Contactavond 26 April:
Op deze voorlaatste contactavond van het seizoen 2018 – 2019 gaan
we het hebben over de parkieten.
We hebben keurmeester Piet van Ooien bereid gevonden om deze
avond voor ons te verzorgen.
Aan bod komen de kleurgrasparkieten, de Neophema, Valkparkieten
en Kakariki’s.
Wij hopen dan ook dat u deze avond komt bezoeken u steekt er altijd
wat van op, ook al zijn de parkieten niet uw favoriete vogels qua
verzorging zijn er altijd wel overeenkomsten te vinden.

Dan even voor in uw agenda !!
We knallen dit seizoen uit met een heuse roofvogelshow rond het
clubgebouw. Dit gaan we doen op vrijdag 24 Mei. LET OP deze
avond begint om 19:00 uur.

Roofvogelshow
Tijdens de roofvogelshow bent u niet alleen toeschouwer, maar
maakt u ook kans om daadwerkelijk onderdeel te worden van de
show! Onze valkeniers laten u graag zien welke band er kan
ontstaan tussen de mens en roofvogels met wederzijds respect.
Met interessante verhalen en anekdotes zult u zich geen moment
vervelen.
Zowel op de roofvogelboerderij als op locatie spreiden onze
roofvogels graag hun vleugels om spectaculaire vrije vluchten te
laten zien. De roofvogelboerderij heeft de meest unieke vliegende
roofvogelcollectie van Nederland. Op de Roofvogelboerderij zijn
fulltime 3 beroepsvalkeniers de roofvogels aan het verzorgen en
trainen. Daarnaast hebben zijn er een aantal vrijwilligers en stagiaires
die mee helpen met alle activiteiten.

Laat u verrassen door de prachtige en geruisloze vluchten van onze
Uilen. De acrobatische vluchten van de Woestijnhaviken zijn
adembenemend. Graag “spelen” zij gezamenlijk in de lucht. De valk
laat zien met welke enorme snelheid zij de prooi (“de loer”)
achtervolgt. Steeds weer onderneemt de Valk een duikvlucht of een
ingewikkelde manoeuvre om de prooi te pakken te krijgen! De
Falkland Caracara, die bekend staan als “bandiet” in zijn land van
oorsprong, demonstreert zijn behendigheid, speelsheid,
ondeugendheid én felheid. Maar, als Valkeniers zijnde, willen we het
publiek ook laten zien hoe een roofvogel in de
natuur jaagt. Door middel van onze speciale kunstprooi (de “balg”)
zal de Roodstaartbuizerd laten zien hoe hij zijn prooi achtervolgt en
grijpt met zijn klauwen. Als laatste zorgen de grote Arenden en de
Gier voor heel wat spektakel. De Amerikaanse Zeearend met zijn
imponerende blik en immense kracht bezorgt heel wat mensen
kippenvel! De Gier, vooral groot, met een spanwijdte van 2,5 meter
en een gewicht van 6 à 7 kilo, geven een extra dimensie aan de show.

Agenda April – Mei:
April:
Vrijdag 26 April. Contactavond over parkieten door Piet Ooien.

Mei:
Vrijdag 10 Mei, kaartavond. Aanvang 20:00 uur.
Zaterdag 11 Mei, vogelbeurs van 12:00 – 16:00 uur.
Vrijdag 24 Mei, contactavond. LET OP, deze contactavond begint
om 19:00 uur. Op deze avond houden we een roofvogelshow rond
het clubgebouw.
Zaterdag 25 Mei, medewerkers middag/avond.

Kaarten op laatste dinsdag 5 maart 2019
Op de laatste dag van het carnaval is het in onze omgeving van
oudsher de gewoonte dat er ’s middags wordt gekaart. In heel veel
gelegenheden kan je dan klaverjassen. Bij de één kan dat met vaste
maat, bijvoorbeeld bij Wagenaar en Jan Punt en bij een ander kan dat
individueel, bijvoorbeeld bij ’t Veen en bij de Diamantvink. Helaas is
het een traditie die wel aan het afnemen is. Vroeger zaten alle zalen
stampend vol en moest je je van te voren opgeven want anders kon je
niet meer meedoen. Tegenwoordig is het gezellig druk, maar is er
overal nog wel ruimte. Zo ook bij ons. Jaren geleden zaten we met 64
tot 68 kaarters echt vol. Dit jaar deden er 48 mensen mee en zaten we
net iets boven het gemiddelde van een gewone kaartavond.
Er werden weer drie rondjes gekaart op zijn Rotterdams voor
heerlijke vleesprijzen. De prijswinnaars van dit jaar waren:
1. Jan Bouwmeester
2. Frans Kraan
3. Anneke van Leeuwen
4. Peter Akerboom
5. Connie Straathof
6. Piet Zoet
7. Greet van Zanten
8. Annie van Haastregt
9. Wim Opdam
10. Ria Hoogenboom
11. Mek Hoogenboom

