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Allereerst natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

 

Dinsdag  21 januari 2014 houden wij onze jaarvergadering in Het Baken, 

Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda voor de jaarvergadering: 

* Opening 

* Notulen vergadering van 26 november  jl  

* Mededelingen en Ingekomen stukken 

* Jaarverslag secretaris 

* Jaarverslag penningmeester 

* Verslag kascontrole commissie 

* Misser van de maand  

* Pauze 

* Bestuursverkiezing – aftredend en herkiesbaar zijn de 

penningmeester en de materialencommissaris 
Namen van tegenkandidaten voor de bestuursfunctie   kunnen tot  24 uur voor 

aanvang van de jaarvergadering worden ingediend bij de secretaris. 

* Evaluatie en prijsuitreiking TT 2013  

* Napraat diverse tentoonstellingen 

* Trekking verloting 

* Vraag en aanbod 

* Rondvraag 

* Sluiting  
 

Agenda 2014: 

Dinsdag 21 januari  Clubavond ( jaarvergadering) 

Woensdag 26 februari  Clubavond  

Maandag 17 maart  Clubavond   

Donderdag  24 april  Clubavond 

Maandag 8 september  Clubavond   

Woensdag 29 oktober   Clubavond Tafelshow 

Donderdag 13 november Inbreng 

Vrijdag 14  november  Keuring + Opening 

Zaterdag 15 november Open + sluiting om 15.30 uur 

 
Het lidmaatschap van onze vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Opzegging schriftelijk bij de secretaris drie maanden voor de einddatum. Bij niet 

tijdige opzegging is de contributie voor het nieuwe jaar verschuldigd. 
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 Bestelronde ringen 2013 

De bestelling moet 20 januari a.s. binnen zijn bij de ringencommissaris Cees 

van Ginkel, met gelijktijdige betaling van het verschuldigde bedrag. 

Het bestelformulier kun u eventueel downloaden via de site 

http://www.nbvv.nl/ringen/bestellen.asp  

Uitlevering na 1 april 2013. 

 

 

Nationale TT Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders 

Deze werd in de eerste week van januari gehouden in Zutphen. Via via heb 

ik gehoord dat het aantal vogels niet zo groot was. Dus niet alleen de 

afdelingen maar ook de grote shows merken de afname van onze hobby. 

Kees Verburg is naast lid van de NBVV ook nog lid van de ANBVV en was 

één van de inzenders op deze show. Vanaf deze plaats wil ik hem feliciteren 

met zijn behaalde prijzen: 1 x een 2
e
 en 2 x een 3

e
 prijs viel hem ten deel. 

Proficiat! 

En nu maar afwachten wat Apeldoorn onze leden brengt. Voor zover ik 

weet zijn er dit jaar maar 2 deelnemers. Woensdagavond de 15
e
 januari zal 

de uitslag wel weer op de site van de NBVV staan.  

 

Van de ledenadministratie: Nieuw lid per 1 januari 2014 

T. de Velde Harsenhorst, Tijm 9, 8313 BH  Rutten 

 

 

Zegt het voort!!!!!! 

 

Nieuwe leden van 

 

harte welkom 

 

bij de  

 

Lemster Volière Vrienden 

http://www.nbvv.nl/ringen/bestellen.asp


Voor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar: 

J. Sikkema        M. Visser 

Tjotter 17             Nieuwedijk  50   

8531 DE Lemmer          531 HP  Lemmer                            

Tel: 0514-564266         Tel: 0514-569388                                           

  

    

 

 

Tevens het adres voor: 

 

Fife Fancy      Lizards 

Duitse Kuif 

Goudgeel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben bekeerd................. 

Schrik maar niet van de titel. Ik ben geen lid geworden van de een of andere 

sekte. Ook heeft geen kerkgenootschap me kunnen overhalen om me bij hun 

dunner wordende rijen aan te sluiten. 

