
32e jaargang nr. 2 

 

Woensdag  25 februari 2015 houden wij onze vergadering in Het 

Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda voor de vergadering: 

 

* Opening 

* Notulen vergadering van 19 januari  jl  

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Film over de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Fûgelpraet 

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  

 

Agenda 2015: 

 

Woensdag 25 februari Clubavond  

Maandag 16 maart  Clubavond   

Woensdag  22 april  Clubavond 

Dinsdag 8  september  Clubavond   

Woensdag 21 oktober  Clubavond Tafelshow 

Donderdag 5 november Inbreng vogels  

Vrijdag 6  november  Keuring + Opening 

Zaterdag 7 november  Open + sluiting om 15.30 uur 

 

Website: www.lemstervolierevrienden.nl    

 

We kunnen terugzien op een fijne feestavond met 28 personen. 

De zaal van “de Brekken” was te vol voor veel heen en weer lopen tussen 

de bedrijven  door, maar het aanbod aan food was een zeer goede 

vergoeding. 

Lekker eten met een heerlijk toetje als afsluiting. 

Voor herhaling vatbaar. 

 

http://www.lemstervolierevrienden.nl/


Verslag jaarvergadering van 19 januari 2015 

 

Opening. 
Het was precies 2 jaar geleden dat uw verslaglegger voor het eerst de eer 

had om een jaarvergadering van de Lemster Volière Vrienden te mogen 

verslaan. Daaraan besteedde de voorzitter echter, terecht, geen aandacht. In 

zijn openingswoord heette hij de 18 andere mannen van harte welkom. In 

het bijzonder ons nieuw (sub-) lid Sake Tolsma.  Ook de leden die prijzen 

wonnen op de laatstgehouden bondsshow werden van harte gefeliciteerd. 

 

Verslag van de vergadering van 29 oktober 2014 
De behandeling van dit verslag leverde geen commentaar op en werd dus 

door de vergadering goedgekeurd. 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Twee boekjes van de Leeuwarder vogelclub liggen bij het bestuur ter 

inzage. 

 

Jaarverslag 2014 secretaris 

Dit verslag zou voor de laatste keer worden voorgelezen door de 

afscheidnemende notulant, de heer Tinus van der Molen. De daarvoor 

benodigde bril had hij echter thuis gelaten. Kees van Ginkel trad daarom als 

voorlezer op. Omdat dit jaarverslag natuurlijk alsnog in ons clubblad wordt 

opgenomen zullen hier slechts  enige feiten worden vermeld. 

Bij de aanvang van  2014 had de LVV 41 leden, aan het einde van dat jaar 

bedroeg dat aantal 40. Er werden 6 bijeenkomsten en één tentoonstelling 

gehouden. De bijeenkomsten werden gemiddeld door 15 leden bezocht. 

 

Jaarverslag 2014 penningmeester 

Dit verslag werd ter plaatse uitgedeeld. Er viel volgens de penningmeester 

eigenlijk niets toe te lichten. Vervolgens luisterde de vergadering aandachtig 

naar zijn toelichting, was het met hem eens en keurde de gepresenteerde 

Staat van Baten en Lasten goed. 



 

Verslag kascommissie De kascommissie berichtte dat zij alles had 

gecontroleerd en in prima staat bevonden. Zij adviseerde dus de, inmiddels 

goedgekeurde staat van baten en lasten goed te keuren. 

De nieuwe kascommissie bestaat uit Jan Kreeft en Ben de Velde 

Harsenhorst. 

 

Misser van de maand 

Om de pauze vrolijk in te gaan trok de voorzitter het nummer 37. Dat blijkt 

Wabe de Vries die   aanwezig was (zoals altijd) maar de daardoor gewonnen 

euri's weer aan de vereniging terugstortte. 

Leuk voor ons en leuk voor de penningmeester die weer een boeking in zijn 

kasboek mag optekenen. 

In de pauze zoals gewoonlijk de lotenverkoping. Het bleef echter een droge 

boel omdat ons lid Hans elders in het gebouw druk was. 

