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Indien onbestelbaar retouneren 
De Waalmalefijtstraat 85 

2225 LW Katwijk aan Zee 
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Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
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In juli is zaadverkoop op zaterdag 9 juli van 11.00 tot 13.00 uur 
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Verenigingsinfo 

 

ERELEDEN 

     T. Diepenhorst 

     P.C. Hagenaars, 

     J.A. Plokker  

 

BESTUUR:  

Voorzitter: 

Gert-Jan van Duijvenbode,  

mail adres: gjduyf@ziggo.nl 

 tel. 071-4025608 

 

Secretaris: 

Piet Hagenaars, 

mail adres:piethagenaars@outlook.com 

tel. 06-104 74 218 

 

Penningmeester: 

Dick Verkade, 

mail adres: cobyverkade@live.nl 

tel. 071-402 46 99 

 

Lid: 

Piet van Zuilen,  

tel. 071-407 25 50 

 

Ringencommissaris: 

Bouwe Nijgh,  

tel. 071-403 03 23,  

Mail adres:b.nijgh@gmail.com 

In nood gevallen de secretaries 

 

Contributie per 2016: 

Senior leden (NBvV)   €38,00 

seniorleden (vereniging)  €20,00 

jeugdleden  €19,00 

 

Bankrekeningnummer: 

NL72 RABO 033.18.01.809 

t.n.v. “DE KANARIEVOGEL”- 

Katwijk 

 

Verenigingsgebouw:  

Stichting “Kleindierensport-Katwijk” 

Oude ’s Gravendijckseweg 2 a,  

2221 DB Katwijk aan Zee. 
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Redactie clubblad: 

Piet Hagenaars,  

 

Redactieadres: 

piethagenaars@outlook.com 

 

Inhoud: 
Het is voor iedereen mogelijk om stukken 

in te zenden. Deze stukken dienen bij de 

redactie te zijn ingeleverd voor de 15de 

dag van de voorgaande maand. Niet  tijdig 

ingeleverde stukken worden later geplaatst. 

De redactie neemt geen verantwoording 

voor de inhoud van de ingezonden stukken 

en behoudt zich het recht voor om 

plaatsing om redactionele redenen te 

weigeren. 

 

Website: 

www.kanarievogel.nl 

Beheerder: kanarievogel@casema.nl 

 

http://www.dekanarievogel.nl/
mailto:kanarievogel@casema.nl
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Beste vogelvrienden, 

 

Tijdens de jaarvergadering van 4 maart j.l. 

is Ton Diepenhorst benoemd tot ere lid van 

de vereniging. Ton is zolang hij lid is van 

de Kanarievogel steeds in de weer geweest 

om de vereniging, ik zou haast zeggen te 

dienen. Zo heeft hij, samen met Piet van 

Zuilen, voor elkaar gekregen dat het 

verenigingsblad in de nieuwe stijl 

kosteloos gemaakt kan worden door de 

boer op te gaat voor adverteerders. Wie 

van ons zou dit nog doen op 80 jarige 

leeftijd. 

 

 
 

Ton krijgt uit hande van Piet Hagenaars 

een plaquette ter herinnering aan dit feit 

met een mooie bos bloemen voor het 

thuisfront die Ton regelmatig heeft moeten 

missen. 

Nogmaals Ton van harte gefeliciteerd. 

 

Barbecue. 
 

Dit jaar hebben we de barbecue op 

zaterdag 17 september. Opgeven op de 

ledenvergadering van 9 september. 

De kosten zijn hetzelfde als vorig jaar, 

slechts € 13,=. 

 

 

 

 

 

 

Geen vogelbeurs in de maanden  
 

mei, juni, juli en augustus.  
 

M A A R WEL ZAAD VERKOOP 

 

Zaadhandelaar Jhon van den IJssel komt in 

die maanden op de 3
de

 zaterdag naar 

Katwijk om zaad te verkopen aan zijn 

vaste afnemers. 

 

Let op: 

 

In juli is dat op 9 juli. 
 

Deze “kofferbak” verkoop zal plaatsvinden 

van 11.00 tot 13.00 uur op de parkeerplaats 

of bij minder weer in het inkorfgedeelte 

van het verenigingsgebouw. 

 

 

 

 

Berichtje van de penningmeester. 