Nee, ik blijf dichter bij huis: ik vind niet langer dat vogeltentoonstellingen 

niet zouden moeten gehouden. 

 

Tot voor kort vond ik dat het welzijn van onze vogels volstrekt op de eerste 

plaats zou moeten komen én dat het verblijf in een kleine TT-kooi  

schadelijk voor die vogels zou kunnen zijn. 

Weliswaar is zo'n TT in het belang van de Vogelvereniging (denk aan 

naamsbekendheid, nieuwe leden, onderlinge competitie), maar daarmee is 

het voordeel voor die vogels nog niet gediend. 

Waarom ik nu positiever tegenover een TT sta? Dat is het gevolg van onze 

TT van 2013.  

 

Ik heb dit keer meer op de mensen dan op de vogels gelet. Wat opviel was  

de grote betrokkenheid van die mensen, natuurlijk met de vogels, maar 
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vooral ook met elkaar. Hartverwarmend dat een groot aantal leden acte de 

préséance gaf, niet alleen bij de opening op vrijdagavond maar ook op de 

zaterdag. Vrolijke gesprekken, genuanceerd commentaar op het 

keuringsresultaat, of zo maar een kletspraatje bij de koffie. En dat ging echt 

niet altijd over vogeltjes. 

 

Kortom wat je zag was een levende vereniging van mensen die vreugde en 

vriendschap vonden in een activiteit waarmee ze met hart en ziel mee bezig 

zijn. En dát vrienden is zo veel waard dat enig ongemak van de vogels, 

indien al aanwezig, daar nauwelijks enige afbreuk aan kan doen.  

Dat wil nog niet zeggen dat het houden van tentoonstellingen nu ook in mijn 

ogen allerlei zaken rechtvaardigt. Veelal is de kweker zich daarbij niet 

bewust dat zijn handelen schadelijk is voor de gezondheid/conditie van de 

vogel. 

Ik heb het dan niet over 

 het onderbrengen van een kanarie of een grasparkiet gedurende vele 

jaren in een veel te kleine kooi in de huiskamer 

 het verkopen van die vogels voor dat lot 

 het verkopen van zieke en verzwakte vogels aan beginnende 

kwekers 

 vult u zelf maar aan......... 

En ook niet over het aanbrengen van kleine veranderingen in het uiterlijk 

van de tentoon te stellen vogels. Daar heeft de vogel geen last van, al kun je 

je wel afvragen of het winnen van een prijs met zo'n gemanipuleerde vogel 

een goed gevoel kan geven. Zeker is dat wanneer vergeten wordt over dat 

bijwerken van die vogel te vertellen bij de verkoop er van, er sprake is van 

niet netjes handelen. Nee, terug naar bovenstaande streepjes, dat soort zaken 

doen onze leden niet. 

 

Maar ook bij ons komt het voor dat vogels vanwege hun kleur (die met het 

oog op een TT wordt nagestreefd) nooit buiten in het zonlicht komen. Dat 

zou immers door het opbleken punten bij de beoordeling kosten. En 

natuurlijk worden die vogels binnen in de watten gelegd en verder perfect 

verzorgd. Het is echter een feit dat biologen en dierenartsen gespecialiseerd 

in vogels in koor roepen dat een vogel die geen zonlicht kan ondergaan 

uiteindelijk, ondanks alle andere goede zorgen in conditie achteruit gaat. 

Het directe gevolg kan zijn dat de vogel ziek wordt en te vroeg sterft.  

Dat is jammer maar eigenlijk een beperkt gevolg. Het kan immers veel 

ernstiger gaan. Doordat de conditie maar langzaam achteruit gaat zal de 



kweker die achteruitgang niet onmiddellijk in de gaten hebben en de vogel 

voor de kweek inzetten. Het staat vast (onderzoek heeft dat uit gewezen) dat 

de dan geboren jonge vogels een zwakker gestel hebben dan wanneer hun 

beide ouders een prima conditie zouden hebben gehad. Dus nog vatbaarder 

zijn voor aandoeningen, parasieten en gedragsstoornissen. Dat zich hierbij 

een negatieve spiraal kan voordoen (ook deze jongen worden immers onder 

dezelfde voorwaarden als hun ouders gehouden) zal een ieder duidelijk zijn. 

