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Het bestuur van vogelvereniging  Luscinia nodigt U uit tot het  

bijwonen van de Vergadering die gehouden zal worden op 

  

                             Dinsdag 5 Oktober  
 
  
Buurthuis van de Toekomst  Ontmoetingscentrum  Morgenstond  

             1e Eeldepad    3 /3a        2541JG  Den Haag                             

                                   AGENDA: 

 

1/        Opening            

2/        Mededelingen 

3/        Post 

4/        Vooruitblik TT 

5/        Wat er ter tafel komt. 

6/        pauze  met een kleine loterij 

7/        Vogelbespreking van meegebrachte vogels 

8/ Rondvraag 

9/        Sluiting. 

------------------------------------------------------------------------------                       

 
 Tafeltjes avond 

 

Voor de tafeltjes avond vragen we of iedereen 1 of meerdere 

vogels mee te nemen. 

We gaan zelf keuren op aangepaste keurbriefjes   

en daarna gaan we de vogels bespreken,  

dus als iedereen een vogel meeneemt kunnen we allemaal 

keuren   

------------------------------------------------------------------------------------------                           

 

  Vergaderingen   2021  

 7 September  Voeding 

 5 Oktober  Tafeltjesavond 

 2 November  Jaarvergadering 

 26/28 November    T.T.       

    17 December   Kerstbingo                                                
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Van de voorzitter 

 

Eindelijk konden we weer eens een verenigingsavond 

organiseren, na een lange tijd van problemen en afwachten.    

We moesten eerst een beetje opgang komen na zo’n lange 

stilstand. Gelukkig konden we leden op de hoogte houden         

via het maandblad en de verenigingsapp. 

Ondanks dat er wat beperkingen waren, was het ook weer       

leuk om Tinus te ontmoeten. Er waren wat mededelingen  zoals    

3 leden die zich hadden afgemeld, er hadden nog maar               

5 verenigingen een aanvraag voor een TT aangevraagd               

in ons Rayon voor 2021. Ook de wijzigingen in het H-reglement 

werden door genomen.  

Dan was er nog de vraag wat gaan we doen in ons 125 jarig 

bestaan, er werden een paar opties besproken. 

Daarna kwam ons rondje kweek aan de beurt, er waren er nog 

met de kweek bezig. Over het algemeen waren de resultaten 

minder dan andere jaren, enkele uitzonderingen daar gelaten. 

Na de pauze was er een kleine lezing over voeding en de 

onvermijdelijke luizenbestrijding.  

Zo werden een aantal tips uitgewisseld.  

Tevens was er weer de gezellige loterij met leuke prijzen. 

De volgende maand hebben we weer tafeltjes avond het zelf 

keuren van de meegebrachte vogels, neem a.u.b. allemaal een 

paar vogels mee.  

En geef u op deze avond ook op voor de opbouw van de TT     

we kunnen altijd hulp gebruiken. 

Denk ook eens na om een stukje te schrijven voor ons 

maandblad. 

 

Ik hoop u weer te begroeten op 5 oktober. 
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Notulen verenigingsavond Luscinia 7 september 2021 

 

Aanwezig: 11 personen 

Afgemeld: 3 personen 

 

De voorzitter opent de vergadering en is blij iedereen weer te 

kunnen begroeten. Ook Tinus is weer aanwezig na zijn val met de 

Scootmobiel. 

 

Mededelingen: 

 Onze tentoonstelling van 2021 is van 24 tot 28 november’ 

 Tentoonstelling van 0nze jubileum TT in 2022 is van 23 tot 27 

november. 

 De hallen in Zwollen blijven voorlopig beschikbaar voor de 

Bondshow. 

 Er zijn in ons Rayon van de 15 verenigingen er 5 die een TT 

hebben aangevraagd. 

In ons Rayon zijn er 5 verenigingen bij gekomen. 

Hellevoetsluis, Oostvoorne, Schiedam, Spijkenisse en 

Rotterdam 8. 

Vijftien september is de Rayonvergadering en 1 oktober de 

District vergadering. 

Post, geen. 

 

Notulen  

Van november 2019 is goedgekeurd. 