Beste leden van de Kanarievogel er zijn 

nog steeds leden die de contributie nog niet 

hebben voldaan. 

Indien u een van hen ben, verzoek ik u 

vriendelijk om de contributie van 2016 

(€38,00 sr leden,  

€20,00 donateurs/ver.leden of 

 €19,00 jeugdleden) te voldoen. Bij 

voorbaat hartelijke dank. 
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Ringen moet. 

 

Het ringen van de vogels wordt steeds 

belangrijker, niet alleen om aan anderen te 

kunnen laten zien dat wij geen vogels uit 

de vrije natuur in ons bezit hebben, maar 

omdat de in gevangenschap geboren vogels 

vaak betere fokvogels zijn. 

 

Ring daarom je 

vogels, zeker de 

wat lastiger te 

kweken soorten, 

die in een 

gezelschapsvolière worden geboren.  

 

Heb je jongen en geen ringen? Schroom 

niet om de ringencommissaris te bellen. 

Hij kan je meestal á la minute van de 

gewenste ringmaat voorzien. Het is 

mogelijk om voor alle vogels ringen te 

bestellen in een hoeveelheid van minimaal 

10 ringen. 

 

De ringen voor kweekseizoen 2017  

zijn blauw. 
Spoed bestelling: Extra kosten €1,= per 

ring. 

Als u ringen wilt bestellen voor Eur. 

Cultuurvogels dient u het originele 

formulier te gebruiken met uw BSN (het 

oude sofinummer) en te ondertekenen.  

Dit is een eis van het ministerie. 

 

De ringencommissaris  

Bouwe Nijgh, tel. 071-403 03 23 

Mail adres: b.nijgh@gmail.com 

KLAVERJASSEN BIJ DE 

KANARIEVOGEL 

 

De organisatoren van het klaverjassen 

hebben aangegeven liever niet meer te 

willen kaarten op door-de-weekse-

avonden. De opkomst is dan een stuk 

minder. Liever in de winter maanden om 

de week of te wel twee keer per maand te 

willen gaan kaarten. Dit verzoek is 

doorgestuurd aan het bestuur van de  

 

stichting Kleindierensport. We hopen dat 

dit gehonoreerd wordt. De data achter in 

het verenigingsblad is al aangepast. Dus 

nog niet zeker.  

Hoe dan ook de eerste klaverjasavond is 23 

september. Oefen allemaal nog in de 

vakantie, want klaverjassen is een 

gezelschapsspel. Fijne vakantie en we 

hopen op vele bruine koppies te zien op 23 

september. 

 

Troef Boer. 

 

 

 

.

Bestellen tot: Aflevering ringen: 

5 mei 2016 Na 1 oktober 2016 

20 september 2016 Uiterlijk 15 dec. 2016 

20 januari 2017 Uiterlijk 1 april 2017 

20 maart 2017 Uiterlijk 15 mei 2017 

 

mailto:b.nijgh@gmail.com
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Gebruik van citroenzuur in water en 

voeding 

  

Bacteriën schimmels en gisten komen 

overal in de omgeving voor. En zo hoort 

dat ook.  

De meeste van deze kiemen zijn niet 

ziekteverwekkend. En degenen die wel 

ziekteverwekkend zijn komen vaak in een 

dusdanig lage concentratie voor, dat de 

vogel er geen last van heeft.  

Deze ziektekiemen houden wel de afweer 

van de vogel op peil.  

  

Drinkwater is een van de belangrijkste 

besmettingsbronnen voor een vogel. Het 

water in het drinkbakje heeft een 

aangename (kamer-)temperatuur en bevat 

vaak ook nog wat restjes voer die via de 

snavel van de vogel in het water terecht 

zijn gekomen.  

Dit is een ideale voedingsbodem voor 

bacteriën, schimmels en gisten. Maar ook 

in fruit en vochtig eivoer kunnen bacteriën,  

gisten en schimmels zich makkelijk 

vermenigvuldigen. 

Als de concentratie ziektekiemen te hoog 

wordt, is de afweer van de vogel niet sterk 

genoeg meer om de infectie tegen te 

houden. Citroenzuur kan de groei van 

bacteriën, gisten en schimmels vertragen 

waardoor de afweer van de vogel een 

betere kans krijgt 

. 