 

Overigens kan achteruitgang van conditie ook door andere oorzaken komen.  

Ook dán kunnen gevolgen als hier beschreven zich voordoen. Het is een 

sluipend proces dat moeilijk is te onderkennen maar dat in de praktijk tot 

een scala aan “onbegrijpelijke” gevolgen leidt. 

Is het al moeilijk om de “kasplantjes” onder onze vogels te onderkennen en 

deze te voorkomen, nog lastiger is het om sommige beslissingen van de 

natuur te accepteren. Ik denk dan aan uit het nest geworpen jongen waar we 

nog niet aan gezeten hebben (om te ringen b.v.). Wanneer je dat als kweker 

van een koppel die je juist hebt samengebracht met het oog op een volgende 

TT overkomt dan is de verleiding groot het jong op de een of ander manier 

toch op te laten groeien. 

Die verleiding is er ook wanneer een ei wordt aangepikt maar niet verder uit 

komt. Ik heb hele procedures gelezen over hoe te handelen om dat jong toch 

nog te redden. Niet doen! Er is een reden waarom dat jong uit het nest 

gekieperd wordt en waarom dat jong in dat ei niet verder gaat. Dat wij die 

reden niet kennen (misschien vermoeden, maar nooit zeker weten) doet aan 

het weten van de ouders of de onmacht van het piepjonge vogeltje niet af.  

Grijpen wij in dan rest in het beste geval een vogel die zich schaart in de 

groep “kasplantjes” als hiervoor beschreven en gaat zich een gelijk proces 

in gang zetten. 

 

En tot slot nog de pop die niet wil voeren. Daarbij is voorzichtigheid 

geboden. Niet voor niets geldt voor alle vogels, zeker voor poppen,  dat ze 

niet te jong voor de kweek moeten worden ingezet. Het kan dan immers zijn 

dat de pop simpelweg nog niet weet hoe ze moet voeren. Dat kan ze wel 

snel leren (korte tijd overzetten van een wat ouder jong, of in een vlucht met 

oudere, tolerante, poppen plaatsen) maar het kan ook heel goed gaan om een 

gebrek van die pop. In dat geval zal die pop, hoe mooi haar jongen ook 

zouden kunnen zijn, van verdere voortplanting moeten worden uitgesloten. 

Een dergelijk gebrek is bij hoge uitzondering lichamelijk, maar vrijwel 

altijd erfelijk. Haar jongen (poppen én mannen) zullen daarom vrijwel zeker 



datzelfde gebrek vertonen en vererven. En dat is dan niet alleen voor de 

kweker maar ook voor de vogels een kwalijke zaak. Uiteraard zal deze 

vogel ook niet verkocht kunnen worden. Het risico dat ze dan toch 

nageslacht zullen krijgen is te groot. 

 

Het vorenstaande verhaal heb ik opgehangen aan tentoonstellingen. Dit 

omdat het duidelijk is dat kwekers voor tentoonstellingen aan de genoemde 

verleidingen misschien meer bloot staan dan andere kwekers. Maar ook die 

andere kwekers zijn mensen en ook zij zullen die verleiding kennen. 

En wat voor kweker wij ook zijn, het is onze verantwoordelijkheid soms de 

plaats van de roofvogel  in te nemen die wij uitschakelden toen we vogels 

gingen kweken. 

En dat is soms hard. 

 

Ernst



Jaarverslag L.V.V. over 2013. 

 

Wat is eigenlijk een jaarverslag ?? Volgens mij vertel je de leden dingen die 

ze al weten, - maar ja bij de ouderen kan geheugenverlies lastig zijn - en de 

notulist moet dus hun geheugen opfrissen. 

