




37e jaargang nr. 4 

 

Tot onze spijt vindt het bestuur het niet verantwoord om ook in 

oktober bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen met het 

corona virus loopt nog steeds op, en gezien de gemiddelde leeftijd 

van de meestal aanwezige leden kan het niet. 

Het blijft een gek jaar wat onze hobby betreft. Geen 

tentoonstellingen, geen vogelmarkten en geen vergaderingen. 

De afdeling Koudum gaat hun vogels wel keuren op 6 november a.s. 

maar uw bestuur heeft hiervoor niet gekozen. Na de oproep in het 

septembernummer van ons clubblad heeft geen van de leden te 

kennen gegeven om hieraan mee te doen.  

Laten we hopen dat het nieuwe jaar ons betere kansen geeft voor 

onze hobby. 

 

Het is weer zover …….. Leden van de Rabobank 

Sneek-SudWestFriesland kunnen hun stem 

uitbrengen voor de sponsoring van verenigingen. 

Ook de Lemster Volière Vrienden doen hieraan mee! 

U brengt uw stem uit via Rabobank.nl/clubsupport.     

In het zoekvenster schrijft u Lemster en dan vindt u ook de Volière 

Vrienden. U kunt tot en met 25 oktober 2 stemmen per vereniging 

indienen en in totaal 5 stemmen.  

Leden van de Rabobank hebben al een mail ontvangen waardoor u 

gemakkelijk kunt stemmen. 

U kunt zich via deze site ook aanmelden voor een gratis 

lidmaatschap. 

 

Steun ook via deze manier de Lemster Volière Vrienden. 

 

 

Website Lemmer:  www.lemstervolierevrienden.nl   

Website Koudum:  www.voliereverenigingswh.nl  

http://www.lemstervolierevrienden.nl/
http://www.voliereverenigingswh.nl/


                       

 

Vloerbedekking : 
- PVC stroken 
- Laminaat 
- Linoleum 
- Vinyl 
- Tapijt etc. 
 

Gordijnen 
 

Raamdecoratie 
 

Bedden en bedtextiel 

TOP KWALITEIT 
voor een betaalbare prijs 

info@delangestreek.nl 

www.delangestreek.nl 

Langestreek 15-16 

8531 HV Lemmer 

Tel. 0514-564980 

 



OESTERGRIT – MAAGKIEZEL – MINERALEN - VITAMINE 

Voorwoord: 

Op dit moment dat ik dit schrijf zitten we midden in de Corona virus en 

het einde is nog lang niet inzicht, eerst een 1,5 Meter economie en dan 

wachten op een vaccin, die nauwelijks bijwerkingen heeft. Ook het 

clubblad is net in de bus gevallen op 27 augustus 2020. Het vergaderen 

kan wel tot volgend jaar duren en we moeten er rekening mee houden 

dat het houden van een tentoonstelling (en) in 2020 nog een punt zal 

gaan worden, of dit allemaal mogelijk is? Het bestuur van Koudum wil 

wel een keuring organiseren, zoals ik vernomen heb. Donderdags 

inzenden en vrijdags keuren en ophalen van de vogels, catalogus wordt 

dan nagezonden. Ik heb persoonlijk besloten om niet deel te nemen aan 

een dergelijke show, het is ook een sociaal contact onder onze 

vogelvrienden en het discussiëren over onze hobby. Gezien het aantal 

leden wat verschijnt de laatste tijd, kunnen we nadenken over het 

vergaderen op 1,5 meter misschien is dit mogelijk op een locatie? Dit 

zal enige improvisatievermogen van het bestuur vragen, met dien 

verstanden dat je van tevoren opgeeft of je komt!  Ik zou zeggen houd je 

aan de regels en blijf gezond in deze moeilijke tijd. Ik zal wat proberen 

uit een te zetten over: oestergrit – maagkiezel – mineralen – vitamine, ik 

heb toch voldoende tijd over. 

 

OESTERGRIT: 

Voor een stevige eischaal en voor de groei van een fors &stevig 

beendergestel.  

Kalk, ook wel calcium genoemd, is een belangrijk voedingselement. 