 

Bestuursverkiezing 

Tinus van der Molen (notulant) en Koos van der Veer (secretaris) waren niet 

herkiesbaar, Kees van Ginkel (ringencommissaris) wel.  

De laatste werd, met blijdschap, herkozen. Verder werden de door het 

bestuur kandidaat gestelde heren Mark Visser en Diedrik Kelderhuis als 

nieuwe bestuursleden gekozen. Over de functieverdeling binnen het bestuur 

zal dit bestuur zich nog buigen. 

Ter afronding van dit agendapunt sprak de voorzitter in passende 

bewoordingen de scheidende bestuursleden toe en dankte hen voor hun 

jarenlange inzet voor de vereniging. Zij werden verblijd met een envelop 

waar waarschijnlijk ook iets heeft in gezeten. 

 

Evaluatie en prijsuitreiking TT 2014 

 

Allereerst deelde de voorzitter alle gewonnen bekers uit, gevolgd door de 

penningmeester die de geldprijzen aan de gelukkigen uitreikte. Een 

overzicht van alle winnaars is elders in dit clubblad opgenomen. 

Bij de evaluatie bleek er misschien iets niet te hebben geklopt met de 

verdeling van de bondsmedaille en bondskruis die niet in dezelfde groep 

terecht hadden mogen komen.  

Het nieuwe TT-software programma zal dit soort foutjes in de toekomst 

wellicht voorkomen. De bêta versie ervan staat inmiddels op internet zodat 

iedereen er al ervaring mee kan opdoen. 



Vanuit de vergadering werd er op gewezen dat het sneu was dat ons enige 

jeugdlid wel een prijs won maar dat de beker voor de jeugd bij de opening 

ontbrak. Wout Kreeft wees er op dat het organiseren,  opbouwen en verder 

regelen van een TT een hele klus is en dat de betrokkenen op zo'n dag 

behoorlijk onder druk komen te staan. De vergadering was het geheel met 

hem eens dat zij daarvoor alle waardering verdienen. 

Of er voor de op de TT aanwezige goudvink een “eerste keer”-oorkonde 

moet worden uitgereikt is enige discussie ontstaan. Nagegaan zal worden of 

er niet jaren geleden al een goudvink op onze TT heeft gepiept. Zo niet, dan 

alsnog een oorkonde. We wachten in spanning af. 

Cees Verburg merkte naar aanleiding van dit punt overigens nog op dat wat 

hem betreft de bekers en dergelijke best vervangen zouden kunnen worden 

door oorkondes. Het gaat immers om de vogels en niet om de prijzen. Dit 

zou denkelijk een aanmerkelijke kostenbesparing met zich mee brengen. 

 

Napraat diverse tentoonstellingen 

Uiteraard kwam bij dit punt de vogelgriep prominent aan de orde en vooral 

de treurnis over het niet doorgaan van vele tentoonstellingen. Bij de TT's die 

wel zijn doorgegaan waren er over het algemeen minder inzendingen dan 

vorig jaar. Sake had bij een TT in Leeuwarden goede zaken gedaan. De 

voorzitter merkte op dat het bestuur zich komende tijd zou buigen over de 

punten toekenning aan de gekeurde vogels voor wat betreft de mogelijke 

prijs. Moet er een punt bij? Ook hiernaar blijven wij met belangstelling uit 

zien. 

Bij dit punt stelde de voorzitter aan de orde of een ongeringde vogel op onze 

onderlinge TT kampioen van de open klasse kan worden. Eén van de leden 

maakt hiertegen bezwaar omdat in zijn visie alle op een TT aanwezige 

vogels van een vaste voetring moeten zijn voorzien. Daarbij wijst hij er op 

dat van een ongeringde vogel niet door de inzender hoeft te zijn gekweekt, 

maar b.v. is aangekocht. Dan is het geen prestatie van die kweker. Verder 

zal volgens hem iedere vogel in onze volières en kooien wettelijk van een 

vaste voetring moeten zijn voorzien. 

