APRIL.
Dit is voor mij de maand van het bijeenbrengen der koppels en dit op het eerste
weekend. Sinds jaren gebeurt de kweek doelgericht d.w.z. dat bepaalde koppels
bijeen gezet worden die bij elkaar passen of elkaar aanvullen op gebied van
verschillende factoren: goede voeders, grote eieren, goede nestvorming, rustige
vogels. Bij dit selectief koppelen wordt vooral gelet op de vorm, de kleur, de tekening,
de houding en al de factoren die van belang zijn om een goede showvogel voort te
brengen, want daar is het om te doen.
Bij de kweek is het niet de kwantiteit maar de kwaliteit die primeert.
Ik denk dat er bij veel liefhebbers "zo maar op los" gekweekt wordt. Denken we hierbij
aan familiekweek of het vermengen van de ondersoorten onderling (bv. cabaret x grote
barmsijs enz.). Hoeveel soorten als barmsijs, goudvink of putter benaderen nog de
standaardeisen? Ik denk dat het dan vooral voor de barmsijs zeer bedenkelijk is.
Er wordt ook door veel kwekers beweerd dat de koppels elkaar moeten kiezen. Dit is
helemaal verkeerd wanneer wij gericht willen kweken.
Op een oppervlakte van 2,5 m lang, 1 m breed en 2 m hoog tracht ik met 2 koppels te
kweken.
Na al die jaren is het voor mij nog steeds zoeken naar de ideale soorten die met elkaar
de volière willen delen tijdens de kweek.
Een week na het koppelen wordt de kweekruimte voorzien van nestgelegenheden.
Persoonlijk ben ik voorstander van zo weinig mogelijk takken en struiken. Het moet
overzichtelijk blijven.
Het meest maak ik gebruik van brembussels gemaakt als volgt: aan de top, in het
midden en onderaan worden de takken samengebonden en zo omhoog gehouden.
Door een opening te maken tussen de koorden bekom ik 2 nestruimten. Daarin duw ik
een ijzeren nestkorfje met cocosnestje ingebonden.
Het meest gebruikte is het kanarienestje maar tegenwoordig zijn er ook grotere
formaten (ca 13 cm) die dan goed zijn voor: goudvinken, kruisbek en consoorten.
Niet zelden gebeurt het dat er 2 paren in èèn bussel nestelen.
Per koppel worden er minstens 2 à 3 nesten voorzien. De nestplaats is ook van groot
belang. De putter nestelt hoog en op een goedverlichte plaats, de barmsijs lager en de
goudvink zoekt meestal wat schemerdonker.
Met de nestjes wordt meteen ook nestmateriaal gegeven: cocosvezel, sharpi, watten,
worteltjes van sparren, mos (liefst vers) e.a.
Tegenwoordig is er ook nestmateriaal verkrijgbaar in de handel aangepast aan de
diverse vogelsoorten, waaronder zelfs op basis van dierhaar.
Nu de kweek dichtbij is moet de voeding van topkwaliteit zijn: volledige opfok iedere
dag, gemengd met wat dierlijk voer. Bij mij komt dit alles uit de diepvries.
Ook het eivoer wordt in grotere hoeveelheden gemaakt tijdens een vrij uurtje wat heel
wat werk uitspaart achteraf.
Voor gebruik plaats ik de avond voordien de gepaste diepvriesportie in de ijskast, zo
bekom ik een mooi rul eivoer.
Wat de vogels nu zeker niet versmaden zijn onrijpe onkruidzaden: muur,
paardebloem... enz.
Deze zijn natuurlijk niet bedoeld als opfok maar toch heel goed om de broeddrift aan te
wakkeren. Kijk maar in de natuur.

