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Bondsmededelingen 
over de contributie 

2020 
De bond heeft te kennen gegeven dat financieel betreft, dat de wereldshow geld heeft gekost. Maar 

zoals het er nu uitziet, een stuk minder in vergelijk met de N.K. / Vogel van de afgelopen jaren. 

De financiën van 2017 had een negatief bedrag van €10.000,= en het jaar 2018 heeft een negatief 

saldo van €27.000,=. De bond kan zo niet eindeloos daarmee door gaan.  

Door het zo juist genoemde, zal de bondscontributie per 01-01-2020, worden verhoogd voor de 

komende vier jaar. Er was gedacht om dit jaarlijks in gedeelten te laten gebeuren, maar dit levert 
voor de vereniging met een automatische incasso voor de leden elk jaar een probleem op. 

Dit betekend dat leden die volledig lid zijn 34 euro en jeugdleden en gastleden 17 euro gaan 

betalen. Voor degene die een automatische incasso hebben, zal er december het bovenstaande 
bedrag geint worden. 

Het bestuur. 

 

Verven Clubgebouw 
We gaan beginnen aan een nieuw kleurtje in het clubgebouw. 

Daarom vragen wij vrijwilligers om daarmee mee te helpen. 
Jan van Zuilen heeft voorlopig 2 datums om te gaan schilderen: 

• Woensdag 25 september om 19:00 uur, 

• Woensdag   2 oktober om 19:00 uur. 

Mochten er leden zijn die andere dagen willen verven, dat kan 

natuurlijk. Maar dan even in overleg met Jan van Zuilen s.v.p.  
Hij zorgt voor alle materialen en verf. 

Het Bestuur 
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Voorwoord 
De vakantie’s weer voorbij en op naar de komende 
tentoonstellingen. Jaap Verhoog zal naast de 
promotie ook de redactie gaan versterken. Hij gaat 
zich bezighouden voor de opvulling van dit mooie 
blad. 

Ook in deze uitgave intersante artikelen over wat we 
naast vogelzaad kunnen geven. Tevens een leuk 
artikel over de baardannetjes dat wordt verzorgt 
door Jeanette Vergeer, over de kweek van de 
baardmannetjes. 
 
Schrijf u ook een leuk artikel voor ons clubblad? 
Mail het dan naar redactie@aviculturawoerden.nl 
 
De redactie. 
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Foniopaddy. 
Uit andere benamingen van Foniopaddy, 
zoals hongerige rijst en Acha rijst, zou je 
kunnen denken dat het een rijstsoort is, 
maar het is een grassoort. Zoals we 
zullen zien is het een voedzame 
grassoort ook voor onze vogels. Van 
grassen weten we dat het over het 
algemeen een goede voedingsbron zijn 
voor onze vogels. Van de grassoort 
Foniopaddy is het wel een zeer goede 
voedingselement. In het verleden is 
Foniopaddy een goede werking 
toegedicht met betrekking dat 
coccidiose, ontstekingen en om 
coccidiose te voorkomen. Helaas is dat 
nog steeds niet duidelijk, via 
wetenschappelijk onderzoek, of dat zo is 
of niet en welke stof dit veroorzaakt. 
Inmiddels heb ik wel wat meer kunnen 
achterhalen ten aanzien van de 
werkzame stoffen van Foniopaddy. 
Gezien de werkzame stoffen van 
Foniopaddy zeker een voedingsbron 
voor onze vogels die de moeite waard is 
aan de vogels te verstrekken. 

Nu er meer werkzame stoffen bekend 
zijn, heb ik deze werkzame stoffen 
voorgelegd aan dierenarts Hedwig van 
der Horst met de vraag of deze stoffen 
invloed kunnen hebben op coccidiose. 
Haar antwoord luid: Die twee 
aminozuren hebben geen enkele invloed 
op coccidiose. Aminozuren zijn 
bouwstenen van eiwitten. Het enige dat 
wat invloed zou kunnen hebben is het 
zwavelgehalte maar dat is zo laag dat 
het te verwaarlozen is. Zwavel wordt 
pas interessant in gehalten zoals in 
knoflook en uien. 

Eigenlijk vind ik dat voor dit 
voedingselement voor vogels nader 
onderzoek gedaan moet worden om er 
achter te komen of het zo is of niet dat 

het coccidiose voorkomt en geneest. Ik 
vind dat dit een taak zou moeten zijn 
van de N.B.v.V. Dat geldt voor meer 
zaken waarbij dingen niet duidelijk zijn, 
zoals zwarte stip, enz. 