De vergadering is het niet met hem eens. Wettelijke voorschriften als door 

hem bedoeld zijn er nu niet en zullen naar verwachting ook niet zo streng 

worden. Verder gaat het om het tentoonstellen van de vogel en niet van de 

kweker. Ook zal een rol spellen dat een kweker een vogel heeft aangeschaft 

waarover hij een oordeel van een (deskundige) keurmeester wil weten. Het 

blijft dus zo dat ook ongeringde vogels in de open klasse kunnen worden 

ingezonden en daar kampioen kunnen worden.  



 

Trekking verloting 

Onze penningmeester is ook meester bij het met prijzen gooien, al ging er 

deze avond bijna wat mis. 

 

Rondvraag 

Bennie van der Veer komt terug op de keurtafel. De tafel hield het. Volgens 

hem geeft een keuring op zo'n tafel een eerlijker beeld omdat de 

omstandigheden waaronder gekeurd wordt gelijk zijn en kan de kleur beter 

worden beoordeeld. Voor de postuur (kanaries) moet dan wel een oplossing 

worden bedacht. Het bestuur zal zich over deze problematiek buigen. 

 

De vraag en aanbod wordt, in navolging van de vergadering, overgeslagen.  

 

Mooi op tijd, om ongeveer 22.00 uur, sloot de voorzitter de vergadering. 

 

 

Januari 2015, Ernst 

 

 

Wiepke Hofstraat               

Lemmer     

 

 

 

 

 

 

Voor uw: 

 verenigingen 

 bruiloften 

 partijen 

 

Hans en Nienke Schäfer 

 

Tel. 0514 – 561960  b.g.g. 565753   

Postadres: Jac. De Rookstraat 10, 

8531 HA  LEMMER 



De  mens   en   zijn   vogels 
Op bezoek bij Binne en (Jan) Scholte 

  

   
 

Helemáál toeval was het niet dat Johan en ik na onze expeditie van begin 

januari, nu aan het eind van deze maand ons weer naar Oosterzee begaven. 

Bij ons bezoek aan Ynze Bos hadden we gehoord dat Ynze veel optrekt met 

de broertjes Scholte. Die wonen een straat verder en Binne is lid van onze 

vereniging, en Jan heeft vorig jaar bedankt als lid.  Daarom leek het in de 

rede te liggen om het volgende bezoek bij hen te plannen. En zo glibberden 

Johan en ik dus weer door Oosterzee. Waarbij Johan mij op alle 

wetenswaardigheden van deze plaats wees. 

Binne en Jan zijn echte Oosterzee-ers. Jan, negentien jaar ouder dan Binne, 

is net niet in het huis geboren waar de broers nu samen wonen maar Binne 

heeft er zijn hele leven tot nu toe gewoond. 

Wie de broers op een dag als vandaag bekijkt heeft niet de indruk dat Jan 

zoveel ouder is dan Binnen. Onze zuiderburen zouden hem omschrijven als 

“een kèk menneke”. In de tijd dat wij er zijn neemt hij nauwelijks de tijd om 

op een stoel zijn koffie op te drinken. Steeds is hij ergens mee bezig al is het 

niet helemaal duidelijk waarmee. Binne daarentegen vertelt rustig over zijn 

jeugd en latere leven dat niet altijd even makkelijk is geweest. Gelukkig 

heeft hij nu al weer geruime tijd werk en samen met het pensioen van Jan, 

ook al is dat ook geen vetpot, redden de twee zich best. 

Toen dat nodig was hebben ze hun ouders verzorgd en nadat ook vader was 

overleden zijn ze dus in het huis(je) blijven wonen.  

Wie bij Binne en Jan binnen komt zal onmiddellijk de vele medailles, 

bekers en herinneringspenningen zien die prominent in het kamertje zijn 



opgesteld. Veel ervan zijn door Jan met sport gewonnen, maar er zijn er ook 

vele die bij vogeltentoonstellingen zijn gewonnen.  

En daar heeft Binne zeker niet het minst aan bijgedragen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer Binne zo over zijn vogels zit te  

vertellen lijkt het of het kweken niet het 

belangrijkste is. 

Misschien is dat zo, maar de vele gewonnen  

prijzen en kampioenschappen wijzen in een  

andere richting.  