Wijzigingen H-reglement  

Door genomen er zijn een paar oude regels veranderd 

zoals gulden naar euro’s geschreven. Iedereen heeft deze 

veranderingen goedgekeurd. 

125 jaar Luscinia 

Wat gaan we doen er komt een receptie op 14 mei voor 

de leden, gemeente en besturen hier en buiten ons 

gebied.  De avond is voor de leden. Er komt een 

herdenkingsboekje en het was een leuk idee dat iedereen 

daarin meeschreef over zijn tijd in Luscinia en het verleden 

ongeveer 500 woorden. Graag indienen in januari 2022. 
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Rondje kweek 

 

Als vanouds moeten we het toch even hebben over de 

kweek. Iedereen is zo’n beetje gestopt maar zoals we op 

de verenigingsapp hebben kunnen volgen is Ron 

Wensveen nog wat bezig. De kweek ging wat moeilijk veel 

jongen verdwenen in de asbak en zo werd de kweek bij 

een aantal gestopt. Het kweken was ook heel verschillend 

de een deed het goed de ander minder. Ook werd er nog 

behoorlijk over luis gesproken de middelen die we tot nu 

toe kennen zijn niet om over naar huis te schrijven. Het 

geven van ivomectine gaat prima hier hou je het goed in 

de hand. Ook is er weer een nieuw schoonmaakmiddel dat 

hoopvol gaat werken. Iedereen had wel een tip voor 

elkaar. 

 

Pauze 

Na de pauze begon Wim aan zijn lezing over voeding om 

dat dit de tijd is om eventueel wat te veranderen. Nooit 

veranderen tijdens de kweek. Diverse eivoeren en zaden 

gingen op het scherm voorbij. Er zijn geen slecht eivoer en 

zadenmengelingen meer, meer de keuzen van de kweker 

en het zaad dat hem bevalt. Wim gaf nog wat 

mengelingen door die geschikt zijn voor de diverse vogels 

en vogels die i een buiten volière gehouden worden. Jopie 

gaf namens de verenging een drankje weg omdat we 

vanavond na een lange tijd weer bij elkaar waren. Daarna 

nog likkend aan een Feyenoordijsje luisterde we zeer 

tevreden naar elkaar. Het was een heel gezellige avond. 

 

Rondvraag en sluiting 

Er was niets voor de rondvraag alles was inmiddels al 

gevraagd en daarna sloot de voorzitter de bijenkomst en 

wenste iedereen wel thuis. 
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DE ROOD FACTORIGE KANARIE 

                                                        

                                                        

 

Onder rood factorige vallen alle 

kanaries met rood in hun 

bevedering. Heel vaak hoor je 

mensen zeggen ik begin daar 

niet aan, dat met die kleurstoffen 

is veel te moeilijk voor mij.             

Ook de kleurvoeding is al jaren 

verbeterd vergeleken bij vroeger. 

Het geknoei met drinkfles met 

rode kleurstof is allang 

achterhaald tegenwoordig wordt 

de kleurstof door het eivoer 

gemengd je hebt dan niet meer 

van die vieze kooien en er wordt 

minder kleurstof verspild. 

 

Wanneer moet je de kleurstof gaan verstrekken aan de vogels, 

dat verschilt per soort. Alle rode kanaries met uitzondering         

van de witvleugels en mozaïeken, moeten ± drie weken           

voor de koppeling de kleurstof in hun voeding krijgen zodat       

het reeds in het embryo aanwezig is.  

Waarom dan niet bij de witvleugels en mozaïeken? Als we dit wel 

doen zal de kleur zich over de hele vogel verspreiden,  wat niet 

de bedoeling is. Bij de mozaïeken krijgen ze pas kleurvoeding als 

ze ± weken oud zijn en stop daar pas mee een paar weken     

voor de TT. 

Welke kleurstof moet ik aan mijn vogels geven, als u intensief 

gebruikt en het werkt goed blijf daar dan bij. 

Ik zelf gebruik canthaxathine, het kleurt goed door. Gebruik        

de hoeveelheid die op de verpakking staat aangegeven.  

Ga niet overdoseren, want de vogels krijgen een paarse lever, 

niet goed voor de gezondheid.  
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Als je naast je rode kanaries   nog andere kleurslagen kweekt pas 

dan op, houd deze  op veilig afstand van de rode.  

