Jaarmarkt Belsele

Ledenvergadering

Op zaterdag 11 november zal onze
vereniging aanwezig zijn met een
promotiestand op de 18e jaarmarkt
te Belsele. Wie ons een bezoekje wil
brengen is welkom in de dorpskern
van Belsele. Ook medewerking is
steeds welkom, neem hiervoor contact met Hubert Smet.

Namens het bestuur van de K.M. Het
Wase Neerhof vzw wil ik u allen uitnodigen op de ledenvergadering van
vrijdag 9 november 2018 om 20.00
uur in ons lokaal “Sporthal De Klavers Belsele” Sint-Andriesstraat 4 te
9111 Belsele.

Het lidgeld voor het jaar 2019 wordt
behouden op 10,00 € voor het eerste
lid van een gezin. Bijkomende leden
van een gezin betalen 2,50 € en krijgen geen clubblad toegestuurd.
Mogen wij al onze leden vragen het
juiste bedrag te willen overschrijven
via bijgevoegd overschrijvingsformulier (rekeningnummer: BE09 2930
1350 2657 van Het Wase Neerhof
vzw, Kattestraat 19 te 9170 Sint-Gillis-Waas met vermelding lidgeld en
uw naam).
Zie op het adresetiket van uw boekje,
uw lidgeld voor 2019 is reeds betaald
als het vakje aangevinkt is .

Verenigingsbibliotheek
Vanaf heden kunnen onze leden tijdens de vergaderingen verschillende
drukwerken inkijken. Er worden geen
boeken uitgeleend. Volgende drukwerken zijn momenteel beschikbaar:
- Standaard duiven 1993
- Standaard hoenders & krielen 1995
- Standaard konijnen & cavia’s 1995
- Standaard duiven Belg. rassen 2005
- Standaard hoenders & krielen
Belgische rassen 2006 & 2012
- Standaard konijnen 2010
- Standaard cavia’s 2010
- Oude cursussen aspirant keurmeester
duiven, konijnen en hoenders & krielen
- Cursus: Inleiding tot de anatomie,
fysiologie, ziekteleer, erfelijkheidsleer
en algemene veeteeltprincipes.
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Wij hopen alvast op een ruime belangstelling van onze leden te kunnen
rekenen.
Gewoontegetrouw bieden wij u een
gratis drankje aan en wordt er de gekende tombola gehouden met mooie
naturaprijzen.
Ook echtgenotes, vrienden en vriendinnen zijn eveneens welkom.
Johan Van Lierop
secretaris

! ! ! OPGELET ! ! !
Nieuwe locatie voor
de ledenvergadering:
“Sporthal De Klavers”
Sint-Andriesstraat 4 te
9111 Belsele

Vraag & aanbod
Te koop: Broedeieren Poule de Bresse
en enkele Brakelhennen.
Info: Hubert Smet, tel. 03 771 46 00
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Hernieuwing
lidgeld 2019

Onze gastspreker deze avond is Wim
Kennes van de ﬁrma Mijten.
Onderwerp: “Fokken met de juiste ingrediënten.”
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Hoogkamerstraat 298 - 9140 Temse

03 771 33 87

Heidebaan 102 - 9100 Sint-Niklaas
T: 03 778 27 78 - F: 03 296 59 44 - info@hetvershuisje.be

www.schrijnwerkerijsmetstefan.be
stefan@stefansmet.be
Pluimveekwekerij

Prachtige feestzalen met airco (van 20 tot 300 pers.). Sfeervolle
chalet in unieke tuin voor allerlei feesten, recepties en fotoreportages
OP ZONDAG: FAMILIERESTAURANT

www.

BOKMOLENHOEVE
.be

met gezellige taverne, terras & speeltuin!

HÉT ADRES VOOR AL UW PLUIMVEE
EN BENODIGDHEDEN:
legkippen - mesthanen - kalkoenen - parelhoenen ééndagskuikens - eenden - ganzen - sierkippen krielen - siereenden - zwanen - fazanten - pauwen...
grote keuze kippenhokken - drink- & voederbakken aangepaste voeders...
OPENINGUREN:
1 maa t/m 31 okt: maandag - dinsdag vrijdag & zaterdag 9-12u / 14-18u
2 nov t/m 28 feb: vrijdag & zaterdag 9-12u / 14-17u
Feestdagen gesloten / Jaarlijks verlof: zie website

Bokslaarstraat 100 - 9160 Lokeren
0492 75 80 50 (tijdens openingsuren)