 

 

 

 

 

Wanneer we later de kou trotseren en de nog onlangs gebouwde volière 

 en broedkooien in het nachthok bezoeken blijken de vogels wel degelijk in 

soorten verdeeld te zijn.  



 
 

Slechts in één vlucht zit een allegaartje van goulds, kanaries, een 

wever(pop), een kip en nog meer. Dit zijn óf vogels die uit het  

verleden zijn overgebleven, óf vogels die een  andere liefhebber snel kwijt 

wilde zijn en door Binne liefdevol zijn op genomen.  

 

 



Zowel de vluchten als de grote broedkooien zijn gebouwd alsof er olifanten 

in gehuisvest zouden  worden. Binne houdt niet van dat lattenwerk! 

 

 

Als gezegd gaat het om grote 

broedkooien, eigenlijk kun je 

wel zeggen dat het om 

behoorlijke binnenvluchten 

gaat. Sinds kort heeft Binne een 

paar koppels Molina's met 

daarnaast koppels bruinoren. 

Wij zijn benieuwd naar zijn 

resultaten met deze vogels die 

we vast op de TT 2015 zullen 

zien. Al langer kweekt Binne 

met zebravinken wat natuurlijk 

bij Johan erg in de smaak valt. 

In één van de grotere vluchten 

zit een stel zonparkieten. Maar 

de constructie van de vluchten 

is zó dat Johan er geen 

succesvolle foto van kan 

maken.  

Dat is jammer, maar de 

 afzondering zorgt er voor dat 

 ons het gezang van deze 

 parkieten wordt onthouden.  

 

 

En geloof me dat vinden we niet erg. 

Het valt me overigens op dat ook de molina's en de bruinoren erg rustig zijn. 

Alleen heel even, bij ons binnen komen, worden we luid uitgescholden, 

maar daar blijft het bij. 



 
Na enige tijd blijkt waardoor dat komt: Binne praat, vrijt bijna, met zijn 

vogels. En zij reageren op zijn stem. Vooral een pop bruinoor reageert alsof 

Binne haar partner is. We doen dat, denk ik, allemaal wel, toch? Het is een 

heel aardig gezicht  en tekent ook onze liefde voor de vogels. Terwijl we zo 

nog in het hok rondhangen ontdekken we in de vlucht waar ook de kip 

rondstapt een rattenhol. Kennelijk is zo'n ...*#$* … beest via een ruimte aan 

de buitenkant naar binnen weten te komen.      

   

 

  

   

 



Gelukkig missen er geen vogels ofschoon ratten hun poot niet voor een 

kanarie en ook niet voor een kip, omdraaien. Er is dus onmiddellijk werk 

voor Binne aan de winkel. 

 

We kijken nog even bij de koikarpers die de broers in een hier voor 

ontworpen vijver in de tuin houden. Een sterk net weerhoudt de reigers van 

een feestmaal en ook de aalscholvers krijgen zo geen kans. Het houden van 

vissen is echter een heel andere hobby. Daarover, wie weet, ooit een andere 

keer.  

Nu slenteren en glijden Johan en ik nog even naar waar vroeger de sluis van 

Oosterzee was en kijken naar de plaats waaraan voor Johan zoveel goede 

herinneringen kleven. 

Ja, we worden oud, u hebt gelijk, maar we blijven door gaan! 

 

 

Januari 2015 Ernst en Johan 

 

 

 
 

  



 

WAARBORG VOOR KWALITEIT 

 VOOR TOTALE WONINGINRICHTING 

 

   

     Lan Langestreek 15 – 16  

      Tel. 0514 –  564980  

       Fax  0514 – 561232 

      www.delangestreek.nl  

*  Alle kamerbreed tapijtsoorten 

*  Vitrages        

*   Gordijnstoffen 

* Altijd coupons 

* Zonwering 

* Bootstoffering 

* Meubelstoffering 

* Laminaat- en parketvloeren 

(projectinrichting voor onder meer horeca – kantoren – instellingen etc.)

