 
Rond de plant hing verder een zweem 

van bijgeloof. Zo had men tot in de middeleeuwen aan de voorgevel van de 
woning een bos bijvoet hangen om daarmee boze geesten op veilige afstand 
te houden. Bij hoofdpijn bond men een bundeltje bijvoet om het hoofd en de 
pijn was over. Ditzelfde deed men bij buikpijn. Een bundeltje bijvoet rond 
de middel en weg was de buikpijn. Als we tenminste oude kronieken mogen 
geloven. Zelf heb ik het nooit uitgeprobeerd. 
De plant komt vooral voor op plaatsen waar de grond in een recent verleden 
is bewerkt en toen braak is blijven liggen. In het najaar sterft de bijvoet af, 
maar in het voorjaar komt deze weer tot leven.  
De hoogte van bijvoet varieert van 60 tot 
120 cm. De zaadjes zijn naar menselijke 
maatstaven erg klein. Het zijn in principe 
nootjes van ongeveer 1 millimeter door-
snee. De vogels hebben geen enkele 
moeite met deze geringe afmetingen.  
Misschien denken zij wel: Wie het kleine 
niet eert ….. En dat is maar goed ook, 
want het is voor de vogels een erg  nuttige 
bijvoeding met de vitamines A1, B2 en C 
en verder de stoffen etherische olie, looistof , insuline en thujon.   
Dit laatste middel staat bekend als parasieten- en wormen verdrijvend.  
Belangrijk voor grote parkieten! Vooral voor de soorten die vatbaar zijn voor 
spoelwormen, zoals bijvoorbeeld de pennant rosella. 
Heeft men een veldje met bijvoet ontdekt dan is het zaak om deze zo gauw 
mogelijk te oogsten, want anders zullen de vogels uit de natuur, met name de 
huismussen de planten totaal kaal eten. 
Men kan de bijvoet het beste voeren in verse bossen en die horizontaal in de 
volière ophangen.  
Wiebe Tolman.  
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Onze kweker:  Peter Bies 
Deze keer was ik aan de Zilverdistel in Baalderveld. Daar 
woont ons lid Peter Bies met zijn gezin en zijn parkieten. 
Peter is een echte Hardenberger. Hij werd 55 jaar geleden 
geboren aan de Parkweg en heeft daar ook z’n jonge jaren  
doorgebracht. Het was in de jaren 70 dat hij van z’n ouders 
vogels mocht houden en zo kreeg hij van een oom enige 
waterslagers. Daarna stond de liefhebberij een tijdlang stil. 
Peter leerde Ina kennen en na hun trouwen gingen ze wonen 
aan het Binnenhof, later aan de Singelberg en in 1994 vestigden ze zich in de 
huidige woning aan de Zilverdistel. Vier jaar geleden wilde Ina graag een 
huisdier en ze stonden voor de keus: een hond of een parkiet. Het werd een 
jong parkietje, aangeschaft bij een handelaar in Vriezenveen. Het beestje was 
nog niet eens geheel zelfstandig en moest nog bijgevoerd worden. Maar dat 
lukte en zo deed “Lissy” haar intrede in huize Bies. 

En ik kan me voorstellen dat de familie daar veel 
plezier aan beleeft, want het beestje maakt allerlei 
capriolen en met een klein balletje op het tafelkleed 
toonde het zich een volleerde dribbelaar. Dit zal 
Peter zeker aanspreken, want naast z’n vogelhobby 
bedrijft hij nog een tweede hobby: voetbal! Eerst 
als jeugdtrainer bij HHC, maar tegenwoordig actief 
als KNVB scheidsrechter. En hij is toeschouwer bij 

de thuiswedstrijden van HHC. 
Terug naar de vogels: 
Toen Peter en Ina met hun gezin aan de Zilverdistel kwamen wonen werden 
er grasparkieten aangeschaft welke eerst in 3 broedkooien op een slaapkamer 
werden gehouden. Later bouwde Peter achter de garage een ruim binnenhok 
en in de tuin werd een buiten volière met binnenhok gebouwd. 
Peter broedt momenteel met 17 koppels, waarvan 4 paar standaardparkieten 

(Engelsen) en 13 paar 
kleur– of kleine parkieten. 
En de kweek gaat erg 
voortvarend, want er zijn 
dit kweekseizoen al 69 
jongen geringd en er lagen 
nog diverse kleine jongen 
in de nestblokken. 
Vier jaar geleden besloot 
Peter om lid te worden bij 
de plaatselijke vogelclub 
“Vogelvrienden” en toen  
meldde hij zich aan bij 
Arnold Tempelman.  
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Lissy 