Nieuwkerkenstraat 297 - 9100 Nieuwkerken
tel. 03 776 09 09 - fax 03 766 40 15
www.feestzalenroxy.be
ruime parking - dinsdag gesloten

DRANKENCENTRALE

VERBERCKMOES
Nieuwe Steenweg 21
9140 Elversele
Tel.: 052 46 22 85

Openingsuren:
di - za van 9 u - 19 u
zondag van 10 u - 12 u
maandag gesloten
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Leden die een persoonlijke voorraad aan
merkkaarten willen bestellen kunnen het
gewenste aantal opgeven bij de secretaris vóór 10 januari. De bestelling kan afgehaald worden op de ledenvergadering
van februari. De prijs bedraagt 0,25 € per
kaart. De betaling gebeurt op voorhand
op de rekening van de vereniging of ten
laatste ter plaatse tijdens de vergadering.
Tegen betaling van de verzendingskosten
worden uw kaarten ook thuisgestuurd.

EIGENDOMSBEWIJS
TITRE DE PROPRIETE
EIGENTUMSNACHWEIS

2013

Oormerk / Tatouage / Tätowierung:
Ras - Race - Rasse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variëteit - Variété - Farbenschlag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ram ♂ Mâle
Rammler (*)

Voedster ♀ Femelle
Häsin (*)

Een bestelformulier voor cavia-merktekens kan u eveneens bekomen bij de
secretaris. Aangezien het beperkt aantal
leden met cavia’s kunnen we dit niet afdrukken in ons clubblad.

Bestellen van ringen
U vindt deze formulieren in electronische
vorm op de website van het VIVFN: www.
vivfn.be.
Beschermde Europese vogels dienen geringd te worden met nominatieve ringen.
Deze formulieren zijn ook te verkrijgen bij
de secretaris. Ringen en merktekens zijn
verkrijgbaar vanaf januari tot eind september.
De betaling dient steeds te gebeuren
op rekening van de provinciale verdeler. De bestelling wordt aan u thuis gestuurd per post.

Overlijdensbericht

Met droefheid
overlijden van:

melden

wij

het

Albert Taelman

gewezen lid van onze vereniging
g

° 12 december 1938
† 24 september 2018

We betuigen aan de familie onze oprechte deelneming vanwege het bestuur en de leden.

LEEF LANG EN
SCHOON
Kippensoep is een wondermiddel tegen verkoudheid, keelpijn , griep en
infecties van de bovenste luchtwegen. Bij een ontsteking van het neusslijmvlies bewegen witte bloedcellen
zich naar de infectiehaard, waardoor
de neus verstopt raakt. Kippensoep
remt de activiteit van de witte bloedcellen. Dat is te danken aan de aanwezigheid van het aminozuur cysteine, dat ontstekingsremmend werkt,
en een hoog gehalte aan zink, wat
de immuniteit verhoogt. U kunt de
ontstekingsremmende werking van
kippensoep nog verhogen door een
stukje gember en wat cayennepeper
aan toe te voegen. Opgelet : alleen
vérse kippensoep bezit die toverkracht, kant-en-klare soepen niet!
De Druivelaar Januari 2018

Het Wase Kleinveeblad
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Bestellen van
merkkaarten

TUINAANLEG - AFSLUITINGEN - BRANDHOUT
BOOMKWEKERIJ

D’HOLLANDER-GELDMEYER
ZEER GROOT ASSORTIMENT
BOMEN EN TUINPLANTEN
RECHTSTREEKS VAN
EIGEN KWEKERIJ
OOK VOOR DE
DOE-HET-ZELVER
Grote Baan 106 - 9100 Nieuwkerken
tel 03 777 02 55 - e-mail bodg@skynet.be
www.dhollandergeldmeyer.be

Machineland Van der Stock
Grote Baan 138
9100 SINT-NIKLAAS
03 775 30 50
Machineland LochrisƟ
Ambachtenlaan 17
9080 LOCHRISTI
09 355 85 11

Machineland Eyckerman
Kapelsesteenweg 127
2180 EKEREN
03 646 22 88

www.machineland.be

GRAFZERKEN
MARMER - GRANIET
ARDUIN - COMPOSIET
TRAPPEN -TAFELS
TABLETTEN - VLOEREN
KEUKENAANRECHTBLADEN
BADKAMERINRICHTING

W-Van Landeghem
Bob & Co
BVBA

Atelier: Pareinpark 65
Beveren
Tel. 03 776 24 12
www.bobenco.be
info@bobenco.be
DB45/533404J3

Alle grond-, graaf
& afbraakwerken,
funderingen en
niveleringswerken. Levering
van teelaarde, boomschors,
compost en aanvulgrond.
Ruimen van septische putten,
ontstoppingen.