Naamgeving: 

Wetenschappelijke naam: 
Digitaria exilis, de witte vorm 
Digitaria iburua, de zwarte vorm 
 
Omschrijving: 

Foniopaddy is het zaad dat 
voortgebracht wordt door een grassoort 
die van nature voorkomt in Afrikaanse 
landen rond de Sahelwoestijn. In 
gecultiveerde vorm wordt het gekweekt 
in Oeganda. Het is een grassoort met de 
naam Fonio. Van oudsher is het voor de 
bevolking een belangrijk 
voedingsproduct. Foniopaddy noemen 
ze in die landen “acha”. Er zijn twee 
soorten, een witte vorm (digitaris exilis) 
en de zwarte vorm (digitaris iburua). 
Het is een eenjarige kruidachtige plant. 
Die een hoogte van 30 tot 80 centimeter 
kan bereiken. De aar, die het zaad 
voortbrengt, bestaat uit meerdere fijne 
oren van zo’n 15 centimeter lang. De 
plant kent twee soorten bloemen 
waarvan een steriele en de andere 
vruchtbare bloem die het zaad 
voortbrengt. Het zaad is erg klein zo’n 
1,5 mm. Er zijn ongeveer 2000 zaden 
nodig om 11 gram te krijgen. De kleur 
van het zaad varieert van wit, geel en 
paars. Het zaad of graan rijpt in 
vergelijking met andere granen snel. En 
zijn soorten die na 42 tot 56 dagen na 
het zaaien geoogst kunnen worden. 
Andere graansoorten hebben wel 165 
tot 180 dagen nodig om rijp te worden 
na het zaaien. 
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Medische aspecten: 

Het zaad of liever gezegd het graan 
activeert allerlei lichaam processen die 
belangrijk zijn. Deze activering ontstaat 
door fytonutriënten en vezels. Deze 
stoffen komen voor in plantaardig 
voedsel. 

– Bevordert de opbouw van 
kraakbeen. 

– Bevordert de opbouw van nagels. 

– Bevordert de opbouw van de 
bevedering. 

– Bevordert het goed doordringen 
van de bevedering door de huid. 

– Bevordert de stofwisseling. 

– Bevordert een gezonde huid. 

– Bevordert de spieropbouw. 

Werkzame stoffen: 

Aminozuren: 

– Methionine 
– Cysteïne 
– lipiden 

Methionine is een essentieel 
zwavelhoudend aminozuur. Aminozuren 
zijn essentieel voor elk levensproces, 
daarom heten ze ook essentiële 
aminozuren. De aminozuren zorgen 
voor het transport en de opslag in het 
lichaam van water, vetten, koolhydraten, 
mineralen en vitaminen. In 

samenwerking zijn Cysteïne en 
Methionine de eiwitten aanmakers in 
het lichaam. Alle aminozuren zijn 
belangrijke bouwstenen voor het 
lichaam. Sommige aminozuren kunnen 
niet zelf aangemaakt worden door het 
lichaam, maar moeten uit de voeding 
worden gehaald. Aminozuren bestaan 
uit proteïnen die de bouwstenen zijn 
van alle lichaamsdelen zoals spieren, 
organen maar ook veren, nagels en 
snavels. Zelfs hormonen en enzymen 
zijn opgebouwd uit aminozuren. 
Aminozuren zijn in twee groepen 
verdeeld, essentiële aminozuren en niet-
essentiële aminozuren. Essentiële 
aminozuren worden niet door het 
lichaam zelf aangemaakt. De niet-
essentiële aminozuren worden door het 
lichaam zelf aangemaakt uit andere 
aminozuren. Er bestaan zo’n 20 
aminozuren. Hiervan zijn er 9 essentieel. 