 

 

Peter ging ook meedoen aan de vogeltentoonstelling en zo werd hij in 2016 
gelijk kampioen van de vereniging met een vogel die maar liefst 92 punten 
behaalde. Het betrof een witte zwartoog kleine grasparkiet,   
In de kweek zorgt hij er trouwens wel voor dat  de kleine parkieten strikt van 
de zogenaamde Engelse parkieten gescheiden blijven. 
De kweek doet hij niet alleen, want z’n vrouw Ina werkt net zo hard mee in 
de parkietenliefhebberij en zij is dan ook met alles op de hoogte. Helaas was 
zij tijdens dit interview niet aanwezig. 
Verder vond ik het opvallend dat Peter in z’n kweekruimte een apparaat had 
staan dat voortdurend verse stoom de ruimte injoeg. Deze bevochtiger was 
volgens Peter nodig voor een goede uitkomst van de eieren, want voor die 
tijd was de vochtigheidsgraad in het hok maar 40%  en toen was de uitkomst 
van de eieren soms een probleem. Met de bevochtiger werd het gehalte aan 
vochtigheid binnen de kweekruimte opgevoerd naar 60 à 70 % en daardoor 
was de uitkomst van de eieren perfect. Vandaar die vele jongen?  
Tot slot: ik wens Peter en Ina nog veel succes met hun gezamenlijke hobby. 
Wiebe Tolman. 
 
 

                                                                           Het uitkomen van de  
                                                   eieren    
 
 
 

 
 
 

Peter met troetelkind 
Lissy 
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Jongen van 2018 
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Lezing over bijen. 
 

Bijen staan momenteel erg in de belang-
stelling. 
Misschien bent u ook wel nieuwsgierig 
naar het leven van de honingbij? 
Waarom gebruiken we kasten i.p.v. die 
mooie nostalgische bijenkorven? 
Waar komt de honing vandaan ? 
Wat is het nut van de bijen? 
Waarvoor dienen toch die insectenhotels ? 
Dit en nog veel meer bijenbijzonderheden komen aan bod tijdens de lezing 
van een imker. 
Nieuwsgierig geworden?  
Komen! 
 

 

 

 

 

 

====================================================== 

RINGENBESTELLING  2019: 
Wilt U al ringen bestellen voor het kweekjaar 2019? Uw bestelling 

moet dan vóór  5 mei 2018 binnen zijn bij onze ringencommissaris 

Henk Oldehinkel. En zoals altijd: tegen contante betaling! 

================================================== 

Wilt U de Notenkraker ook digitaal en in kleur ontvangen?   

Geef dan uw e-mailadres even op aan de redactie. 
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========================================== 

Welkom nieuwe leden: 

Voor deze rubriek deze keer geen aanmeldingen. 

 

====================================================== 

STEUN  DE  ADVERTEERDERS  IN  ONZE  “NOTENKRAKER” 
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ALABLANCA  DUIVEN  (Columba corensis) 

Deze mooie duiven leerde ik kennen op Curaçao. Ik mocht daar voor de 
plaatselijke vogelvereniging 4 keer een keuring verrichten. De Alablanca’s 
leven daar in de vrije natuur, maar worden ook wel door de liefhebbers in 
volières gehouden. In de natuur bouwen ze een slordig duivennest van kleine 
takjes, maar bij een liefhebber zag ik ze broeden in een sinaasappelkistje.  
Van leden van de club kreeg ik  3 koppels cadeau. 
De reis van Curaçao naar Hardenberg hebben ze 
gemaakt in een grote kartonnen doos met drie 
etages. waarin de nodige luchtgaten, een beetje 
voer en vastgeklemde drinkpotjes. 
Begin april was het nog behoorlijk koud, maar de 
teruggang in temperatuur van 30 naar 10 graden 
was voor deze duiven geen probleem. 
Twee koppels gingen naar bevriende vogelrelaties 
en het derde koppel hield ik zelf. In een volière 
met een vliegruimte van 7 meter lang. De duiven kwamen in topconditie en 
zo heb ik begin mei een nestkast verstrekt. Een sinaasappelkistje heb ik in 
een vorm uitgesneden zodat het voor de duiven gemakkelijk toegankelijk 
werd. In de kist heb ik zelf een soort duivennest 
gemaakt van kleine berkentakjes. Dit stond de 
duivin kennelijk wel aan, want de volgende dag 
zat zij al in de kist. Zie foto. 
Na ruim een week werd er een ei gelegd. En bij 
deze soort blijft het daarbij. Van meerdere soor-
ten duiven is bekend dat zij maar één ei leggen. 
Naast de Alablanca’s zijn dat bijvoorbeeld ook 
de Dolksteekduiven en de Kroonduiven. 
De broedduur is met 14 dagen vrij kort voor toch 
een behoorlijk dik ei. Mogelijk een compensatie 
van Moeder Natuur voor de beperkte ei-productie? 
Een volgende compensatie stelde ik vast bij het grootbrengen van het jong. 
Het leek wel of de turbo er op stond want na ruim een week zat het jong al 
dik in de veren en 14 dagen later vloog het jong al  
door de volière. Het kon zich ook zelf al redden. 
In het najaar ging dit jong naar de tentoonstelling. 
In superconditie, maar met één groot gebrek: het 
miste de kenmerkende oogring. En het vreemde 
is, dat je die oogring er in gevangenschap ook niet 
op kunt kweken. Hoe dat komt blijft een raadsel. 
Dat neemt niet weg dat ik enige jaren veel plezier 
heb mogen beleven aan mijn Alablanca duiven. 
Wiebe Tolman. 