Citroenzuur (niet te verwarren met 

citroensap!) is een wit poeder dat vaak 

gebruikt wordt bij het ontsmetten van 

stallen van vee. Het wordt ook veel 

gebruikt om drinkwater van varkens te 

verzuren en op dezelfde manier kan het 

ook bij vogels gebruikt worden.  

Er is een aantal jaren geleden een 

uitgebreid onderzoek gedaan naar het 
gebruik van citroenzuur en zoutzuur bij 

papegaaien. Aan dit onderzoek deden de 

HAS in Den Bosch, het toenmalige 

papegaaienopvangcentrum NOP in 

Veldhoven en vogelarts Hedwig van der 

Horst uit Riel mee. 

 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat een 

dosering van 1 gram citroenzuur per liter 

water bacteriegroei onderdrukt en eigenlijk 

door alle vogels goed geaccepteerd wordt.  

Sommige vogels vinden het zelfs lekker en 

gaan wat meer drinken. De dosering van 

citroenzuur kon langzaam opgevoerd 

worden tot 6 gram per liter water zonder 

dat de dieren minder gingen drinken. Hoe 

zuurder het water gemaakt werd, hoe 

effectiever het was tegen ziektekiemen. 

  

Het water kan ook verzuurd worden met 

andere producten.  

Appelazijn is een natuurlijk product dat 

zuurder wordt naar mate het langer gist.  

Het nadeel van dit middel is dat het vaak 

niet duidelijk is hoeveel je toe moet voegen 

aan het drinkwater omdat iedere fles 

appelazijn een iets andere zuurgraad kan 

hebben afhankelijk van de temperatuur 

waarbij de fles bewaard wordt en de tijd 

die de fles heeft liggen gisten. 

  

Ook zoutzuur wordt wel gebruikt. Kippen 

en hoenders vinden zoutzuur lekkerder dan 

citroenzuur, maar zangvogels, kromsnavels 

en duiven prefereren citroenzuur. Dit is 

belangrijk omdat het zuur beter werkt 

naarmate er meer van gebruikt wordt. 

 Soms wordt ook chloor gebruikt. Dit 

verzuurd het water weliswaar niet, maar 

het heeft wel een desinfecterende werking. 

Toch is gebruik van chloor niet aan te 

raden omdat het kankerverwekkend is.  

Chlooramide heeft dit probleem niet, maar 

is lastig te verkrijgen in Nederland. 

  

Aanzuren van drinkwater kan het hele jaar 

door gebeuren. Sommige vogelhouders 

gebruiken het elke dag, anderen maar een 

of twee dagen per week. Hoe vaker het 

water verzuurt wordt en hoe hoger de 

dosering, hoe effectiever het is. De 

vogelhouder moet natuurlijk wel in de 

gaten houden dat de vogels het water 

voldoende blijven drinken. 

  

Als het zuur langdurig gebruikt wordt,  
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moeten de vogels ook de beschikking 

krijgen over extra calcium . Zuur bindt 

namelijk calcium zodat het minder goed 

opgenomen kan worden door de 

vogeldarm. Bij langdurig gebruik van zuur 

kan daarom kalkgebrek optreden.  

Dit is de reden dat veel vogelkwekers 

stoppen met het aanzuren van het water 

tijdens het broedseizoen. Als een vogel 

echter de kans krijgt zal precies zoveel 

kalk opnemen als hij nodig heeft. Dat kan 

echter alleen als er een apart bakje in de 

kooi opgehangen wordt met grit of een 

stukje sepia. Als het calcium gemengd 

wordt door het voer of water kan de vogel 

niet goed bepalen hoeveel kalk hij 

opneemt. 

 Op deze manier kunnen ook tijdens het 

broedseizoen de kwetsbare jongen 

beschermd worden met het zure water. 

Overigens moet grit (dat calcium bevat) 

niet verward worden met maagkiezel (dat 

silicium bevat). 

  

Op het moment dat de jonge vogels apart 

gezet worden moet goed opgelet worden. 

Deze jonge onervaren dieren nemen soms 

niet voldoende grit op. Bij deze dieren 

moet men er extra goed op letten dat hun 

voeding voldoende calcium bevat. Een 

zadenmengsel bevat altijd onvoldoende 

calcium en moet dus aangevuld worden 

met eivoer of een ander zachtvoer. Men 

moet goed in de gaten houden dat de jonge 

vogels dit ook opnemen. 