met 5.616 punten
met 5.522 punten
met 5.503 punten
met 5.247 punten
met 5.089 punten
met 4.957 punten
met 4.930 punten
met 4.923 punten
met 4.921 punten
met 4.835 punten
met 4.830 punten

Er was ook nog een poedelprijs voor Bettina Vrolijk met 3.301
punten.
Iedereen bedankt voor het meedoen en graag tot ziens op één van
onze maandelijkse kaartavonden of tot volgend jaar op laatste
dinsdag. Dit seizoen is er nog kaarten op 12 april en 10 mei. Opgeven
vanaf 19.45 uur en starten met kaarten om 20.15 uur. Het nieuwe
seizoen starten we dan na de zomer weer op 13 september.

Bestuurslid.
Dit jaar zat ik in de kascommissie. Deze commissie controleert de
financiën van de vereniging.
Het viel me op dat het wel heel veel werk was. Gezien de
werkzaamheden is het een noodzaak dat er een voltallig bestuur is.
Op de vogelbeurs vroeg een bestuurslid of ik het bestuur compleet
wilde maken. Ik stelde een voorwaarde om eerst een
bestuursvergadering bij te wonen voor ik een beslissing neem. Aldus
werd ik uitgenodigd voor de bestuursvergadering op 1 april. Niet de
datum verraste mij maar het tijdstip zodoende was ik iets later.
Aangezien de vergadering in een open maar zakelijke manier werd
afgehandeld (ben wel iets anders gewend in mijn werkkringen als
voormalig raadslid) heb ik toegezegd toe te treden tot het bestuur.
In de regio is De Diamantvink een grote vereniging met een eigen
gebouw.
Bij veel verenigingen loopt het ledental sterk terug, het vinden van
bestuursleden wordt dan ook een probleem en je ziet dat het leidt tot
opheffen of fuseren van de club. Leden van die clubs zullen zich
aansluiten bij onze club. Het ledental blijft hierbij stabiel en daardoor
kunnen we met behulp van de vele vrijwilligers een mooie
tentoonstelling maken maar ook andere activiteiten zijn de moeite
waard om te organiseren. Binnenkort iets spectaculairs.
Het gebouw geeft de vereniging veel extra werk, dit geldt ook voor
het bestuur. Het geeft ook mogelijkheden naast onze activiteiten. Zo
gebruiken 3 verenigingen het gebouw voor hun hobby.
Je kan in onze ruimte niet alleen naar vogels kijken, praten maar er
wordt ook muziek gemaakt, gekaart, geschaakt en gesjoeld.
Gelukkig heeft De Diamantvink vrijwilligers om alles draaiende te
houden, maar deze handen voelen meestal niets voor een bestuur.
Gezien de enorme potentie van onze vereniging en de visie van het
huidige bestuur heb ik besloten om toe te treden tot het bestuur.
Groet, Henry van Rijn

Kaartuitslag 12 april
Aanwezig 36 kaartliefhebbers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dorien Kronenberg
Nico Luiten
Adri Sloof
Ton Olijerhoek
Leo v/d Broek
Peter Klerks
Johan Hoogenboom
William Wolvers

5.424 punten
5.185 punten
5.121 punten
5.064 punten
4.995 punten
4.938 punten
4.918 punten
4.906 punten