  

Het goedkope adres voor uw woninginrichting   

 

 

geel- en rood mozaïek  
 

C. Van Ginkel 

Wieringerstraat 9 

8531 LC  Lemmer 

tel. 06-24875943 

 

   

 

 

Voor hoogwaardige manden 

en bloemdecoraties 

voor tuin en interieur 

Zwadeco Trading vof 

Tussendiepen 25 

 9206 AA Drachten 

Tel: 0512- 366140 

http://www.delangestreek.nl/


 

 

 



Jaarverslag Lemster Volière Vrienden over 2014 

 

Een jaarverslag maken is voor een notulist een herhalingsopgave. Dit wordt 

dan wel mijn laatste keer. Door enkele keren afwezigheid op vergaderingen 

zal het mogelijk niet volledig zijn.  

We beginnen het jaar met 41 leden.  Het gemiddelde vergaderingen bezoek 

was 15 leden; er zijn in totaal zes vergaderingen gehouden. 

In Januari kregen we naast een toespraakje van de voorzitter de 

gebruikelijke jaarverslagen te horen en de bestuursverkiezingen, die zoals 

gewend zijn vlot verlopen zonder veranderingen dus blijft het bestuur zitten. 

Februari: in de stukken voor de districtsvergadering is voorgesteld om de 

jeugddag in Drachten te stoppen wegens te weinig belangstelling. Gaat 

alleen nog door wanneer er genoeg belangstelling is. Cees Verburg stelt 

voor om plaatselijk zelf - in overleg met de Welkoop – een klein dierendag 

te organiseren met een gevarieerd programma/ Dat trekt wellicht meer 

belangstelling. Cees gebruikt voor zijn kanaries nestjes met een koffiefilter 

erin. Dit is een goedkope methode en is gemakkelijk schoon te maken. 

Maart: een echte praatavond over allerlei vogelproblemen en mogelijke 

oplossingen. Ook kwam de afgeronde of nog gaande kweek ter sprake. Zeer 

veel discussies dus, onder meer over het koppelen van de stellen. Een 

gewild onderwerp, vooral voor Kees van Ginkel, een ervaren kweker. 

April: tijdens deze vergadering was de notulist niet aanwezig en was er in 

het notulen boek niets van te vinden. Kan mogelijk vanuit een clubblad – 

onder dit jaarverslag te zetten – nog worden opgenomen. 

September: de vergaderavonden voor 2015 komen ter sprake. Het is 

moeilijk om iedereen tevreden te stellen, er is meer dan een 

volièrevereniging, dus het wordt schipperen. Jan Kreeft komt met een 

handige oplossing om vooral in de wintertijd de atmosfeer in de 

kweekruimtes te verfrissen. In een volgend clubblad komt er uitleg en een 

tekening over dit geheel. Het werkt uitstekend zegt Jan. 

Oktober: de notulist heeft in het clubblad aangekondigd zijn taak graag aan 

een ander te willen overdragen. Ernst Westerink heeft al enige keren 

waargenomen, dus een uitstekende kandidaat. Zijn verslag over de 

vergadering van September in het clubblad van Oktober is daar een 

voorbeeld van. Met veel woorden – een verslaggever van een krant waardig 

– komt zijn artikel tot een vlot leesbaar en volledig product.  

De Bondscontributie gaat omhoog maar wij houden de contributie gelijk in 

2015. 



November: het hoogtepunt voor de vereniging is natuurlijk de 

tentoonstelling. Als afdeling hebben we geluk gehad; in de week na onze 

show werden de diverse tentoonstellingen afgelast wegens de heersende 

vogelgriep. De uitslag van de tentoonstelling vindt u hieronder. 

De nieuwe notulist – Ernst Westerink – wens ik dus veel geluk en 

schrijfvreugde voor vele toekomstige jaren toe. En voor allen een goed 

kweekseizoen met veel prijswinnaars. Natuurlijk zal ik als “gewoon” lid de 

vereniging blijven volgen. 

We beginnen het nieuwe jaar 2015 met 40 leden. 