Ze zouden dan ook de clubbladen kunnen bewaren en zo zelf  nog eens 

dingen kunnen opzoeken die in een beknopt artikeltje niet voorkomen. 

We beginnen het jaar met 43 leden, door mutaties eindigen we met 42 

leden. 

Laten we dus in Januari beginnen, zoals gewoonlijk is dat de 

jaarvergadering, waarbij de notulist dus weer  oude koeien uit de sloot 

(clubbladen) gaat halen. De notulen van September 2012 worden 

onveranderd goed gekeurd, dacht je soms dat ze er toch nog wat zouden 

weten - vergeet het maar! 

Een bezoek van enkele leden aan Witte Molen, was interessant. 

Mededeling van secretaris: De Rabobank geeft de mogelijkheid aan leden 

om  €  5.= aan de kas van een vereniging te schenken. Heeft u een rekening 

bij deze bank dan kunt u gratis lid worden. (een Bank, die wat weg geeft, je 

zou van schrik van je stoel vallen). 

Bovenstaande gaat over de notulen van Oktober 2012, die u dus in clubblad 

Januari 2013 kunt opzoeken. Kunt u het met al die datums nog uit elkaar 

houden?? Nou ik niet, wat een ge ouwe hoer. 

In Januari nog de traditionele feestavond bij de Chinees - volgens 

ingewijden altijd goed. 

In Februari  hebben we gekletst over een nieuw soort bodembedekking, 

meningen verschilden, zoals altijd bij iets nieuws .Ook nestbouw en kweken 

was een onderwerp van gesprek. 

In Maart een lezing met beelden van Martin  van Wijngaarden. Een 

schitterende avond, foto’s uit de wildernis :hyena’s, olifanten, leeuwen en 

vele soorten vogels, voornamelijk  grote roofvogels. 

Ben v.d. Veer vertelde ons dat forpussen: man wildkleur en pop lutino heel 

andere kleuren jongen gekregen hadden, een speling van de natuur?? In 

April  was Ernst de klos omdat notulist afwezig was gemeld,zo houden we 

hem ook fris. En dan is er de zomervakantie, dus geen nieuws. 

 

In September gaan we verheugd verder. 

Hans de Vries uit Leeuwarden heeft contacten met een Nederlander in 

Australië en heeft via hem veel te vertellen en met beelden ons te 



verwennen over de Gouldamadines, verder wordt zijn programma 

aangevuld met beelden uit de natuur van Australië. 

Oktober : een praat avond over de mee genomen vogels, beoordelingen, 

goed en matig. 

November: de bedrijfsleider van Welkoop biedt aan verenigingen aan om 

Zaterdags zo nu en dan een stand in de zaak te houden ter promotie van de 

verenigingen, is zeker voor ons interessant. 

Voorzitter zal afspraak maken met omroep Friesland om op 26 November 

a.s. een praatje te houden ter promotie van onze T.T. 

We hadden zes vergaderingen met gemiddelde aanwezigheid van 15 leden. 

Dit is het dan wel zo ongeveer, meer kan ik er niet van maken, dus geen 

onzinnig geklets meer. 

Hopend op een goed kweekjaar voor 2014. 

Prijswinnaars onderlinge tentoonstelling 2012:  

 

Bondskruis (dit jaar voor de tropen)  B. van der Veer 

Kanarie kampioen:    C. van Ginkel 

Postuur kanarie kampioen:   M. Visser 

Stammen kampioen:    C. van Ginkel 

Tropen kampioen:    B. van der Veer 

Algemeen kromsnavel kampioen:  W. J. Kreeft 

Open klasse kampioen:   J. Kreeft 

Derby kampioen:    B. van der Veer 

Bondsmedailles: 

1 x hoogste kanarie:    C. van Ginkel 

1 x hoogste postuurkanarie:   M. Visser 

1 x hoogste kromsnavel:   W.J. Kreeft 

Van der Veer’s beker:    W.J. Kreeft 

(beste kromsnavel) 

 

Notulist: M. v.d. Molen 

 



Notulen jubileumvergadering  op 26 November 2013. 