BVBA Grondwerken
Heyrman Urbain
BOERENSTRAAT 11 9120Het
BEVEREN
03 755 15 51
WaseTel./Fax:
Kleinveeblad

De leden die wensen deel te nemen aan
tentoonstellingen kunnen zich laten registreren en een fokkerskaart aanvragen
via onze vereniging.
Ook zonder deelname aan keuringen/
tentoonstellingen biedt de fokkerskaart
heel wat voordelen zoals o.a. het bijhorend fokkersboek met een gigantische
bron aan informatie betreffende de tentoonstellingen, liefhebbers/fokkers, enz…
met daarbovenop een jaarabonnement
op Het Vlaams Neerhof (tijdschrift van
het Vlaams Interprovinciaal Verbond). Dit
laatste kost 7,00 € (excl. 3,60€ verzending) in een apart abonnement.
Leden die vorig jaar een aanvraag via
onze vereniging hebben gedaan krijgen
binnenkort een voorgedrukt aanvraagformulier voor volgend seizoen toegestuurd
per post. Zij worden verzocht hierop eventuele correcties aan te brengen, alsook
de aantallen fokdieren in te vullen.
Nieuwe aanvragers kunnen een aanvraagformulier online invullen en afdrukken of een blanco formulier afdrukken
via www.neerhofdieren.be. Wie niet over
digitale mogelijkheden beschikt kan op
eenvoudig telefonisch verzoek een blanco exemplaar bekomen bij de secretaris.
Steeds 1 aanvraagformulier per persoon invullen a.u.b.!
Bijkomende gezinsleden vermelden
steeds het stamnummer van de hoofdaanvrager van het gezin op hun formulier.

De fokkerskaart met fokkersboek en
het abonnement op het tijdschrift “Het
Vlaams Neerhof” kost 15,00 € voor de 1e
aanvrager (18,00 € voor buitenlandse
abonnees) en 3,00 € voor de bijkomende gezinsleden (zonder fokkersboek of
tijdschrift). U kan dit bedrag eveneens
overschrijven op rekeningnummer BE09
2930 1350 2657 van Het Wase Neerhof
vzw (met vermelding fokkerskaart). Onbetaalde aanvragen blijven zonder
gevolg. Voor laattijdige aanvragen wordt
5,00 € extra administratiekosten gerekend.
Wenst u uw lidgeld en fokkerskaart samen te betalen dan dient u 25,00 € over
te schrijven (met vermelding lidgeld +
fokkerskaart). Voor bijkomende gezinsleden bedraagt het lidgeld 2,50 € en de
fokkerskaart 3,00 €, samen dus 5,50 €.
De fokkersboeken zullen door het
Vlaams
Interprovinciaal
Verbond
rechtstreeks aan betrokken binnenlandse aanvragers worden verstuurd.

Het aanvraagformulier dient steeds
duidelijk ingevuld en door de aanvrager gedateerd en ondertekend te
worden gestuurd aan K.M. Het Wase
Neerhof, Kattestraat 19 te 9170 Sint-Gillis-Waas en er toekomen vóór 1 februari 2019.
Keurmeesters ontvangen van het Vlaams
Interprovinciaal Verbond van Fokkers
van Neerhofdieren vzw een apart (geel)
aanvraagformulier en sturen dit binnen
dezelfde termijn aan het secretariaat van
een vereniging naar keuze. De betaling
gebeurt via hun jaarlijkse bijdrage rechtstreeks aan het V.I.V.F.N. vzw.

Het Wase Kleinveeblad
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park- & watervogels

Fokkerskaart 2019-2020

Thisa zoo biedt u alle noodzakelijke producten aan voor een
optimale verzorging van uw huisdier(en).
Naast benodigdheden en voeding vindt u bij ons ook een
steeds afwisselend, kwaliteitsvol en ruim assortiment kooi- en
volièrevogels, handtamme papegaaien en parkieten, knaagdieren, dwergkonijnen, leg en sierkippen.