 

 

 



 

 

13 

Andes condor 

Fischer toekan 

DUIVEN. In de natuur komen in Nederland de volgende 4 soorten voor. 

De houtduif  (Columba palumbus) komt in Nederland 
het meeste voor. Dit is een krachtige duif ter grote van 
een postduif. Altijd goed te herkennen aan de witte 
vlek in de nek. De houtduif broedt nog lang door en ze 
kunnen in extreme gevallen nog wel in oktober een 
nest met jongen hebben. 

 

De holenduif (Columba oenas) komt in onze streken 
nog relatief veel voor, maar ze worden vaak niet als 
zodanig herkend. Buiten de broedtijd zitten ze dikwijls 
in groepen van wel 20 stuks bij elkaar op een akker. 
Ze zijn iets kleiner dan de houtduif en ze missen de 
witte nekvlek. Ze broeden in de holtes van bomen, 
maar ook in schuren en in de grotere nestkasten. 
 

  De Turkse tortel (Streptopelia decaocto). 
Voor ik in Hardenberg kwam wonen had ik deze nog 
nooit gezien. Ik zag ze dus in 1960 voor het eerst. Ze 
zaten met meerdere exemplaren op de laadstelling van 
het gebouw van de coöperatie aan de Stationsstraat. 
Toen vond ik het heel apart, maar nu ik ze in de eigen 
tuin regelmatig op de voertafel heb zitten  vind ik het 
heel gewoon. Overigens blijf ik het mooie strakke 
duifjes vinden.  
 

  De zomertortel (Streptopelia tuttur) is alleen in de   
zomermaanden in ons land. Hij komt als laatste van de 
trekvogels pas half mei terug uit het zuiden, broedt 2 
jongen uit en gaat daarmee terug naar het zuiden zodra 
de jongen zelfstandig zijn. Deze duif gaat in aantal 
sterk achteruit. Enige jaren geleden broedden ze nog in 
het sparrenbos in Collendoorn, maar ook daar zijn ze  
al een tijdlang niet meer waargenomen. 

 

De rotsduif  (Columba livia)  komt in Nederland in het wild niet meer voor. 
Deze duif is vermengd met de tamme stadsduiven en de postduiven. Rond de 
Middellandse Zee komt de rotsduif nog wel voor in zuivere vorm. 
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Wist je dat: 

De Struisvogel uit Afrika komt en de Emoe uit Australië? 
De Struisvogel 160 kilogram kan wegen en 2.80 meter hoog kan worden? 
De Emoe kleiner is en maar 60 kg weegt? 
De Struisvogel de snelste loper van alle vogels is met soms 70 km per uur? 
Dat hij deze snelheid bereikt door het schrap zetten van de grote teen? 
De Reuzenalbatros met 340 cm de grootste spanwijdte van alle vogels heeft? 
De Slechtvalk de snelste vlieger is met valsnelheden tot  389 km per uur? 
De Bijen Kolibri het kleinste vogeltje is met een gewicht van 1,6 tot 2 gram? 
Het Goudhaantje met 5 gram het kleinste Europese vogeltje is? 
Het Winterkoninkje met 8 gram toch iets zwaarder is? 
De man van de Keizer Pinguïn  broedt bij een temperatuur van - 40⁰ C? 
Hij het ei dan tussen een huidplooi warm houdt?   
Meeuwen van elkaar afkijken waar iets eetbaars te vinden is? 
Je daardoor vaak  een grote groep kokmeeuwen achter een ploegende boer ziet?  
Kokmeeuwen van de Waddeneilanden komen foerageren op de vuilstort in Wijster? 
In een tuin aan de Hoogeweg een dode Kokmeeuw werd gevonden die was geringd 
in Kuopio, in het noorden van Finland? 
De afstand van Kuopio naar Hardenberg 2100 km is? 
Regenwulpen 5000 km afleggen naar hun overwinteringsplaats in Afrika? 
Ze deze afstand zonder te stoppen afleggen? 
Ze daardoor broodmager aankomen en dan weer op krachten moeten komen? 
Kleine zangvogeltjes ’s nachts in grote groepen naar Afrika trekken? 
Ze daarbij vanwege de ijle luchtweerstand een hoogte aanhouden van 4 km? 
Er bij de Ringmus geen verschil is tussen mannetje en vrouwtje? 
De Ringmus altijd kippenveren in z’n nest heeft? 