 

Voor mozaïeken bestaat een speciale zaadmengeling zonder 

raapzaad omdat dat kleur bevorderend is. Voor eivoer is ook    

een speciaal en apart product in de handel genaamd Bianco, 

ook speciaal voor mozaïeken.  

 

Pas ook op met groenvoer want die kunnen ook kleur in de 

bevedering geven, behalve witlof en bloemkool.  

Pas ook op met kiemzaad in veel van die zaden kan ook kleurstof 

bevatten. 

Welke kleurslagen kennen we in de roodserie: rood int, rood sch, 

roodivoor int/sch. Rood witvleugels en dan nog de groep 

gepigmenteerde zoals zwartrood, agaatrood, isabelrood. 

Minder bekend is de Urucum roodsnavel. Deze vogel heeft naast 

zijn rode snavel nog een kenmerk, bij de schimmels is dat niet     

wit maar licht roze van kleur.  

Deze vogels staan nog niet zolang op het vraag programma. 

 

Tot zover de roodfactorige kanaries 

 

 

Veel succes 

Wim Stoop 
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 Dekkershoek heeft een uitgebreid assortiment dieren  verzorgingsproducten 
Tegen scherpe prijzen !  Voor een mand of bot kunt u bij ons prima terecht. 
Zaden voor verschillende  vogels, zoals parkieten, kanaries  en  tropen.                         
Maar ook voor  duiven hebben we alles in huis. 

Ook Uw kat en hond verdient de nodige zorg. Wij  helpen uw kat en hond  
die zorg te geven waar zij recht op hebben. Prima kattenbakkorrels, katten 
en hondenvoeding, mooie speeltjes enz.  

                    
                         www.diertotaaldekkershoek.nl        
 

http://www.diertotaaldekkershoek.nl/
http://3.bp.blogspot.com/-o3eXeLm9vFY/UReJD5h-skI/AAAAAAAAAKo/oU9pLfxTQ0o/s1600/302755_219201498214857_1553493244_n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-XCG2R-v9N90/UVS_YmOW3tI/AAAAAAAAA2s/P4SwUY6AlA0/s1600/Diertotaal.JPG


 10 

De Kapoetsensijs 

 

Al meerdere malen is er geschreven dat de rode kleur bij kanaries 

is ontstaan met kruisingen met de kapoetsensijs.  

Momenteel staat deze vogel 

op de lijst van bedreigde 

vogelsoorten wat geen goed 

nieuws is voor onze hobby. 

Daarentegen wordt dit 11cm 

grootte vogeltje door menige 

liefhebber gekweekt. 

De kapoetsensijs werd naar 

heel veel landen uitgevoerd, 

dit kan een van de redenen 

zijn dat het nu niet zo goed 

meer gaat in het wild. 

Hoe ziet dit vogeltje eruit: 

De man heeft een mooie 

rode kleur in de bevedering 

die de aandacht trekt. Een andere opvallende kleur is het zwart 

die het meeste opvalt bij de man. Vooral op de kop, de vleugels 

en staart is het volop aanwezig. De snavel is grijs van kleur evenals 

de nagels, de pootjes zijn vleeskleurig. 

Voor de pop springt de kleur veel minder in het oog; tegenover 

de man bezit ze weinig rood overwegend meer grijs en zwart.   

Het is geen moeilijke vogel voor de kweek, de meeste vogels    

hier komen uit gekweekte exemplaren vanuit Europa.                 

Dat houdt in dat ze niet hoeven te acclimatiseren.                   

Maar men moet toch wel in de gaten houden dat ze uit landen 

komen waar veel warmte, zon en licht is. Dat houdt in dat de 

kapoetsensijs in de winter verwarmd gehouden moet worden, 

alleen zomers kan hij in een buiten volière verblijven. 

 

De voeding bestaat grotendeels uit zaden, er zijn goede 

specifieke zaadmengelingen in de handel. Ook eivoer en 

bijkomende voeding wordt graag opgenomen, eivoer is 

broodnodig om de jongen groot te brengen. Buiten het 

broedseizoen moet men met matig eivoer omgaan om zo  
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vetzucht te vermijden. Onkruid en trosgierst wordt graag gegeten. 