 

Citroenzuur doodt niet alle ziektekiemen. 

Zij remt alleen het vermeerderen van de 

ziektekiemen. Is er sprake van een snelle 

verspreiding van de ziekte, dan kan het zijn 

dat citroenzuur te traag werkt en moeten 

antibiotica en/of anti-schimmel middelen 

gebruikt worden.  

Bij langdurig gebruik van antibiotica en 

anti-schimmel middelen worden alle 

ziektekiemen gedood, waardoor de jonge 

vogel er niet mee in contact komt. Het 

gevolg is dat het immuunsysteem van deze 

dieren zich niet kan ontwikkelen. Dit zijn 

vogels die vaak binnen enkele dagen of 

weken sterven nadat zij verkocht zijn 

omdat zij dan in contact komen met de 

ziektekiemen in hun nieuwe thuis. 

  

Omdat citroenzuur niet alle ziektekiemen 

doodt komen bij het gebruik tijdens de 

kweek de jongen in contact met een lage 

concentratie ziektekiemen. Hierdoor 

kunnen ze een goede afweer op bouwen. 

De concentratie aan ziektekiemen blijft 

echter laag, zodat ze er niet ziek van 

worden. 

  

Citroenzuur heeft dus veel voordelen: het 

is veilig, voorkomt ziekten en zorgt ervoor 

dat de afweer tegen ziektekiemen zich 

goed ontwikkeld en op peil blijft.  

Citroenzuur kan het hele jaar door gebruikt 

worden maar (vooral tijdens het 

broedseizoen en de opfok van jonge 

dieren) moet men er wel op letten dat de 

dieren voldoende calcium kunnen 

opnemen. 

  

Bron: Hedwig van der 

Horst.(gespecialiseerd Vogel dierenarts. 

  

De PH (zuurgraad) van het drinkwater in 

Nederland ligt tussen de 7 en 8. 

Afhankelijk in welke streek U woont. Een 

PH waarde onder de 7 is zuur, en boven de 

7 is basisch. Het verschil is echter klein. 

Bij een PH waarde van 4.1 groeien 

bijvoorbeeld E coli (natte nesten) en 

salmonella helemaal niet meer. 

De oorspronkelijke PH van het 

leidingwater heeft bijna geen invloed 

omdat het puur water is en geen 

buffercapaciteit bezit. 

  

Door Wil van Zon. 
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Advies van Kees Diepstraten, 

 

Het  geven van een “gebruikelijke” 

dosering is gevaarlijk. Het gevaar schuilt in 

het feit dat veel ondeskundigheid van de 

gebruiker leidt tot overdosering eerder dan 

onderdosering. 

De genoemde dosering loopt van 1 gr. per 

liter water tot 6 gr. 

Een á twee gram per liter een dag per week 

is voor de bestrijding van kropgeel of 

schimmelstokken toereikend. 

Bacteriewerking is er zoals gezegd altijd 

en is functioneel, i.v.m. het opbouwen en 

in stand houden van weerstand. Om 

bacteriewerking te onderdrukken is het 

regelmatig schoonmaken van waterflesjes 

veel belangrijker dan het verzuren van het 

water. 

Dit kan eenvoudig worden uitgevoerd door 

de waterflesjes elke drie dagen of 

minimaal een maal per week te dompelen 

in water waaraan bleekmiddel is 

toegevoegd, 5cc per liter ‘dompelwater’. 

Het onderdrukken van bacteriewerking met 

een hoge zuurgraad tot 6gr zoals in het 

stuk genoemd is sterk af te raden en voor 

de weerstandopbouw en voor de afbreuk 

aan de calcium opname, 

De jonge vogels zijn daar extra gevoelig 

voor, het skelet groeit immers in de eerste 

levensmaand hard, harder dan in de rest 

van het vogelleven. Bijna alle 

opfokvoeders bevatten voldoende calcium. 

De gegeven PH waarde van 4.1 in het stuk 

om E colli en Samonella te voorkomen 

heeft en geeft meer andere negatieve 

effecten dan de bestrijding van deze twee 

ziektebeelden.  