Poedelprijs voor Marco van Hameren met 3.826 punten

Verslagcontact van 22 maart
Deze avond stond in het teken van de kleur kanarie. Spreker zijn naam is
me even ontschoten (Rien Grefhorst) maar een keurmeester die verstand
van zaken had .
Adri de waal voorzitter van Rijsenhout had mijn gevraagd even het woord
te mogen voor aanvang spreker .Tot mijn en denk ieders verbazing vertelde
Adri dat hij eind dit jaar zijn voorzitterschap van Rijsenhout aan de wilgen
ging hangen, zoals je dat noemt en dat nog een twee tal bestuursleden naar
meer dan 25 jaar er wel een beetje mee klaar waren. Dus eigenlijk tijd voor
een aantal nieuwe mensen die deze toch gezonde vereniging van zo’n 85
leden willen besturen. Adri vertelde dat er eigenlijk niemand is die dit op
zich wil nemen en dat zoals het nu lijkt vogelvereniging de Rijsenvogel per
2020 ophoud te bestaan. Dit is natuurlijk zeer betreurenswaardig hopelijk
komt er tijdens een vergadering al daar toch nog een nieuw bestuur die net
als de vorige bestuursleden tijd en zin hebben om de vereniging levend te
houden. Het ziet er somber uit, ,het zou zonde zijn om bijvoorbeeld hun
mooie show niet meer te kunnen bezoeken. Ik kan eigenlijk bestuur en
leden van deze buurt vereniging alleen veel wijsheid en hopelijk juiste
beslissingen te nemen toe wensen, mochten wij als Diamantvink iets
kunnen betekenen horen we dat vast en zeker. Overigens heb ik al het
begrip voor de bestuursleden die willen stoppen naar zoveel jaar is het ook
wel eens tijd voor vers bloed helaas wringt daar nou net bij hun en vaak
ook bij andere verenigingen de schoen. Als alles op den duur op een of
twee soms drie man aankomt en ze stoppen heb je een probleem, ben ik blij
dat wij straks weer met 7 man bestuur zijn (nieuw bestuurslid stelt zich voor
in dit clubblad).verder met de contactavond:
Waar deze contactavond wel over ging was over kleurkanaries heel veel
kleuren passeerde de revue soms mooi gevonden en natuurlijk ook wel eens
niet. dat er in de kleurkanaries vaak met kleurstof word gewerkt is
inmiddels geen geheim natuurlijk wel het juiste product bij de goede kleur
ik ga u niet vervelen met al de kleuren die voorbij kwamen. Ik weet
inmiddels wel dat de jaspis een van de nieuwste kleuren is en ook weer in
allerlei kleuren kan worden gekweekt .

Als niet kanarie kweker zijn mozaïeken, rode en vogels met wat meer
kleuren toch gauw favoriet.
Onze spreker had meer dan 400 foto’s van kleurkanaries gelukkig kwamen
die niet allemaal voorbij om 23:00 uur was hij klaar en hadden een kijkje
genomen in het kleurrijke bestaan van de kleur kanarie en kon een ieder nog
wat drinken of gewoon wat wijzer naar huis
tot zover uw voorzitter :
Hans van Egmond.

Voorjaarskriebels
Onze leden die vogels kweken en natuurlijk ook leden die dat niet doen.
maar graag met mooi weer gaan varen, fietsen, wandelen of met de
sleurhut(lees caravan) op pad gaan. Kunnen dat gevoel wel of is het alleen
bij een enkele vrijgezel dat als de temperatuur weer twee cijfers op de
buitenthermometer aangeeft het toch een soort gaat kriebelen je zin krijgt
om je vogels te koppelen al gauw hoopt op eieren en natuurlijk de zo
nodige jongen. Natuurlijk zijn er vogelhouders die zelf voor weerman
spelen en de temperatuur al in januari op 15 graden zetten en het licht naar
14 uur brengen.
Sommigen hebben zelfs de kweek alweer afgesloten omdat ze nu eenmaal
met ja die caravan op pad willen. Het is nu ik dit overigens weer eens te laat
op papier zet 16 april. en april doet wat die wil af en toe gewoon koud en
soms de 20 graden aantikken. Het spreekwoord in mei leggen alle vogels
een ei is er een die de prullen bak in kan want ik heb gisteren toch echt
jongen ganzen gezien en vorige week zelfs al jonge eendjes dus die zaten in
maart al met eieren en dus voorjaarskriebels het enigste spreekwoord wat
altijd waar is, is dat als het regent in mei is april voorbij geen speld tussen te
krijgen. Als vrijgezel met lente kriebels heb ik in maart de blokken
opgehangen. parkieten hebben nu eenmaal een nestblok in princiep had ik
nu toch al behoorlijk wat jongen kunnen of moeten hebben. hoe het komt