Water is belangrijk voor de kapoetsensijs evenals andere vogels, 

ook badwater is belangrijk maar laat het niet te lang staan.    

Tijdens de rui moet er canthaxanthine of intensief door het eivoer 

of drinkwater gedaan worden om de vogels op kleur te houden. 

 

Hoe moet dit vogeltje gekweekt worden, het beste is in een ruime 

kweekkooi in een verwarmde ruimte. Het popje bouwt een vrij 

klein nestje en hang het zo hoog mogelijk, het nestmateriaal wat 

gebruikt wordt is sharpie, dierenharen en sisal. Het aantal eitjes 

dat gelegd wordt varieert van 3 tot 5 en kleuren lichtblauw.  

Alleen de pop broedt de eieren uit en als alles goed gaat     

komen de eerste jongen samen groot.  

Het komt voor dat de man de pop stoort in dat geval kan men de 

man het beste weghalen. 

Na 5 tot 6 dagen kunnen de jongen geringd worden met 2,3 of 

2,5 mm. 

Als de jongen voorspoedig opgroeien en verlaten zij het nest na 

ongeveer 18 dagen. 

 

Van dag 7 – 18 worden de uitwerpselen op de rand van het nest 

gedeponeerd en worden niet meer door de pop verwijderd.      

De veertjes groeien snel en op de achttiende dag wordt het    

nest verlaten, de jongen keren daarin niet mee terug. 

Rond de35ste dag is de staart volgroeid en kunnen ze apart  

gezet worden.  

De jeugdrui begint ongeveer als ze 9 tot 10 weken oud zijn, dan is 

het tijd om de kleurstof aan het eivoer of drinkwater toe te 

voegen.  

Hoe is het met de zang van de kapoetsensijs, de man brengt een 

mooi zacht lied voort.  

Ook bestaan er kleurmutaties o.a. bruin, agaat, pastel en topaas. 

Tot zover de kapoetsensijs 

 

Veel succes met dit mooie vogeltje 

Wim Stoop 
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Het ontstaan van Lumps 

 

Het zal vreemd 

klinken maar het 

ontstaan van 

lumps kan vaak 

bij de kweker 

zelf gezocht 

worden.  

Veelal komt dit 

door 

onwetendheid. 

Er zijn een 

aantal oorzaken 

aan te wijzen, 

het 

samenstellen 

van de 

broedkoppels.  

Niet intensieve vogels, dus schimmel x schimmel en zeker lange 

bevedering vergroot de kans op lumps.  

Het vooral veel voor bij kanaries, zowel in kleur als in postuur en 

grasparkieten. Lange en korte bevedering van vogels, komt tot 

stand door werking van de intensieffactor en deze kan in 

verschillende gradaties voorkomen.  

Lumps is een ophoping in het veerzakje en groeit door in het 

veerzakje waardoor de knobbel ontstaat. 

 

Wat verstaan we onder intensief! 

We beginnen bij de kleurkanarie een belangrijk onderdeel bij de 

kweek van vogels is de intensieffactor. Ook komen we stukjes 

theorie tegen, dat is nodig om inzicht te krijgen hoe deze factor   

in de praktijk werkt. Het is belangrijk dat de kleurstoffen zich over 

korte of langere bevedering moet verdelen.  

De kleurwaarde wordt bepaald door de hoeveelheid pigment en 

lipochroomkleur enerzijds en de lengte van de bevedering.          

Bij intensieve vogels bevinden de kleuren zich tot in de toppen 

van de bevedering, 
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bij schimmelvogels zijn de toppen van de veren niet voorzien van 

kleur, waardoor de veren een kleurloos randje laten zien. 

 De intensieffactor kan in verschillende variaties voorkomen, 

evenals bij de schimmelfactor.  

De intensieve vogel oogt wat kleiner dan een schimmelvogel.  

Een andere oorzaak van lumps kan zijn overbevolking in de volière 

of broedkooi zijn. 