Analyse: 

In gedroogde vorm in %. 
Calcium 0,022 
Magnesium 0,13 
Fosfor 0.25 
Kalium 0.17 
Zwavel 0,16 
Koper 6,8 
IJzer 38,8 
Mangaan 21,6 
Natrium 72,3 
Zink 33,4 

Door: A. Lemmens
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Mijn kweek met Baardmannetjes  
 

Baardmannetjes zijn Europese cultuurvogels 
die leven in rietvelden en moerasachtige 
omgevingen. In de broedtijd leven zij in 
paartjes. Om baardmannetjes in gevangen-
schap te houden ben je verplicht je aan de 
regelgeving te voldoen. Dit houd in dat je 
speciale gesloten voetringen bij de jongen 
moet aanbrengen, zo dat je kunt aantonen dat 
ze in gevangenschap geboren zijn. De kweek 
doe ik met een koppeltje in de volière. Om de 
vogels te helpen kun je nestkorfjes maken en 
hang je er meerdere in de volière, dan zal het 
popje 4 – 6 wit gespikkelde eitjes leggen. Na 3 
dagen gaan ze afwisselend erop broeden. 
Vanaf de eerste dag reken je uit wanneer ze 
uitkomen, dat is op dag 15. Het gedrag van de 
baardmannetjes is dat ze de eierschalen niet 
opeten maar in de waterbak deponeren dan 
kun je gelijk zien hoeveel eieren er zijn 
uitgekomen. De pop blijft meestal de eerste 
dagen op het nest , en het mannetje is druk 
met voedsel naar het nest te brengen. Dat zijn 

buffalowormpjes en pinkies die eerst door de 
man in water worden  gespoeld voordat de 
jongen ze krijgen. De 4de dag moeten ze 
worden geringd met een 2,8 mm gesloten 
voetring voor Europese cultuurvogels  maar 
eerst moet er een zwart ventielslangetje om 
de ring anders gooien ze de jongen uit het 
nest. Ook staat er universeel voer met gema-
len walnoten, visvoer, wildzangzaad, en 
havermout door elkaar gemengd in de volière. 
Na 12 dagen vliegen de jongen uit. Ze zullen 
de eerste dagen nog worden gevoerd door 
beide ouders, daarna weten ze de voederbak 
snel te vinden. De baardmannetjes hebben 
vaak 3 a 4 legsels, maar mijn ervaring is dat er 
altijd wel een paar jongen sneuvelen. Als je er 
2 of 3 van een legsel overhoudt heb je geluk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is mijn ervaring met de kweek van 
baardmannetjes 
 
Jeannette Vergeer.

7



www.aviculturawoerden.nl

Buffelowormpjes    WAT ZIJN BUFFELOWORMPJES EIGENLIJK? 

Buffalowormen zijn de larven van 
Alphitobius Diaperinus en zijn zeer voedzaam 
door hun hoge gehalte aan eiwitten en laag 
vetgehalte. De smaak van deze wormen is ook 
best lekker (smaakt naar noten); vooral 
kleinere vogels zijn er gek op. Buffalowormen 
zijn ook minder hard dan bijvoorbeeld 
meelwormen en dus ook beter verteerbaar. 

In onze kwekerijen worden buffalowormen 
gekweekt op granen en groenten, en dit alles 
zonder toevoeging van enige groeipromotor 
of chemicaliën. 

Door het koken en het schokvriezen op onze 
installatie worden de buffalowormen ontdaan 
van alle bacteriën en worden ze quasi steriel. 
De restfractie bacteriën en schimmels zit ruim 
onder de normen die gelden voor menselijke 
en dierlijke voeding. Dit wordt opgevolgd 
door frequente controle via analyse. Door het 
dubbele proces worden de wormen ook beter 
verteerbaar. De vier stadia van het insect 
zijn: kever , ei,  larve, pop 

De buffalokever (Alphitobius Diaperinus) is 
een kever uit de familie zwartlijven 
(Tenebrionidae). De larve is bekender dan de 
kever en heet buffaloworm. De buffalokever 
lijkt op de meeltor (Tenebrio molitor) qua 
vorm en gedrag, maar blijft kleiner. Hij is van 
boven glanzend zwart, van onder roodachtig 
bruin en de antennes en poten zijn 
bruinachtig. Het oppervlak van de thorax 
heeft veel ruwe puntjes. 

De kever en de worm komen in de natuur 
meer voor in de zuidelijke gebieden van 

Europa en in warmere regio's overal in de 
wereld. Hun voedsel is zeer variërend; ze 
kunnen zowel voorkomen in kadavers van 
dieren als in rottende boomstammen als in 
granen. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit 
de micro-organismen die op deze 
verschillende materialen voorkomen. Micro-
organismen, zoals schimmels, zijn zeer 
eiwitrijk (denk maar aan champignons). In de 
commerciële pluimveehouderij is de 
buffalokever vaak een pest omdat deze de 
isolatie van de stallen aantast vandaar de 
volksnaam Tempexkever in Nederland en 
Isomokever in België. 