 

Voorzitter:     Notulist: 

 

J. Voerman     M. van der Molen 

 

Naschrift: 

De vergadering van April werd voor het grootste deel gevuld met de 

fantastische foto’s en mooie verhalen van Jan Tijsma. Wilt u mee van zijn 

foto’s zien kijk dan op zijn site:  www.jantijsma.nl    

Ook is het mogelijk via deze site om u te abonneren op zijn wekelijkse 

email met mooie foto’s.  

  

Voor verse waar en    

vlotte bediening 

   

Groente-  en Fruithal 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

D. J. van Looy 

 

Kortestreek 4, Lemmer 

Tel. 0514 – 565100 

http://www.jantijsma.nl/


 

Prijswinnaars onderlinge tentoonstelling 2014  

Lemster Volière Vrienden 

 

Kleurkanarie Kampioen Kooi:  45   C. van Ginkel 

 

Postuurkanarie Kampioen Kooi:  72  M. Visser 

 

Jeugd Kampioen  Kooi:   169  A.P.M. Kelderhuis 

 

Stammen Kamp. kanaries Kooi:  38 t/m 41  C. van Ginkel 

 

Stammen Kamp. Tropen Kooi: 118 t/m 121  J. Kreeft 

 

Stammen Kamp. Kromsnavels Kooi: 153 t/m 156  D. Kelderhuis 

 

Tropen Kampioen  Kooi:  96  J. Voerman 

 

Kromsnavel Kampioen Kooi: 163  D. Kelderhuis  

 

Open Klasse Kampioen Kooi: 187  S. Boonstra  

 

Derby Kampioen  Kooi: 149  A. Jeensma  

 

Bondskruis   Kooi: 163  D. Kelderhuis 

 

Bondsmedailles       

hoogste kleurkanarie  Kooi:  45  C. van Ginkel 

hoogste postuurkanarie Kooi:  72  M. Visser  

hoogste tropische vogel Kooi:  96  J. Voerman  

hoogste kromsnavel  Kooi: 193  B. Scholte 

 

In totaal zijn er bijna 100 prijzen (Goud, Zilver en Brons) door de 

keurmeesters uitgedeeld. 

In totaal is er, naast de gewonnen bekers en eremetaal, 242 euro betaald aan 

de prijswinnaars. 

Ter vergelijking: aan inzendgeld is een bedrag van 341 euro 

binnengekomen. 



  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoute haring 
Gebakken vis 

Standplaats:  hoek Schans – BK-plein Tel. 0514-563164 (thuis) 
       0514-566102 (viswagen) 

 

 

 

       Voor heerlijk 

       Fruit                       Moet u naar :       

    Van Vereeckens                 de winkel van          
        Kwekerij en 

                                        Van Ginkel 
AARDAPPELEN   Gemaalweg 18               

                                                      Rutten 

 

 



 
 

Bestuur Lemster Volière Vrienden : 

Voorzitter:  

J. Voerman   Blazer 49,  8531 CE  LEMMER 

johvoerman@home.nl  tel. 0514 – 561726 

Penningmeester:   

J. Sikkema   Tjotter 17, 8531 DE  LEMMER 

johan.sikkema@kpnmail.nl   tel. 0514 – 564266 

Ringencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl    tel. 06 24875943 

Lid: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

d-kelderhuis@ziggo.nl   tel. 0514 – 569338 

Lid: 

M. Visser   Nieuwburen 50, 8531 NP  LEMMER 

m.visser@home.nl   tel. 0514 - 569388 

Materialencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl     tel. 06 24875943 

 

Contributie Lemster Volière Vrienden €  35,00 per jaar, te betalen aan 

het begin van het kalenderjaar. Rekeningnummer Rabobank 

NL58RABO0337054126 t.n.v. Lemster Volière Vrienden,  p.a. Tjotter 

17, Lemmer 

Heeft u al betaald ?  Een automatische betaling, te regelen via de bank, 

is gemakkelijk voor u en de penningmeester.  

mailto:johvoerman@home.nl
mailto:johan.sikkema@kpnmail.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl
mailto:d-kelderhuis@ziggo.nl
mailto:m.visser@home.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl


Nogmaals de megabacterie. 