Calcium is nodig voor de opbouw en het onderhoud van de botten van 

onze vogels en eischaalproductie. Het is in de eerste plaats nodig voor 

de vorming van een stevige eischaal. Daarnaast is kalk c.q. calcium van 

grootbelang voor de ontwikkeling van een fors en stevig beendergestel 

van onze jonge vogels. Kalk, fosfor en vitamine D3 liggen aan de basis 

van een goede ontwikkeling hiervan. Zaden bevatten doorgaans te 

weinig kalk c.q. calcium om aan de kalkbehoefte van de vogel te 

kunnen voorzien. Daarom is het belangrijk dat zaad etende vogels 

kunnen voorzien in deze behoefte. Door het verstrekken van 

oesterschelpengrit kan hierin worden voorzien. Oesterschelpengrit is 

een verzamelnaam voor gewassen, gekookt (soms geroosterde)  
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gebroken schelpen. Oesterschelpengrit wordt langzaam in de krop, de 

magen en de darmen van de vogel afgebroken en daardoor wordt het 

kalk en de mineralen erg goed door het lichaam opgenomen. Groot 

voordeel van oesterschelpengrit is dat de verhouding kalkmagnesium 

ideaal is voor een goede opname van kalk. 

In de broedperiode kan de pop onvoldoende kalk aan het beendergestel 

onttrekken of uit het voedsel opnemen voor de productie van eitjes met 

een stevige eischaal. De eischaal bestaat n.l. uit kalk, een kalkgebrek bij 

de pop zal leiden tot dunschalige eitjes. Een dunne schaal laat meer 

vocht door dan een normale schaal. Resultaat dat het ei uit droogt! 

Dunschalige eieren komen bijna nooit uit. Zelfs als er een jong uitkomt 

is de kans groot dat dit alsnog na een paar dagen doodgaat. We mogen 

niet vergeten dat de groei van het beendergestel van de jonge vogels 

zich niet in de kweekperiode voltrekt en voldoende ontwikkeling 

doormaken. Maar dat de groeiontwikkeling van de botten in de 

volgende rui – en rustperiode nog in volle gang is! Zijn de jonge vogels 

eenmaal volwassen, dan is hieraan niets meer te veranderen. Een 

kalkgebrek bij jonge vogels kan leiden tot vogels die onvoldoende zijn 

uitgegroeid. 

Oesterschelpengrit kan men bij voorkeur in een apart bakje verstrekken. 

Ik zelf meng dit altijd met scherpe maag kiezel 1: 1 en doe dit dan in 

een bakje, ik geef dit ruimschoots zodat de vogels nemen naar behoefte. 

In de broedperiode zal de pop zich vaker bij het gritbakje laten zien om 

in haar natuurlijke behoefte te voorzien. En zodra de jongen het nest 

hebben verlaten zullen ook zij dankbaar gebruik maken van de 

mogelijkheid om extra kalk te kunnen opnemen. Het is een misvatting 

dat oesterschelpengrit ook een functie zou hebben als “maalsteen “, die 

de vertering van het voedsel in de maagspier bevordert. Hiervoor blijft 

scherpe maagkiezel uiterst belangrijk, waar ik nog op terug kom. Dus 

zorg ervoor, dat het hele jaar zowel oesterschelpengrit en maagkiezel 

vrij ter beschikking staat. Om kalk goed in het lichaam op te nemen 

heeft de vogel vitamine D3 en zonlicht nodig. Als je de vogel 

regelmatig eivoer geeft, dan krijgt de vogel in principe voldoende 

vitamine D3.  

 

  



 

 
 

 

 
 



 

SCHERPE MAAGKIEZEL: 

Vogels hebben geen tanden en hierom heeft de natuur voor andere 

mogelijkheden gezorgd, zodat een goede vertering van de zaden kan 

plaatsvinden. Als een zaadje van de schil is ontdaan, wordt het in de 

krop opgenomen om daar een verwerkingsproces te ondergaan. Nadat 

het gepelde zaadje geweekt is, verlaat het de krop en gaat het naar de 

kliermaag, waarin extra verteringssappen worden toegevoegd. Tezamen 

met deze sappen gaat het voedsel naar de spiermaag. Deze spiermaag 

heeft een sterke wand, dit is dan de plaats waar het geweekte voedsel zal 

worden verkleind en vermalen wordt. In de spiermaag moeten steeds 

scherpe maagkiezeltjes aanwezig zijn, die door hun onregelmatige vorm 

en door de uitzettende en samentrekkende bewegingen van de 

spiermaag de geweekte zaden malen. Het oppervlak van elk zaadje 

wordt door deze bewerking enorm vergroot en hierdoor kunnen de 

verteringssappen op het juiste moment veel intensiever erop inwerken. 