 

 

 

BLOEDMIJT/ ( Dermanyssus gallinae) 

zijn mijten die leven van het bloed van 

vogels.(het zijn dus geen luizen, maar in de 

volksmond worden echter beide 

benamingen gebruikt) 

 

Overdag leven zij in de kieren van een hok 

of in het nest van vogels, omdat zij 

wegkruipen voor licht. ’s Nachts komen zij 

tevoorschijn, zoeken de rustende vogels op 

en zuigen dan bloed bij de vogels 

 

Een paartje Bloedmijten kunnen meer dan 

13000 nakomelingen krijgen in een periode 

van 2 maanden. Een cyclus van ei tot 

volwassen mijt (Ei / larve / Proto- 

Deutonymf / volwassen) duurt ongeveer 7 

- 8 dagen (onder ideale omstandigheden). 

Een volwassen vrouwtje legt 3 -7 eieren 

per dag, na de eerste bloedmaaltijd. De 

meest ideale temperatuur ligt tussen de 25 

en 35 graden C. Onder -20 en boven +50 

graden C. kunnen zij niet verdragen en 

sterven ze. 

De meest ideale relatieve luchtvochtigheid 

is ca. 70%. Bij 30 of 45 % RV(relatieve 

vochtigheid) worden er minder eieren 

gelegd als bij 70% RV. 20 ºC en 75% RV 

is optimaal voor het produceren van eitjes. 

Het uitkomen van eieren is optimaal bij 20 

/25 ºC. 

De ontwikkeling van larve het snelst tussen 

20 ºC en 37 ºC. Bij 5 tot25 ºC kunnen 

mijten langer dan 9 maanden leven zonder 

eten. 

 

Bloedmijten kunnen ongeveer een jaar 

zonder voedsel overleven (afhankelijk van 

o.a. temperatuur en luchtvochtigheid). Zij 

kunnen overleven op het bloed van o.a. 

konijnen en 
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muizen, maar niet op dat van de mens. 

Overdag verstoppen ze zich en leggen 

eitjes in kieren en naden, zijn lichtschuw. 

Vooral `s nachts nemen zij een 

bloedmaaltijd bij de vogels. 

 

Kleur: van kleurloos/ lichtrood tot 

roodzwart; Afmetingen: ovaal van vorm, 

0,4 - 0,8 mm, 8 poten; Uitkomst eieren: 2-3 

dg bij goede temperatuur. 

Als je ze overdag ziet ben je al te laat, 

dan heb je al last van een uitbraak. 

 

Beter voorkomen dan genezen !! 

Onze ervaring is, dat vogels in een 

buitenvolière gehouden, veel minder last 

hebben van Bloedmijt dan vogels op een 

andere manier gehouden. 

Om een eventuele besmetting te 

voorkomen dat Bloedmijten zich in het 

verblijf van de vogels kunnen nestelen, 

moeten we voorzorgen nemen.  

Denk hier aan, voordat je een volière en 

binnenverblijf bouwt voor de vogels. 

Maak de wanden in het binnenverblijf en 

de ruimte waar het binnenverblijf in is 

gemaakt glad en kit de naden, kieren en 

gaten dicht.  

Schilder het geheel zo licht mogelijk, zodat 

je snel ongedierte opmerkt.  

Er is speciale verf voor vogelverblijven in 

de handel, maar wanneer er nog geen 

vogels aanwezig zijn, kan je ook andere 

verfsoorten gebruiken. Laat dit wel 

"luchten" tot de verflucht is verdwenen. 

Behandel het binnenverblijf preventief 

tegen Bloedmijt door een middel te 

gebruiken wat hiervoor geschikt is. 

 

Zorg ervoor, dat wilde vogels niet bij het 

vogelverblijf kunnen nestelen i.v.m. het 

eventueel overbrengen van Bloedmijt. 

Let op, dat je geen Bloedmijten mee naar 

huis te neemt vanaf een T.T./vogelmarkt of 

bij andere vogelhouders.  

Controleer en maak tweedehands kooien, 

vervoerkistjes/kooien e.d. grondig schoon 

voordat je er vogels in plaatst.  