 

In ons clubblad van april 2014 (31e jaargang, no 4) was een artikel opgenomen van 

Wout van Gils waarin hij aandacht besteedde aan de besmetting met megabacterie 

en de behandeling van de vogelziekte die daar het gevolg van kan zijn. 

Kort samenvattend: Wout wees naar een studie van de faculteit diergeneeskunde 

van de  universiteit Gent om aan te geven dat de vogelziekte ten gevolge van de 

megabacterie in het bijzonder onder kanaries en vinkachtigen sterk om zich heen 

grijpt. Zo zouden volgens de conclusie van Wout uit genoemde studie  bijna 50% 

van alle kanaries en vinkachtigen besmet zijn en zelfs ook zo'n 10% van de 

parkietachtigen. Hij raadde het doorlopende gebruik van een darmconditioner aan 

om verdere besmetting te voorkomen, na eerst een antibioticakuur te hebben 

gegeven. 

 

Nu heb ik groot respect voor Wout als kanariekweker. Het grote aantal artikelen 

dat hij, ook als publiciteitsmedewerker, heeft afgescheiden getuigt van die 

deskundigheid. 

Echter in dit geval kan ik het niet met de door hem aangeraden behandeling eens 

zijn. 

 

De megabacterie 

De benaming megabacterie is misleidend. Het gaat niet om een bacterie. 

Onderzoek aan de universiteiten van Georgia in de Verenigde Staten en Gent, 

België (beide top-universiteiten op het gebied van dierziekten) heeft uitgewezen 

dat het gaat om Macrorhabdus ornithogaster, een schimmel (ook wel gist 

genoemd). 

En dat was een heel belangrijke vinding omdat schimmels NIET gevoelig zijn voor 

antibiotica. Besmetting met deze schimmel veroorzaakt in de meeste gevallen een 

lusteloze conditie, slechte werking van de kliermaag, verminderde voedselopname, 

diarree en uiteindelijk meestal de dood. 

 

De schimmel zelf vermenigvuldigt zich door knopvorming. Het is tot ongeveer 90 

micron lang en 1 tot 5 micron dik ( 1 micron is een duizendste van een millimeter). 

Onder de elektronenmicroscoop bleek dat M. ornithogaster een celwand heeft die 

veel dikker is dan die van een bacterie en dat die wand onder meer bestaat uit 

chitine (wat we van insecten kennen) en cellulose (wat we van katoen kennen). 

Deze ontdekkingen onderbouwen dat het om een schimmel gaat. Maar ook dat 

deze schimmel weliswaar zich in een zuur milieu  niet prettig voelt maar daarin 

wel in leven zal blijven. 

Daarin onderscheidt het zich dus van andere schimmels/gisten die niet tegen een 

zure omgeving bestand zijn. Daarmee is tevens vastgesteld dat middelen die 



normaliter werken tegen bij vogels voorkomende schimmelinfecties in het geval 

van een infectie met M.ornithogaster NIET werkzaam zijn. 

 

Tijdens het onderzoek in Georgia was al opgevallen dat bij de parkieten waarop dat 

onderzoek werd verricht besmetting met M.ornithogaster niet bij alle vogels 

aansloeg. Vervolgonderzoek naar de vraag waarom dit zo was wees uit dat de 

vatbaarheid én de niet-vatbaarheid van de vogels  erfelijk was. Dat leidt 

onmiddellijk tot een voor ons belangrijke conclusie: doordat er in 

volièreomstandigheden  behoorlijk wordt ingeteeld, speelt men de ziekte in de 

kaart. 

Bovendien is, ook uit wetenschappelijk onderzoek van beide universiteiten, 

gebleken dat het bijna geheel ontbreken van vitamine K-1 in de vogelvoeding de 

slijmlaag (bekleding) van het spijsverteringskanaal van vogels zo dun maakt dat 

die erg kwetsbaar is voor aanvallen van M. ornithogaster. 