 

Voorzitter opent deze keer met ons hartelijk welkom te heten op deze 

heugelijke dag ter herdenking van de oprichting op 26 November 1963. 

Aanwezig een gevarieerd gezelschap, nl. Klaas Snijder namens de 

Bond, Siebe de Haan en Ben v.d. Veer  namens het district, fam. 

Van Ginkel - één onzer sponsors-, de heer J. Pars - oud-lid - en 

vertegenwoordigers van de afdelingen Joure, Jubbega en Grou. 

Voorzitter spreekt de hoop uit dat we met elkaar een gezellige avond 

mogen hebben, hij geeft een kort overzicht over het ontstaan van de 

L.V.V. Ernst merkt op dat de  vereniging eigenlijk officieel heet de 

Lemster Voliére Vrienden, volgens de notulen van de 

oprichtingsvergadering. Ook wordt ten onrechte wel de naam 

gehanteerd van Lemster Volière Vereniging. 

Mededelingen: B.en W. van de gemeente zijn uitgenodigd maar 

hebben bericht verhinderd te zijn.  Gemeente heeft een 

afscheidsreceptie in de Hege Fónnen op 19 December a.s. 

Voorzitter heeft op e-mail een felicitatie ontvangen van ons oud-lid 

Jetze Dijkstra. Verder hebben we clubbladen ontvangen van 

Leeuwarden  1 en 2. Onze afdeling heeft in zijn bestaan minimaal 38 

tentoonstellingen georganiseerd. Een aantal jaren werd onze show 

ondergebracht met  regio T.T. ’s, ook  in Overijssel: we hebben drie 

Districts T.T.’s gehad in de loop der jaren. 

Voorzitter stelt voor om Ben v.d. Veer erelid te maken, maar die 

deelt hem mee dat hij dat al lang (sinds 2004) is (foutje, 

bedankt!!).Ben kreeg wel voor zijn 50-jarig lidmaatschap een 

gedecoreerd wandbord met ons logo. 

En dan willen enkele gasten uiteraard ook nog wel wat zeggen: 

Klaas Snijder opent de rij door Joh. Sikkema naar voren te roepen, 

hij ontvangt namens de Bond het Erekruis voor zijn langdurig 

penningmeesterschap( dertig jaar). Een onderscheiding voor 

bijzonder waardering van de Nederlandse Bond van 

Vogelliefhebbers. Na hem is ook uw notulist – M. v.d. Molen - aan 

de beurt om hetzelfde kruis te ontvangen, hij was jaren lang 

secretaris en zorgt nu nog voor de notulen. Hij was in de notulen 

soms met woorden wel eens een bijzonder clown,(maar is nog lang 

niet dood!!). 

Van de Bond kunnen we het komende jaar een nieuw 

vraagprogramma verwachten. Er is tussen de drie bonden nauw 



overleg over samenwerking, ook met het oog op de nieuwe fauna 

wet. Laten we allen de positieflijsten tekenen om daarmee de 

minister wakker te schudden. Wat bij ons normaal niet voortkomt en 

we nu wel doen is het tekenen van de presentielijst, wel handig om 

in de toekomst nog eens na te kunnen lezen. Ook de  gasten hebben 

nog een woordje te vertellen; Namens het district  krijgt de heer de 

Haan het woord, hij overhandigt voorzitter een cadeaubon voor zijn 

vele werk en geeft een financiële bijdrage voor onze kas. 

Ben de Velde Harsenhorst is vijfentwintig  jaar lid en krijgt van de 

districtsvoorzitter de speld uitgereikt.  Aan alle ontvangers van een 

onderscheiding  wordt een bouquet bloemen uitgedeeld, waarna we 

een korte pauze houden. 