Wanneer het vogelverblijf eenmaal besmet 

is, is het moeilijk om volledig van de 

besmetting af te komen. De eitjes van 

Bloedmijten kunnen 2 jaar lang bewaard 

blijven en daarna alsnog uitkomen. 

Daarom is het beter preventief maatregelen 

te nemen om een besmetting te 

voorkomen. 

 

Bloedmijten zijn overdag niet te vinden op 

de vogels zelf, maar wanneer hoeken en 

randen van het hok geïnspecteerd worden 

kan je ze daar tussen de kieren ontdekken. 

Bij jonge vogels in het nest kunnen zij wel 

gevonden worden. 

 

Wanneer een hok besmet is met bloedmijt, 

zullen de vogels vaak onrustig zijn, zich 

krabben en soms ’s nachts weigeren de 

nestplaats te betreden. Wanneer een vogel 

last heeft van bloedmijt, zal hij 

verzwakken en uiteindelijk bloedarmoede 

kunnen krijgen omdat de bloedmijten 

bloed opnemen van de vogel. Een sterke 

vogel kan dit overleven, maar jonge of 

zwakke vogels zullen sterven van de 

besmetting met bloedmijten. Bloedmijten 

zorgen ook voor de overdracht van ziektes 

tussen vogels. 

 

Hoe herken je of je volière/ binnenverblijf 

is besmet met bloedmijt; 

Doe in een stukje elektriciens buis van 

ong. 10 cm. in de lengte opgerold rib 

karton en bevestig dit met plakband onder 

een zitstok. Haal de volgende 
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ochtend het ribkarton uit het buisje. 

Wanneer je hier kleine zwart/rode mijten 

in ziet, kan je er zeker van zijn, dat er een 

besmetting is van Bloedmijt. 

 

Tips en Trucs om een besmetting tegen te 

gaan  

 

1) Met een brander (verfbrander geen 

föhn) of een stoom apparaat langs alle 

naden , dit 2x, en de Bloedmijten zijn na 

gebruik verdwenen. (let uiteraard op de 

brandveiligheid). 

 

2) Hokken goed schoonmaken met Dettol, 

beter nog is Dasty ( ontvetter van Wibra), 

daar wordt over verteld dat dit mierenzuur 

bevat. Daar hebben mijten een grote hekel 

aan!  

Na het opbrengen met een doek laten 

opdrogen en niet afspoelen, de wanden 

hebben hierdoor een beschermlaag, 

bloedluizen en mijten komen er niet meer 

op. 

 

3) Daarna eventuele naden en kieren die 

niet zijn afgekit, alsnog dichten. 

Bloedluis en mijten blijven uit je hok en de 

vogels hebben er geen hinder van. 

 

4) Met dubbelzijdig plakband ( te koop bij 

doe het zelf zaak ) beide uiteinden van de 

zitstokken 1 tot 2 cm afplakken. Bloedluis 

komt altijd via de zitstokken dus zullen 

zodra ze op de tape komen gelijk 

vastgeplakt blijven zitten. 

Ook aan de bovenkant in elk hok 

horizontaal een plakstrip aan de wand 

bevestigen zodat de mijten ook daar vast 

komen te zitten.  

De voordelen hiervan zijn; wat er op zit 

komt niet meer op je vogels en het is een 

handige manier van controle. De vogels 

hebben er geen hinder van. Nadat ze een 

keer met hun pootjes op gestapt hebben, 

willen ze dat geen 2e keer. 

 

Nestkasten kun je iets vrijhouden van de 

wand door een paar spijkertjes in de 

achterkant te slaan en die iets uit te laten 

steken. Deze even inspuiten met vaseline, 

de mijten lopen zich dan vast. 

 

5) Knoflook in het drinkwater vertrekken 

aan de vogels en om de 2 weken de vogels 

badwater met badzout erin geven werkt 

ook preventief.  

 

6) Een andere goedkope bestrijdings-

methode die goed schijnt te werken is het 

verblijf en de zitstokken insmeren met 

slaolie (m.b.v. verfroller en kwast) zodat 

de eitjes en Bloedluizen verstikken of in de 

olie blijven plakken, herhalen tot alle 

bloedluis weg is. 

 

7) Home Shield; Bevat alleen fossiele 

plankton. 