Door de uitzettende en samentrekkende beweging van de spiermaag 

worden ook de scherpe kiezeltjes op den duur rond geslepen. Als dit het 

geval is, verlaten zij het lichaam en moet de vogel nieuwe scherpe 

maagkiezel kunnen opnemen. Hieruit volgt dat het geen enkel nut heeft 

om aan de vogels rivierzand te geven, omdat dit reeds rond geslepen is. 

Deze ronde kiezeltjes beschikken praktisch over geen enkel malend 

vermogen en worden bovendien direct weer afgescheiden. Dit houdt in 

dat de vogel weer nieuwe opneemt en zodoende telkens weer door het 

darmstelsel een overbodige passage van kiezel moet doorstaan, hetgeen 

aan een goede spijsvertering niet ten goede komt. En dan hebben wij 

nog niet eens gerept van de hinder, die daarbij aan de tere damwand 

wordt veroorzaakt. Een gezegde is: Zand schuurt de maag, maar voor 

wie het heeft is het een plaag “, wordt hier voor de vogel tot een harde 

waarheid. Als onze vogels in hun gevangenschap over werkelijke 

scherpe kiezel de beschikking krijgen, leidt dit tot een betere conditie en 

met minder voedsel tot een beter resultaat. Maagkiezel is totaal 

onverteerbaar en heeft geen enkele voedende waarde. Het dient alleen 

als maalsteen en moet in alle vogelverblijven steeds beschikbaar zijn, 

ook doe ik dat in de buiten volière en uiteraard in de binnen verblijven 

(nachthok), maar het overige d.w.z. zaden – eivoer - onkruidzaad – 

trosgierst worden alleen binnen verstrekt. Dus voor het eten en baden  



  



moeten ze naar binnen en hou ik tevens het ongedierte buiten o.a. 

muizen.   

 

MINERALEN & VITAMINE: 

Om gezond te blijven is het belangrijk dat de vogel geen te korten heeft 

aan vitamine en mineralen. Hierdoor kan het lichaam van je vogel goed 

groeien en eventueel herstellen. Ook als een vogel niet in conditie is , 

kan zij of hij wel een vitamine stoot gebruiken, er is tenslotte ook 

conditiepoeder te verkrijgen. Vogels kunnen sommige vitamines zelf 

aanmaken en de andere vitamines bevinden zich over het algemeen 

voldoende in het vogelvoer. Hier geldt ook, geeft het met mate, over 

daad schaadt! Elke vogel heeft zo zijn eigen specifieke behoefte aan zijn 

voer. Voor sommige vogels ( blauwe goulds ) is vitamine A erg 

belangrijk om ze dit te verstrekken. Dit doe ik om de tien dagen in het 

wateroplosbaar en de volgende dag krijgen ze weer schoon water. 

Vitamine A wordt ook wel de anti-infectie vitamine genoemd. Ook in 

het goede eivoer zit een behoorlijk percentage vitamine A.  Vitamine A 

zorgt ook voor gezonde luchtwegen, slijmvliezen en een goed 

functionerend maagdarmkanaal. Een gebrek kan leiden tot aantasting 

van de huid, de slijmvliezen v/d snavel , de keelholte, de slokdarm en de 

ademhalingswegen. 