weet ik niet maar van bijvoorbeeld 5 bezette eieren van valkparkieten
komen er maar een of twee uit en dat ook bij drie koppels.
Kleurgrasparkieten wil slecht lukken wel wat Engelse jongen parkieten ook
veel onbezette eieren swiften hebben jongen maar laten er van 5 gewoon 3
dood gaan en een barraband vond een jong genoeg terwijl er toch echt 5
zijn uitgekomen. al met al teveel onbevrucht en teveel niet groot brengen of
afgestorven in het ei. en waarom geen idee misschien die wisseling van
temperatuur te droog in het hok maar ja er komt wel wat uit soms te jongen
vogels ik zou het niet weten. Ben expres later begonnen dan anders maar
het valt me niet mee .
Me koi karpers in de vijver gaan wel weer eten ben ik toch niet de enige
met lente kriebels. Want de vogeltjes laten me een beetje barsten volgende
ronde dan maar weer beter. Het schijnt een mooi paas weekend te worden,
als u dit leest is dat geweest en bijna contactavond die gaat over parkieten
de contactavond van mei sluiten we het seizoen af met een roofvogelshow
bij het clubgebouw daar komt u met eventueel andere belangstellende toch
zeker naar kijken. Gaan onze lente kriebels weer over in zomer, ben
benieuwd of die net zo mooi word als in 2018 al denkt iedereen daar ook
weer anders over tot zover mijn lente kriebels(denk niet dat iemand er wat
aan heeft ik ben ze kwijt). ik spreek een ieder weer op een van onze
contactavonden of beurzen tot snel:
Uw voorzitter Hans van Egmond.

Het leven van een vogelliefhebber
Deel 2, het ontdekken.
Het houden van vogels is jaren lang niet onder mijn aandacht
geweest. Oorzaak, zelf achter een vogeltje aan met veel uitgaan,
avond cursussen, huiswerk maken en dansles bij Evert Castelein in
Leiden. Een prachtige tijd afgesloten door 18 maanden verplicht
militaire dienst, verloren tijd, ik was mijn vrijheid kwijt, een ramp. In
1961 was ik vrij van dienst, mijn werk weer opgepakt en avond
cursus gaan doen. Maar mijn vrijetijd was moeilijk, mijn vrienden
hadden verkering en geen aandacht voor mij, ik was een beetje
alleen. Dit duurde niet lang ik ging naar de kroeg en dan naar
dansavonden in de omgeving, met meerdere jagers op het vrouwelijk
schoon en in Langeraar ontmoete ik mijn latere echtgenote, in 1964
zijn we getrouwd. Wat een ontdekking !!!! In April gingen we
wonen op Noordeinde 131, in de vakantie werd de 1e volière met een
klein nachthok getimmerd, mijn vrouw was stom verbaast, ik had met
haar nooit over vogels houden gesproken, het is geen probleem
geworden. Ik ging vogels kopen van het vakantiegeld bij Vlieland in
Leiden. De eerste vogels waren natuurlijk Zebravinken, Japanse
Meeuwen en Zilverbekjes. Later bij Albert Hassing een paartje
kanaries aangeschaft.
Lid geworden van v.v. “De Diamantvink” op 11-11-1964 op de 8e
onderlinge tentoonstelling die toen gehouden werd in Café
Heemskerk aan de Langeweg. In 1966 had ik mijn 1e jonge Zebra’s
wat was ik trots, het houden en tentoonstellen van de vogels, daar
wist ik niks van, ik had toen wel wat ondersteuning kunnen
gebruiken als beginnend lid, de huisvesting die heel belangrijk is had
niet de aandacht van de liefhebber b.v. de grote van het hok, kan er
tocht optreden, welke soorten vogels ga je houden, de
luchtvochtigheid, de warmte , kunnen de vogels dat zelf regelen door
te badderen ?