De fossiele plankton heeft sterk 

absorberende eigenschappen, zelfs voor 

oliën, was en vetten. Kruipende insecten 

bezitten een natuurlijke beschermende 

waslaag op hun buitenste omhulsel. 

Deze waslaag zorgt ervoor dat ze niet 

uitdrogen. Worden de insecten echter 

bestoven met Home Shield, dan wordt deze 

beschermlaag geabsorbeerd en de insecten 

drogen vervolgens uit. 

Specifieke eigenschappen; 

Omdat het werkingsmechanisme natuurlijk 

is en gebaseerd op puur fysieke 

natuurwetten is schade aan mens of dier 

uitgesloten. 

Zowel voor de milieubewuste consument 

als voor mensen die gevoelig zijn voor  
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Chemische middelen biedt Home Shield 

een effectief en een volledig natuurlijk 

alternatief voor chemische 

bestrijdingsmiddelen.  

Opname van fossiele plankton is veilig 

voor mens en dier. De werking is puur 

fysisch en niet chemisch of biologisch. Dit 

betekent dat de Europese Biociden 

richtlijn(in Ned.) de bestrijdingsmidde-

lenwet) niet van toepassing is. 

 

8) Dutchy’s zijn roofmijten uit de familie 

Laelapidae en komen in grote delen van 

Europa vrij in de natuur voor. Ze leven in 

de grond en jagen daar op allerlei bodem-

organismen. Wanneer we deze roofmijten 

uitzetten in dierenverblijven worden ze 

felle bestrijders van o.a. bloedmijten. Ze 

jagen de hele dag achter hen aan en doden 

ze om ze vervolgens op te eten. Het is een 

kwestie van tijd; de roofmijten komen 

vrijwel altijd als winnaar uit de bus.  

Om het verblijf vrij te houden van 

bloedmijten, moeten wel steeds nieuwe 

Dutchy's worden ingezet.  

 

9) De Weitech 0600-E is een apparaat dat 

ultrasoon geluid uitzendt op een frequentie 

die ligt tussen 30.000 en 75000 MHz. 

Gedurende het gebruik worden op 

willekeurige (random) wijze de frequentie 

en de periode veranderd. Het geluid is voor 

de mensen én voor de vogels niet te horen. 

De leverancier pretendeert dat het geschikt 

is om de rode bloedmijt te bestrijden. Uit 

onderzoek blijkt echter dat er alleen een 

preventieve werking vanuit gaat. 

 

 

 

 

 

Enkele andere middeltjes: 

- haarlak 

- Cola 

- Mengsel van groene zeep en spiritus 

- Een sterke zoutoplossing (ook soda) 

  met eventueel een scheut afwasmiddel 

- Ammoniak 

- Petroleum (eventueel met enkele  

  opgeloste ouderwetse mottenballen) 

- Kamfer (mottenballen) 

- Kamille (thee nevelen, onder in  

  nestkast, onder de lades) 

- Lavendel (nevelen, onder in nestkast) 

- Gedroogde vogelmuur (nestmateriaal) 

- Shag / tabak (onder in nestkast) 

- Knoflook (door drinkwater, eten en in  

  nestkast) 

- Stoomapparaat 

- Wormkruid 

- Absintalsum 

- Bijvoet 

- Vitamine B2 

- Koriander 

- Mierikswortel 

- Kruidnagel 

- Oorwurm 

Voorkomen is beter dan genezen, bij een 

plaag ben je geneigd om alle beschikbare 

middelen tegelijk toe te dienen met alle 

risico’s van dien. Bedenk ook dat er 

middelen tussen staan die belastend 

kunnen zijn voor de gezondheid van de 

vogels. 

Gebruik deze middelen met wijsheid! 

VOORKOMEN is beter.........BLIJF 

ALERT ! 

Ik raad aan ook het zeer uitgebreide artikel 

op onze Website www.kvvv.nl te lezen. 

Daar komen veel van de middelen die 

worden aangeraden aan bod en wordt 

uitgebreid ingegaan op de werking ervan! 