Daarom verstrek ik de goulds vitamine A van het merk Avian, 500 ml in 

een fles. Bij de jonge goulds ( net geboren tot en met ze het nest 

verlaten ) geen extra vitamine A gegeven te worden , omdat er 

voldoende aanwezig is in het eivoer. Ik begin er pas mee als de vogels 

zelfstandig kunnen eten en bij de ouders weg kunnen. Ook wordt er 

door kwekers vaak gezocht naar een combinatie van vitamines en dan 

wordt gekozen voor Multivit. Mineralen Mix gebruik ik vooral als de 

jongen net zijn geboren, omdat dit fijner van structuur is. Je ziet dit de 

ouders goed opnemen en dit voeren aan hun jongen. Ook dit hou ik net 

zo lang vol ( tevens wordt er ook oestergrit & maagkiezel verstrekt ) tot 

dat de jonge vogels ook weer zelfstandig kunnen eten en bij de ouders 

weg kunnen. Mineralen Mix is een uitgebalanceerde combinatie van 

kalk, fosfor , fijn oestergrit , maagkiezel en zeewier. Bevordert weer de 

algemene gezondheid en de spijsvertering.  Zorgt voor een goed 

beendergestel en een goede eischaalvorming ( geef ik ook tijdens het 



broedproces , bij het leggen van de eitjes ) en bevat tevens 

 
  



sporenelementen. Ook in trek bij mij zijn de mineraal blokken, ze 

hebben wat doen in de volière, doordat ze eraan moeten pikken om er 

iets af te halen. Ik gebruik hiervoor gritsteen mineraal blok die o.a. 

bevat: verschillende combinatie van grit – zee koraaltjes – en 

maagkiezel en dat in een ronde steenvorm. Ik ben dan ook altijd 

geïnteresseerd in diversiteit in het aanbod van diverse soorten grit & 

natuurlijke mineralen en geef op dit moment 8 soorten. Ook het 

ontbreken van planten ( die niet giftig zijn ) in de buiten volière staan 

erin, enkel en alleen omdat ze daar mee in de weer zijn, 

ze hebben wat te doen en hebben afleiding wat ze nodig hebben. Ze 

kunnen altijd in de zon zitten als ze dat willen, maar schaduw is op elk 

moment van de dag ook beschikbaar.  Ook wanneer je een schommeltje 

in de volière hangt, wordt daar geregeld gebruik van gemaakt door de 

goulds. Wanneer een vogel het naar zijn zin heeft, komt dat met 

oestergrit – maagkiezel – mineralen – gritsteen - struikjes in de volière 

helemaal tot een goed ontwikkelde vogel en ontwikkeld de spiermassa 

in de buiten volière. Ik zou zeggen: doe er je voordeel mee, maar volg je 

eigen pad. Er zijn immers meer wegen die naar Rome gaan. Graag tot 

ziens op de volgende vergadering, wanneer dan ook.  

 

 

           Voor verse waar en vlotte bediening 

 

Groente-  en Fruithal 

 

 
D. J. van Looy 

 

 
        Kortestreek 4, Lemmer 

  Tel. 0514 - 565100 

 

 



 

geel- en rood mozaïek kanaries 

 
 
 
C. Van Ginkel 
Wieringerstraat 9  
8531 LC  Lemmer 
tel. 06 42194717  
 

 

 

 

 

   

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

    

● Albert Koopmanstraat 3 ● 8531 HC Lemmer ● 0514-561577 ● 

● Pastoor Koopmansplein 2 ● 8302 CC Emmeloord ● 0527-617330 ● 

 

BEHANDELING BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK NA TELEFONISCH OVERLEG 

 

INLOOPSPREEKUUR LEMMER maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 – 

14.00 uur 

 

SPOEDGEVALLEN 24 uur per dag bereikbaar 

 

Inloopspreekuur Emmeloord maandag t/m vrijdag van 16.00-17.00 uur 

 

Afhalen medicijnen en afspraken van 15.00-16.00 uur 

 

info@dapzwfriesland.nl 

 

www.dierenartsenpraktijklemsterland.nl  
 

 

 
  



 



 
 

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. 06 22427267  

Secretaris: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

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

Ringencommissaris:  

C. van Ginkel   Wieringerstraat 9, 8531 LC  LEMMER 

vanginkel.k@telfort.nl    tel. 06 42194717 

Materialencommissaris: 

D. Kelderhuis   Wulp 5, 8532 BM  LEMMER 

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

 

Contributie Lemster Volière Vrienden €  40,00 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:d-kelderhuis@ziggo.nl
mailto:vanginkel.k@telfort.nl
mailto:d-kelderhuis@ziggo.nl


 

 
 

 

 
 





 