Laat de wormpjes op natuurlijke wijze 

ontdooien dus langzaam en niet in de 

magnetron. 

ANALYSE TOPINSECT 

BUFFALOWORMEN 

 % OP TOTAAL BUFFALO 

 Vocht 72,5 

 Droge stof 27,5 

   Ruwe as 1 

   Eiwit 17,6 

   Vet 7,7 

   Koolhydraten 1,2 

   Zetmeel 0 

 % OP DROGE STOF BUFFALO 

 Ruwe as 3,6 

 Eiwit 64,0 

 Vet 28,0 

 Koolhydraten 4,4 

 Bron: Nusect-Topinsect bvba uit Belgie, 
www.topinsect.be 
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Meelwormen , WAT ZIJN MEELWORMEN EIGENLIJK 

De meeltor (Tenebrio molitor) is een kever uit de familie 

zwartlijven of Tenebrionidae. De vier stadia van het insect 

zijn: kever - ei - larve - pop 

De kever zelf is niet zo bekend. De larve (meelworm) is 

veel bekender en is zowel een plaaginsect als een 

belangrijke bron van voedsel voor vogels en reptielen. 

Vooral in gevangenschap gehouden dieren zijn er van 

afhankelijk. Alleen de larve wordt op grote schaal als 

voedseldier verkocht, de kever is hiervoor minder geschikt 

maar wordt toch genomen door reptielen en amfibieën .  

De kevers kan men eenvoudig verkrijgen door wormen te laten verpoppen. 

De meelworm leeft in de natuur van vermolmd hout, maar ook van o.a. tarwemeel waardoor hij een 

plaag kan zijn voor graan- en meel verwerkende bedrijven. De meelworm wordt wel gevoerd aan in 

gevangenschap gehouden geleedpotigen als vogelspinnen, schorpioenen en bidsprinkhanen. Ook 

aan insectenetende vogels, verschillende reptielen en sommige vissen kan de meelworm worden 

aangeboden. Lang niet alle soorten vogels, reptielen en vissen verdragen echter de relatief harde 

bepantsering die veel chitine bevat. De meelworm in de kwekerijen wordt gekweekt op een 

mengsel van tarwe, tarwezemelen en groenten, zonder toevoeging van enige groeipromotor of 

chemicaliën. Door het koken en het schokvriezen op onze installatie worden de meelwormen 

ontdaan van alle bacteriën en worden ze quasi steriel. De restfractie bacteriën en schimmels zit 

ruim onder de normen die gelden voor menselijke en dierlijke voeding. Dit wordt opgevolgd door 
frequente controle via analyse. Door het dubbele proces worden de wormen ook beter verteerbaar. 

Laat de wormen op natuurlijke wijze ontdooien dus langzaam en niet in de magnetron. 

ANALYSE TOPINSECT 

MEELWORMEN 

 % OP TOTAAL MEELWORMEN   % OP DROGE STOF MEELWORMEN 

 Vocht 64,8   Ruwe as 3,7 

 Droge stof 35,2   Eiwit 50,0 

   Ruwe as  Vet  35,8 1,3 

   Eiwit  Koolhydraten  10,5 17,6 

   Vet    12,6 

   Koolhydraten    3,7 

   Zetmeel    0 
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Jongvogel avonden  
In de maanden september hebben we de jongvogel avonden. 
 
Op maandagavond 9 september komt Peter Bredenbeek de tropen 
bespreken. Peter heeft ook in het verleden de vogels gekeurd 
tijdens onze tentoonstelling.  

De jongvogelavond 16 september wordt afgesloten met de beoordeling 
van de kromsnavels. Hiervoor hebben wij Marco van der Bij 
uitgenodigd. Marco is lid van Avicultura en tevens Aviculturalid en 
keurmeester bij de NBvV. 
 
De avonden starten om 20.00uur, dus wees op tijd zodat we alle tijd 
kunnen gebruiken voor het bespreken van de vogels. 
Bent u beginnend kweker en twijfelt u of u het juiste kweekmateriaal in 
uw hok heeft zitten, neem gerust deze vogels mee ter beoordeling. 
 

De Bijzondere Rayon tentoonstelling 

In week 46 staat als van ouds onze vogeltentoonstelling geplant. 