Ook de vertegenwoordigers van de zusterafdelingen komen hun 

felicitaties overbrengen, waarbij er één is die dit in en zeer 

humoristisch verhaal brengt, hij was de voorzitter van de afdeling 

Jubbega en geeft onze voorzitter een gevulde - zullen we hopen!!- 

enveloppe. 

Watze Jeensma heeft ook een cadeau voor de vereniging. Tot grote 

verbazing van veel mensen bleek de regio wisselbeker, die al jaren 

zoek was, in de medaillekast van de afdeling Drachten te staan. De 

afdeling Joure was zichtbaar opgelucht want zij werden aangekeken 

op de verdwijning van deze beker. Watze vraagt ook waar de Spaan 

beker gebleven is, een goede vraag ,waarop nog geen antwoord is 

gevonden in de loop der jaren. 

Misser van der maand: die ook voor Mark bestemd was na trekking. 

Nu nog de verloting, die rustig verloopt!! 

Niets bijzonders voor vraag en aanbod, dus sluit voorzitter de 

vergadering officieel om tien uur, met nog de  gelegenheid om met 

elkaar na te praten en herinneringen op te halen. 

Hij bedankt allen voor aanwezigheid en hoopt op goede tijden voor 

de vogelkweek. 

 

Notulist: M. v.d. Molen 



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/


 

Stand bij de Welkoop 
 

 
 

Dank zij het initiatief  van de bedrijfsleiding van de vernieuwde Welkoop in 

Lemmer konden de Lemster Volière Vrienden hun hobby promoten. 

Een woord van dank voor de vele vrijwilligers die hun zaterdag of een 

gedeelte ervan hebben benut voor onze vereniging.  

Wie weet levert een dergelijke dag belangstelling op voor de vogelhobby, 

en misschien nieuwe leden voor de LVV. 

Heren, nogmaals dank!! 

 

 

 
 

 



 
 

Bestuur Lemster Volière Vrienden : 

Voorzitter:  

J. Voerman   Blazer 49,  8531 CE  LEMMER 

johvoerman@home.nl  tel. 0514 – 561726 

Secretaris: 

K. van der Veer  Hoeker 6,  8531 CT  LEMMER 

k.vanderveerlvv@live.nl   tel. 0514 – 565756 

Notulant: 

M. van der Molen  Liemdobben 5, 8567 HV  OUDEMIRDUM 

tinusvdmolen@ziggo.nl   tel. 0514 – 571440 

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 

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:k.vanderveerlvv@live.nl
mailto:tinusvdmolen@ziggo.nl
mailto:johan.sikkema@kpnmail.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl


  

 



 

 

 



 

 



 



De Luchtpijpmijt.                     Wout van Gils. 

 De mijt, oternostoma tracheacolum, komt voor bij diverse vogelsoorten. 

Luchtpijpmijten vestigen zich in de luchtpijp en luchtzakken, hierdoor 

veroorzaken ze ademhalings moeilijkheden .En ook goed herkenbaar  een 

knarsend ,en gogerend geluid ,tevens schudden ze ook regelmatig  met het 

kopje 

Ziekteverschijnselen 
De mijten veroorzaken ontstekingen, mede doordat zij zich met hun 

klauwen vasthaken in slijmvliezen en bloed van de gastheer zuigen. 

Uitwendig ziet men enig verlies van conditie, wat bol in de veren zitten, 

verlies van stem (zangvogels), ademhalings moeilijkheden/ hapt zichtbaar 

naar lucht met knarssende en piepende geluidjes. Indien men zo'n vogel ter 

hand neemt en vlak bij het oor houdt hoor je een piepende/zware 

ademhaling. Met vrij regelmatige tussenpozen worden slikbewegingen 

gemaakt en ziet men wurgende pogingen om iets uit de luchtpijp omhoog te 

werken, waarbij vaak de kop zodanig bewogen word alsof de vogel iets wil 

wegslingeren. Bij zware infecties kunnen sterfgevallen optreden. 