Dat betekent dat ook het in quarantaine houden van vogels in de praktijk geen 

uitkomst zal bieden om deze besmettingen het hoofd te bieden. Wanneer er immers 

slechts één vogel aan de kweek mee doet die is besmet dan geeft die de vatbaarheid 

daarvoor aan al haar/zijn jongen door. Gezien de inmiddels grote verspreiding van 

M. ornithogaster zal een dergelijke vogel al lang van het vogelbestand deel uit 

maken of uitgemaakt hebben. 

 

Uit het vorenstaande vloeit voort dat de bestrijding van M. ornithogaster zich moet 

richten op de vernietiging van de schimmel zelf. En dat werd onderwerp van een 

voorlopig laatste vervolgonderzoek. 

 

Ik zal u het proces van het vinden van een werkend geneesmiddel besparen. 

Bovendien betwijfel ik of ik het zelf wel helemaal begrijp. Van belang is echter 

dat dit middel is gevonden.    
Men kwam al gauw uit bij Amphotericine- B dat bij krop-toediening de ziekte 

binnen een dag of 5 volledig genas. Door dit middel te combineren met enige 

hulpstoffen werd een geel poeder gemaakt dat prima in water was op te lossen. 

Dit werd beproefd op een aantal bewezen zieke vogels. Die gaf men naast het 

zaadmengsel water waarin 5 gram van het Amphotericine -B poeder was opgelost. 

Dit kwam overeen met een concentratie van 0,9 milligram per milliliter water. De 

vogels nemen het gemedicineerde water zonder enig probleem op. Na 5 dagen was 

M. ornithogaster in de ontlasting niet meer aantoonbaar en na een week waren alle 

vogels definitief genezen. Het middel vernietigt de celwand van de schimmel die 

daardoor sterft. Het heeft geen negatieve werking op de vogel. 

 

Het zinloos kuren met van alles en nog wat werkt het ontstaan van 

schimmelziekten in de hand. Het gebruik van antibiotica moet in het belang van de 

vogels én de mens , tot een minimum worden beperkt. Kuren uit voorzorg is 



waanzin, te vergelijken met het slikken van pijnstillers wanneer je geen pijn hebt. 

Maar de gevolgen zijn veel erger: schimmels, niet alleen de gewone, maar ook M. 

ornithogaster, krijgen een gemakkelijke kans. Ook suikers in het darmkanaal 

veroorzaken vaak schimmels. 

Een ander punt is dat we bij de voeding rekening moeten gaan houden met het 

geringe gehalte aan vitamine K-1. Die vinden we in allerlei groenten en fruit, maar 

ook in b.v. brandnetels. Ook spirulina bevat deze vitamine. 

Tot slot moet erg voorzichtig worden omgegaan met inteelt. Bedenk dat de vogels 

die wij kweken slechts in kleine aantallen voorkomen in de omgeving waar wij 

wonen. De verwantschap in deze gebieden zal al gauw groot zijn. Dat bergt grote 

gevaren in zich ten opzichte van erfelijk gestuurde aandoeningen bij onze vogels. 

 

Mocht u onverhoopt vermoeden dat één of meer van uw vogels slachtoffer is van 

een besmetting met de Macrorhabdus ornithogaster dan is er maar één weg: die 

naar de dierenarts. Die kan de besmetting via onderzoek bij de ontlasting – op te 

vangen op een tissue – (laten) vaststellen en het medicijn Amphotericine-B 

verstrekken. 

Alle andere medicijnen, middeltjes en zuren zijn onwerkzaam op deze schimmel. 

Bedenk wel dat niet ingrijpen bij deze besmetting onherroepelijk leidt tot de dood 

van alle vogels die genetisch vatbaar zijn. Ook voorbehoedend kuren heeft geen 

enkele zin. 

 

Bij het samenstellen van deze bijdrage is gebruikgemaakt van publicaties van de 

universiteiten van Gent, Utrecht en Georgia. Ook de discussies op diverse 

vogelfora waren waardevol.  

Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan de heer Peter Otten voor zijn 

publicatie voor de landelijke speciaalclub Harzers. Hij baande mij de weg naar de 

faculteiten diergeneeskunde van genoemde universiteiten. 

 

 

Februari 2015, Ernst Westerink 

 



  

 



 

 

 

 

 
 



 