Er zijn veel factoren waar ik toen weinig van wist. Zelf heb ik diverse
vogelverblijven gebouwd, een volière was makkelijker, maar dan had
je de katten van de buren en de muizen, zo was ik altijd bezig met
ontdekken naar het volmaakte.
Het voedsel; veel geprobeerd, bijvoorbeeld het rood maken van
kanaries met wortels op een spijker en wortelsap dat snel
verontreinigd was, vogelmuur en boerenkool (caroteen) altijd was ik
nieuwsgierig naar de uitkomst. Het was veel werk, opkooien en het
uitzoeken van de TT-vogels was een spannende tijd, alles moest ik elf
ontdekken, de kennis had ik niet, vele liefhebbers hebben die kennis
nu wel en nog zin er teleurstellingen op de TT, ook bij mij, te
fanatiek en toen te weinig kennis, ik was meer aan het ontdekken.
Waar ik later veel moeite mee heb gehad ??? dat was het op de markt
komen van rood intensief, zelf had ik rood factorige kanaries met een
gezonde buik. Na het geven van dat spul werd de buik paars van
kleur toen dacht ik, dat is niet goed. Alles weg gedaan en groene
kanaries aangeschaft. Met het drinkwater heb ik veel
geëxperimenteerd, bijvoorbeeld appel azijn toegevoegd, jodium en
voor het rood maken wortelsap, ik durfde geen regenwater te geven.
Maar !!! mijn broer had een aquarium, het water was altijd helder,
met de zelfde temperatuur en stromend. Dit kan ook in mijn volière,
een regenton ingegraven op een donkere plaats in de tuin,
regenwaterleiding erin met een pompje die het water naar de vijver in
de volière pompte en weer terug door een zeef naar de regenton, het
stromend water is koel waardoor de bacterien geen kans krijgen. Vel
verklaarde mij voor gek, maar geen vogel ging dood, ze waren
gezonder. Ik dacht in de natuur drinken ze ook hemelwater, als dat
slecht is hadden we geen vogels in de natuur. Het was het ontdekken
waard. Met de verschillende soorten vogels in de voliere dus ook
diverse soorten zaad apart gegeven werd er veel gemorst door het
zoeken naar de lekkerste, ik heb toen alle zaden bij elkaar gemengd
en er werd veel minder gemorst. Het verzorgen werd veel beter en
makkelijker.

Zo is er nog veel te ontdekken, maar nu door andere, zelf heb ik
geen vogels meer, ze vliegen in alle vrijheid om ons balkon, dat is
ook genieten van de vogels.

Het blijft ontdekken.
Tot ziens, op naar deel 3.
Piet van Ruiten

Verjaardagen Mei:
10 Mei, Pieter van Schaick uit Roelofarendsveen.
14 Mei, René Bakker uit Oude Wetering.
14 Mei, Walter Gravekamp uit Nieuw Vennep.
15 Mei, Lou van der Hoorn uit Leimuiden.
17 Mei, dhr. Ben Delsasso uit Hazerswoude Rijndijk.
20 Mei, Piet van Ruiten uit Roelofarendsveen.
22 Mei, Peter Hoogenboom uit Rijpwetering.
25 Mei, William Wolvers uit Roelofarendsveen.
31 Mei, Piet Zoet uit Roelofarendsveen

Kiemzaden
Een van de leuke aspecten van het houden en kweken van vogels is,
dat de ene kweker over eivoer A zeer positief is terwijl de andere
kweker over hetzelfde eivoer een negatieve mening heeft. Zo is het
ook gesteld met het aanzuren van drinkwater, evenals het geven van
kiemzaden. Ik persoonlijk ben een grote voorstander van het
aanzuren van het drinkwater en het verstrekken van kiemzaden.
Meestal zijn er speciale kiemzaad mengelingen in de handel specifiek
voor bepaalde vogelsoorten samengesteld. De ene liefhebber weekt
de zaden, een ander wil gekiemde zaden hebben. Er zijn ook weer
liefhebbers die de voorkeur geven aan gekookte zaden en legio
vogelliefhebbers die helemaal geen kiemzaden geven.
Wilt u een zelfgemaakt kiemzaad mengeling samenstellen om te
weken-kiemen of koken dan moet u er vooral geen lijnzaad-tuinkers
of chiazaad bij mengen, omdat tijdens het weken slijmstoffen
vrijkomen waardoor er een plakkerig geheel ontstaat, waarin uw
vogels niet geïnteresseerd zijn. Omdat zaden van nature vrij veel
micro organisme bevatten, die voornamelijk in het stof of andere
ongerechtigheden aan de buitenkant van het zaadje bevinden is het
wenselijk om voordat u wilt gaan weken of kiemen de kiemzaad
mengeling goed af te spoelen onder stromend water. Geeft u de
voorkeur aan gekiemde zaden dan geldt hoe kleiner de kiemen, hoe
voedzamer het is. Te lange kiemen kun je vergelijken met groenvoer,
dus veel vocht en weinig voedingswaarden. Zonnepitten zijn lecithine
rijk. Lecithine komt in alle lichaamscellen voor, zonder lecithine zou
het vogel lichaam geen voeding in energie kunnen omzetten. Helaas
zijn zonnepitten schimmel gevoelig daarom is voorzichtigheid
geboden met het weken, zeker als het water waarin het kiemzaad
geweekt wordt niet aangezuurd is. Geweekt kiemzaad is voor bijna
alle vogels een bron van vitaminen A B E calcium, kalium,
magnesium, selenium en zink. U kunt het vergelijken met de halfrijpe
onkruidzaden uit de natuur, waarmee wilde vogels hun jongen voeren
en groot brengen.