Aantonen van de luchtpijpmijt bij de levende vogel 
De mijten bevinden zich in de luchtpijp, de longen en de luchtzakken, 

ingebed in wat slijm. Als de mijten in de luchtpijp aanwezig zijn, kunt u 

deze soms bij de levende vogel waarnemen als u als volgt handelt. Maak de 

veren van de hals met water vochtig en veeg deze dan zodanig omhoog en 

omlaag, dat aan beide zijden van de hals een strook onbevederde huid 

vrijkomt. Door nu de halshuid naar de borstzijde uit te trekken, komt de 

luchtpijp in de huidplooi te liggen. Indien vervolgens de vogel voor een 

lampje houdt ziet u de mijten als zwart puntjes in de luchtpijp. 

Hoe vindt de besmetting met de mijten plaats? 
Zowel de volièrevogels als vogels in de vrije natuur kunnen gedurende 

langere tijd dragers van de mijt zijn zonder ziek te worden. Het kan dus 

weken tot maanden duren voordat een besmetting zichtbaar wordt .Op deze 

wijze kan ongemerkt de mijt in een vogelbestand ingebracht worden. 

Besmetting van de andere vogels vindt plaats door de jonge mijten die in de 

neusholte voorkomen. Uitwendige omstandigheden, zoals een te hoge of 

een te lage luchtvochtigheid en temperatuur, voeder - of 

omgevingswisseling en sociale stress kunnen de ziekte plotseling acuut 

maken. Via het voer kan het tijdens het voederen van de jonge vogels door 

hun ouders overgebracht worden. Vanaf het besmet raken met de mijt kan 



het weken tot zelfs maanden duren voordat de ziekteverschijnselen 

optreden. 

 

Bestrijding Luchtpijpmijt  met Bogena anti luchtpijpmijt . 

Om de luchtpijpmijt effectief te kunnen bestrijden is het van belang dat alle 

mijten, dus ook die in diepere gedeelten van het luchtzaksysteem of in de 

buikholte, worden bereikt. Vandaar dat Beaphar heeft gekozen voor het 

zogenaamde spot-on systeem . Hierbij wordt het werkzame middel direct op 

de huid aangebracht. De vloeistof dringt door de huid heen, wordt 

opgenomen in het bloed en doodt alle in het lichaam  aanwezige mijten.     

 Werkzamestof: Ivermectine 0,12 %   

Bij constatering van luchtpijpmijt dienen alle vogels in de Volière 

behandeld te worden. 

De dosering is een druppel per vogel, aan te brengen op de onbevederde 

huid in het halsgebied of onder de vleugel(oksel). Het is beslist noodzakelijk 

de veertjes wat opzij te houden en er zorg voor te dragen dat de druppels op 

de huid komen, en niet op de veertjes, teneinde goed opgenomen te worden. 

Om te voorkomen dat door een vogel die aan de aandacht is ontsnapt alsnog 

de rest weer besmet, verdient het de aanbeveling om na 4 weken de 

behandeling nog eens te herhalen. Als luchtpijpmijt regelmatig in u bestand 

voor komt dan bij voorkeur vogels 1-2 maanden voor de kweekperiode 

behandelen. Ook ouders besmetten de jongen in het nest. (voorkom 

nestbesmetting) 

 

Na deze behandeling zal het zeker gedaan zijn met deze mijt ,maar kan er 

toch nog een knarsend en piepend geluid blijven hier en daar, maar dan 

hebben de mijten duidelijk schade aan de luchtpijp en longen teweeg 

gebracht ,en dit zal dan blijvend zijn ,zeker bij een schrikreactie van de 

vogel zal hij dit knarsend geluid laten horen ,over het algemeen gaan de 

vogels hier niet dood aan ,mits je ze op tijd behandeld natuurlijk. Bij goed 

opserveren en tijdig ingrijpen zal dit probleem niet of nauwelijks 

voorkomen en gebeurt het toch dan is het bij tijdig ingrijpen te bestrijden. E-

Mail : wout@woutvangils.be 
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