 

Ook als de poppen een nieuw nest willen bouwen en bij de 

jongen de veren uittrekt is het bijna onvermijdelijk dat er lumps 

ontstaat. Met name bij mozaïek, recessief of dominant witten, 

pastellen komt dit vaak voor.  

De vraag is of het erfelijk is, één en ander zou wetenschappelijk 

bewezen zijn. 

De vraag is kan lumps verwijderd worden, het is mogelijk als het 

nog in ontwikkeling is, als het propje nog klein is, kan dat.  

Je moet het voorzichtig eruit draaien. Het zal wat bloeden, maar 

dat kan met een watje met jodium gedept worden. 

Bij grote lumpsknobbels zal het moeilijker worden omdat dan een 

groter gat ontstaat en de vogel het niet overleeft.  

Een vogel waarbij lumps is verwijderd is niet meer geschikt voor de 

TT je kan hem eventueel nog voor de kweek gebruiken. 

 

Int. X zwak int. 

Int. X matig int.        weinig kans op lumps 

Int. X niet ints.  

 

Licht sch. X sch. 

Matig sch. X sch.     Kans op lumps 

Sch. X   sch. 

 

Veel succes 

Wim Stoop 
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De Koolmees. 

 

Dit keer gaat het om een welbekende vogel, de vogel die in de 

winter aan de pinda’s hangt.  

Een vogel dus die iedereen kent. Op de foto zal iedereen de 

koolmees wel herkennen. 

Dat de vogel een insecteneter is, blijkt uit de pincetvormige 

snavel. Dat insecten eten houdt hij ook vol, zij het dat hij in de 

winter iets anders moet prakkiseren. Pinda’s dus. Of spekzwoerd. 

Of zaden in frietvet. En daarvoor komt hij naar de huizen. 

Man en pop zijn best goed te onderscheiden: de stropdas van de 

man is veel breder dan die van de pop. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de laatstgeboren jongen bij 

koolmezen een stuk agressiever zijn dan de eerste. De moeder 

stopt steeds meer agressiefmakende hormonen in het ei 

naarmate het legsel vordert. Dat is best handig, want zodoende 

hebben die laatste jongen toch nog een reële kans om uit te 

vliegen. Aan de koolmees is nog veel meer onderzocht, maar het 

is te veel om dat hier allemaal uit de doeken te doen. 

Er zijn twee broedsels van soms wel tien jongen. Dat betekent 

uiteraard dat veel jonge koolmezen vóór het volgende broedjaar 

al dood zullen zijn. Dat zijn wel de sterkste en zo blijft de natuur 

gezond. 

 Hard, maar waar!  

 

 

 
 

 



 15 

 

 

                        DE TECHNISCHE COMMISSIE                 
 

  KLEURKANARIES   Dhr. en mevr. Stoop 

  VORM-POSTUUR   Den Haag       

     Tel: 070-3461831  
 

 TROPEN    De heer M.J.v.d.Hut 

 PARKIETEN    Den Haag     

                                                           Tel: 0642373514 
 

ZANGKANARIES    Geen 

WILDZANG     Geen 
 

De technische commissie is bedoeld voor algemene voorlichting en 

eventuele hulp als U denkt problemen te hebben met uw vogels.         

Bel niet TC leden onder etenstijd.   

Deze T.C. leden zijn ook meestal op de vergaderingen aanwezig. 

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

 GEZOCHT MET UW MEDEWERKING IN HET VINDEN               

VAN  ADVERTEERDERS VOOR ONS   MAANDBLAD 
  

 Kwart pagina  15 euro          Halve pagina  30  euro  

 Hele pagina  50 euro per jaar  

 inclusief  TT  CATALOGUS 

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

Wie maakt digitale foto’s van zijn vogels, kweekruimte en volière en  
schenk deze aan de  vereniging. Dan maken wij er een avondvullend 
vergadering van op een groot scherm  

             

          (MIJN KWEEK EN BIJ DE KWEKER THUIS)  

            = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
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               WIJ ALLEN VOELEN ZICH THUIS IN DE 

 

                     VOGELVERENIGING  LUSCINIA 

 

 

 

 

 

 

Kanaries, Tropische vogels, Eivoeders 

Kleine en Grote parkieten zaden 

En vele andere dierbenodigdheden 

 