Bijen kolibri 

Struisvogel 



 

 

————————————————————————————————————  

Bellen: (0523) 282726        mailen: mail@vrieling.nl            Internet: vrieling.nl 
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Uw partner op het gebied van verzeke-

ringen, hypotheken, bankzaken, pensi-

oenen, makelaardij en verzuimbeheer 



 

 

 

——————————————————————————————- 
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Onze adverteerders steunen ons.  Houdt U daar rekening mee? 
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JAPANSE  MEEUWEN 
Het  was in het jaar 1958 dat ik mij als beginnend vogelliefhebber een paar 
Japanse meeuwtjes aanschafte bij dierenwinkel Slotboom in Den Haag. 
Het waren bruinbonte. In datzelfde jaar werd ik lid van de vogelvereniging 
Luscinia, eveneens in Den Haag. Ik kwam er toen achter dat mijn mooie 
bonte meeuwtjes niet geschikt waren voor de tentoonstelling. Zij werden in 
het vraagprogramma niet gevraagd. In ben toen overgegaan op de volkleur 
zwartbruine. Met deze kleurslag had ik meer succes. Toen ik in 1961 naar 
Hardenberg verhuisde, bleven mijn meeuwtjes in de verhuiswagen gewoon 
doorbroeden. En met succes, want in het jaar 
1963 werd ik in Valencia wereldkampioen 
met een zwartbruine Japanse meeuw. Zelf 
ben ik nog nooit in Spanje geweest, maar 
mijn vogeltjes dus wel. Ik had daar ook een 
prijs met een getekende witkop. Dat is een 
erfelijk vastgelegd bontpatroon en deze 
kleurslag is dus wel in het vraagprogramma 
opgenomen.  Deze zijn er met en zonder kap. 
Over de herkomst van Japanse meeuwen is 
weinig bekend. Vast staat, dat ze in de natuur niet voorkomen. Het is dus 
een zogenaamde cultuurvogel. Voor het eerst gekweekt door de Chinezen. 
Het zijn dus in principe Chinese meeuwen. De vogels werden echter door 
Japanners in Europa ingevoerd en zo is de verkeerde naam aan deze vogels 
gegeven. Het is overigens nooit bekend geworden hoe de Chinezen er in 
slaagden om een geheel nieuwe soort vogels te kweken. Vast staat wel dat 
de spitsstaart bronzenman als stamvader van deze nieuwe soort heeft ge-
diend, maar welke soorten nog meer een rol hebben gespeeld is altijd in het 
ongewisse gebleven. Dat neemt niet weg dat Japanse meeuwen geweldig 

zijn aangeslagen in de vogelliefhebberij. 
Daarbij komt dat de oprichting van een 
speciaalclub binnen de Nederlandse Bond 
van Vogelliefhebbers ook een hele goede 
bijdrage heeft geleverd in de verbetering 
van het formaat, het type en de te kweken 
kleurmutanten. 
Ondertussen is het aantal kleurslagen 
sterk uitgebreid. In het vraagprogramma 
staan ruim 40  kleurslagen vermeld!  

Er wordt dus serieus met Japanse meeuwen gekweekt. De tijd is voorbij 
dat ze werden gehouden om de eieren van andere soorten uit te broeden. 
Met name bij de kweek van Gouldamadines werden in de beginjaren vaak 
Japanse meeuwen ingeschakeld. Op beide soorten werd daarmee roofbouw 
gepleegd. Bij de speciaalclub natuurbroed Gouldamadines is het niet meer 
toegestaan dat de Japanse meeuwen worden ingeschakeld. Een goede zaak. 
Zowel met de Goulds als met de Japanse meeuwen worden nu afzonderlijk 
goede kweekresultaten behaald.  
Wiebe Tolman. 
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