We hebben het inschrijfformulier in het clubblad gezet. Het 

reglement kunt u op onze website inzien. Het inschrijven kunt u tot 

en met maandag 28 oktober ingevuld inleveren bij de secretaris in 

het clubgebouw. Natuurlijk kunt u dit ook mailen naar 

tentoonstelling@aviculturawoerden.nl. 

 

 

9 september 
 Jongvogelavond Tropen 

begint om 20:00 uur 

 

14 september 
Vogelmarkt 

van 10:00 – 12:00 uur 

 

16 september 
Jongvogelavond Parkieten 

begint om 20:00 uur 

 

12 oktober - Vogelmarkt 
van 10:00 – 12:00 uur 

 

12 – 16 november 
Vogeltentoonstelling 

 

14 december – Vogelmarkt  
van 10:00 – 12:00 uur 

 

 

6 januari 2020 – 
Nieuwjaarsreceptie 

vanaf 20:00 uur 

 

 
11 januari ‘20 – Vogelmarkt  

van 10:00 – 12:00 uur 
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Pinkies, WAT ZIJN PINKIES EIGENLIJK? 

Pinkies zijn de meest gebruikte diepgevroren 
insecten. Als men de keuze laat aan vogels dan 
gaat hun voorkeur vaak naar dit insect. Het is 
een made met een zachte huid en ze is ook 
lekker. Pinkies zijn de larven van de groene 
vleesvlieg. De naam pinkies komt van het 
Engelse pink, wat staat voor roze, want 
wanneer de maden zichzelf reinigen voor ze 
tot verpoppen overgaan dan nemen ze een 
roze kleur aan. 

De groene vleesvlieg (Phaenicia sericata) is 
een algemeen voorkomende vlieg. 
De vier stadia van het insect zijn: vlieg, ei, 
larve, pop 
 
De vlieg kan tussen de 10 en 14 mm lang 
worden, en is te herkennen aan de 
metaalachtige blauwgroene of gouden 
kleuring met zwarte noteringen op de rug. De 
groene vleesvlieg leeft vooral als larve (made) 
van vlees van dode dieren. 
 
Door de eigenschap van de larven om vlees op 
te eten, worden die larven gebruikt bij 
mensen die slecht helende wonden hebben. 
De larven worden op de huid gezet om het 
rotte vlees op te eten (madentherapie). 
Om deze reden is het niet aan te raden om 
levende pinkies aan dieren te geven; want 
wanneer de larve niet stuk gemaakt is in de 
bek, kan ze inwendig nog schade veroorzaken 
zoals kropperforatie bij jonge vogels. 
 
Vooraleer de pinkies verwerkt kunnen 
worden op onze installaties moeten deze 
perfect zuiver zijn. Dit wil zeggen dat het 
voedsel waarop de larven gekweekt worden 
niet meer aanwezig mag zijn in de larve. Ook 
dit gebeurt via een natuurlijk proces want in 
de natuur stopt een larve met eten om tot de 
volgende fase in zijn bestaan, namelijk de pop, 

over te gaan. Zodoende komt alles neer op een 
perfecte timing en organisatie. 
 
Door het koken en het schokvriezen op onze 
installatie worden de pinkies ontdaan van alle 
bacteriën en worden ze quasi steriel. De 
restfractie bacteriën en schimmels zit ruim 
onder de normen die gelden voor menselijke 
en dierlijke voeding. Dit wordt opgevolgd 
door frequente controle via analyse. Door het 
dubbele proces worden de pinkies ook beter 
verteerbaar. 

Laat de wormpjes op natuurlijke wijze 
ontdooien dus langzaam en niet in de 
magnetron. 

ANALYSE TOPINSECT 

PINKIES 

 % OP TOTAAL PINKIES 

 Vocht 69,6 

 Droge stof 30,4 

   Ruwe as 1,6 

   Eiwit 15,4 

   Vet 11,3 

   Koolhydraten 2,1 

   Zetmeel 0 

 % OP DROGE STOF PINKIES 

 Ruwe as 5.3 

 Eiwit 50.7 

 Vet 37.2 

 Koolhydraten 6.9 

 Bron: Nusect-Topinsect bvba 
 
dr. Alexander Maroy 
Gaversstraat 23, 8540 Deerlijk  België 
e-mail: info@topinsect.be - 
website: www.topinsect.be 
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