U kunt deze supervoeding apart geven of onder het eivoer mengen.
Een goed kiemzaad mengeling is zaad van de laatste oogst en is niet
behandeld, sommige zaden worden gezwaveld om ze bederfwerend
te maken. Door het weken van de zaden stijgt het eiwitgehalte en
worden zaden gemakkelijk verteerbaar gemaakt. Tijdens het kiemen
wordt zetmeel omgezet tot goede verteerbare suikers, het is een
biologisch proces onder invloed van water, warmte en zuurstof. Door
het hoge vochtgehalte wordt het week of kiemzaad weer gevoelig
voor bederf door schimmels e.d. daarom is het een aanrader om
dagelijks week of kiemzaad te maken en niet bijvoorbeeld voor een
week. Het kiemen van zaden moet zorgvuldig gebeuren om er voor te
zorgen dat we een voedzame, steriele en schimmelvrije
zaadmengeling over houden.

Hoe te kiemen ?
Neem een RVS of plastic bakje vul dit met 1 liter kraanwater en voeg
daar vervolgens 3-4 ml combi-mix bij zodat de zuurgraad (PH
waarde) ongeveer 4.0 is. Combi-mix is een product dat in de bio
industrie en door vogelhouders wordt gebruikt voor het aanzuren van
drinkwater. De kiemzaad mengeling doe ik in een fijn mazige zeef
half vol, spoel het goed uit onder stromend water, zodat de grootste
verontreinigingen er uit zijn. Vervolgens plaats ik de zeef met het
kiemzaad op het RVS of plastic bakje en laat het 4-6 uur weken. Het
kiemzaad moet ruim onder water staan. Nadien spoel ik het weer
goed uit onder stromend kraanwater. Daarna laat in het nog enige
uren drogen, regelmatig een keertje omschudden en klaar is uw
geweekt zaad. Wilt u het in de koelkast bewaren, zorg dan dat u het
in een goed afsluitbare doos bewaart, want uw koelkast is ook vaak
een bron van infectie. Geeft u er de voorkeur aan het zaad te laten
kiemen, zet het kiemzaad 8-24 uur in het water, goed uitspoelen en
dan donker warm en eventueel afgedekt met een doek wegzetten, na
12-24 uur gestaan te hebben ontkiemen de zaden vanzelf, als u een
goede kiemzaad mengeling hebt aangekocht. Een goede kiemzaad
mengeling verhoogt de weerstand van uw vogels.

Gekookte zaden.
Met gekookte zaden als volgt, de zaden goed afspoelen onder
stromend water. Sommige kwekers laten het nog 1-2 uur weken om
het daarna 5-10 minuten te laten koken. Daarna uitspoelen onder
stomend warm water. De zaden af laten koelen en regelmatig
omschudden. De zaden drogen dan snel mooi op. Het kiemzaad kan
dan meteen gevoerd worden aan uw vogels in een apart bakje of
gemengd worden door het eivoer. Als u de zaden kookt mag u geen
combi-mix aan het water toevoegen. Bedenk wel hoe langer u de
kiemzaden laat koken, dit nadelige gevolgen heeft voor de
voedingswaarden. Vooral vitamine B kunnen helemaal verloren gaan.
Omdat het broedrijp worden van vogels 6-8 weken duurt is het aan te
bevelen om ongeveer 2 maanden voor aanvang van het broedseizoen
geleidelijk aan te beginnen met het verstrekken van het kiemzaad,
Als u er tijdig mee begonnen bent zult u merken dat het
bevruchtingspercentage een heel stuk hoger is dan als u het niet hebt
gedaan.
Veel succes, Paul v/d Vliet
Dit verhaal is overgenomen uit het clubblad van de Antwerpse
postuurkanarieclub.