 

 

 

http://www.kvvv.nl/
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T. Diepenhorst 
Tel.: 06-41423184 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
Fr. Schot 
Alphen a/d Rijn 
Tel.:0172 242337 
Kweker van: 
Waterslagers 
 
Aad van Niel 
Tel. 06-49217246 
Kweker van: 
Kleur en postuur 
kanaries 
 
Frans Kromhout 
Tel. 06-12972013 
Kweker van: 
 
Insecten eters 
 
D. Groen 
Tel.: 071-4073738 
Kweker van: 
Lachduiven & 
kleurkanaries 
 
J. Kuyt 
Tel. 071-4024784 
Kweker van: 
Grasparkieten 
 
G. van Duyn 
 
Donateur 
 
 
 
 
 

G. v.d. Zwam 
Tel.: 06-12756732 
        06-20746146  
Kweker van: 
Eur. Cultuur vogels 
 
G.J. de Brabander 
Tel.: 06-22587218 
        06-42866940 
Kweker van: 
Waterslagers 
 
J.A. Plokker 
Tel.: 071-4027562 
Kweker van: 
Waterslagers & 
Jap. meeuwen 
 
R. Zandbergen 
Ted.: 06-10107345 
Kweker van: 
Gouldamadine & 
Eur. Cultuur vogels 
 
P. Hagenaars 
Tel.: 06-10474218 
Kweker van: 
Zang & 
kleurkanaries 
 
Hier kon jij staan 
 
vogeltjes 
 
 
C. Schaap 
 
Donateur 
 
 
 
 
 

Piet van Zuylen 
Tel.: 071-407 25 50 
Kweker van: 
 
Agaproniden 
 
Kr. Onderwater 
Tel.:071-4033322 
Kweker van.: 
 
Waterslagers 
 
B. Nijgh 
Tel. 071-4030323 
Kweker van.: 
 
Gould amadinen 
 
M.J. Teeuwen 
Tel.: 023-5848601 
Kweker van: 
 
Waterslagers 
 
D. Verkade 
Tel.: 071-4024698 
Kweker van: 
Tropische vogels & 
Parkietachtige 
 
Maar hier ook 
 
Speciale vogels 
 
 
J. Schaap 
 
Donateur 
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Activiteitenoverzicht 2016 

    (onder voorbehoud) 

Vrijdag 8 januari Nieuwjaarsreceptie 

Zaterdag 16 januari Vogelbeurs 

Vrijdag 22 januari Klaverjassen 

Vrijdag 5 februari Ledenvergadering 

Zaterdag 20 februari Vogelbeurs 

Vrijdag 26 februari Klaverjassen 

Vrijdag 4 maart Jaarvergadering 

Zaterdag 19 maart Vogelbeurs 

Vrijdag 25 maart Klaverjassen 

Donderdag 7 april Lezing deer Cees Diepstraten 

Zaterdag 16 april Vogelbeurs 

Donderdag 21 april Kaartavond 

Woensdag 11 mei Ledenvergadering 

Zomerstop 

 
Vrijdag 9 september Ledenvergadering 

Zaterdag  17 september Vogelbeurs 

Zaterdag 17 september Barbeque 

Vrijdag 23 september Kaartavond 

Vrijdag 7 oktober Kaartavond 

Vrijdag  14 oktober Ledenvergadering 

Zaterdag   15 oktober Vogelbeurs 

Vrijdag  21 oktober Kaartavond 

Vrijdag  4 november Kaartavond 

Woensdag  9 november Opbouw rayon tentoonstelling 

Donderdag  10 november keuren rayonvogels 

Vrijdag  11 november Opening rayontentoonstelling 

Zaterdag  12 november Rayontentoonstelling open 

Vrijdag  18 november Inschrijven onderlinge tentoonstelling 

Zaterdag 19 november Vogelbeurs 

Vrijdag 25 november Kaartavond  

Zaterdag 26 november Afluisteren zangkanaries 

Dinsdag 29 november Afluisteren zangkanaries 

Woensdag 7 december Keuren van de vogels 

Donderdag 8 december Opening tentoonstelling 

Vrijdag 9 december Tentoonstelling open 

Zaterdag 10 december Tentoonstelling open 

Vrijdag 23 december Kaartavond 

Zaterdag 17 december Vogelbeurs 

Zaterdag 7 januari Nieuwjaarsreceptie 

RTV-Katwijk Teletekst 
Leden die woonachtig zijn in de gemeente Katwijk kunnen het activiteitenoverzicht ook lezen 

op RTV-Katwijk Teletekst, pagina 390.  
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