Wok restaurant met exotische smaken

Gouden
Wok
Gentse steenweg 150 - 9160 Lokeren
tel. 09 361 38 88 - www.goudenwoklokeren.be
Openingsuren: dinsdag t.e.m. donderdag van 17u30-23u00
vrijdag t.e.m. zaterdag van 12u00-14u30 / 17u30-23u00
zondag van 12u00-23u00 - maandag gesloten (behalve op feestdagen)

Thisa zoo proﬁleert zich als dierenspeciaalzaak, met accent
vogels en neerhofdieren. Het grootste deel van onze vogels
kopen en verkopen wij van en aan particuliere vogelliefhebbers. Steeds kan u met overtollige kwaliteitsvogels bij ons
terecht.
Heeft u vogels teveel?
Mail gerust vrijblijvend voor onze actuele prijzen.
(0496 30 35 59) - vogelstekoop@live.be)
Openingsuren:
dinsdag tot vrijdag: van 10.00u tot 19.00u
zaterdag: van 09.00u tot 17.00u
zondag: van 10.00u tot 14.00u

Voorhout 30 - 9190 Kemzeke

www.vogelhandel.eu

Zandstraat 119
9170 Sint-Pauwels

(baan Sint-Niklaas - Hulst)

tel. 03 779 98 55
open op zondag - dinsdag gesloten
www.molders.be

slagerijdevos@live.be

Tereken 156
Sint-niklaas
03/776.21.74

Filip & Ilse
Onze Lieve Vrouwplein 21
9100
sint-niklaas
tel. 03 760 11 60
fax 03 760 11 66
email: info@koset.be

roomstraat
35 B1
9160
lokeren
tel. 09 348 33 07
fax 09 348 33 07
email: lokeren@koset.be

Onkruiden als konijnenvoer
Vervolg...
Wilgen roosje
(Epilobium angustifoiium L.)
Bloeitijd: juni - september.
Bloemen: in lange trossen, paarsrood.
Hoogte: tot 125 centimeter.
Het wilgenroosje komt vaak in grote hoe-

(Gallium Aparine L.)
Bloeitijd: juli - augustus.
Hoogte: tot ruim 1 meter.
(De stengels houden zich met haakjes
aan andere planten vast).
Deze planten komen vaak in grote massa’s voor. Men vindt ze in tuinen, langs
heggen en wegen, waar zij zich met de
talrijke weerhaakjes die aan de stengels
zitten, aan andere planten, zoals grassen, vastklampen. In verse toestand eten
de konijnen ze graag.
Melde

Ganzevoet
(Chenopodium album L.)
Bloeitijd: juli - september.
Hoogte: tot 1 meter.

veelheden voor op open plekken in de
bossen, en op ontginningen en ruigten.
Volgens Korsmo worden de jonge planten graag door de varkens gegeten. De
konijnen eten ze eveneens. Verdere ervaringen zijn mij niet bekend. Men doet
daarom goed ze slechts in een gemengd
kruidenrantsoen in niet te grote hoeveelheden te verstrekken.
Kleefkruid

Het Wase Kleinveeblad

Melde
(Atriplex patulum L.)
Bloeitijd: juli - september.
Hoogte: soms tot 1 meter.
Deze onkruiden komen in grote massa’s
voor, vooral in de aardappelvelden. Vers
eten de konijnen deze planten minder
graag, zodat men ze steeds gemengd
met andere onkruiden moet voeren. De
hooiwinning is volgens Fangauf en Burgmer op ruiters niet mogelijk en ook op de
grond zou het drogen minder goed lukken. Van de meldehooi worden alleen de
bladeren gegeten, terwijl de konijnen de
stengel laten liggen. Men kan daarom van
de oudere planten beter alleen de minder
sterk verhoute, bebladerde zijstengels
ofwel uitsluitend de bladeren drogen.
Uit analyses blijkt, volgens Lehmann, dat
de melde meer voedingswaarde heeft
dan het beste luzernehooi en als kracht-
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Melde en ganzevoet worden in de volksmond beide samengevat onder de naam
Melde.

bakkerij
Keirsbilck Andy
Brugsken 173 - 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 776 20 97

Bijlstraat 119 - 9120 Beveren
tel. 03 755 14 34
e-mail: wvangassen@telenet.be

Voor een rijke keuze van verse ambachtelijke broden, een
ruime keuze aan gebak.
Keuze uit verschillende soorten conﬁserie.
1 adres “de rozen bakker”
Ook broodautomaatbeschikbaar 24/24 - 7/7
gesloten op maandag en vrijdag

De Munck
elektro, koken &
tafelen
Yzerhand 28 - 9120 Beveren
tel 03 775 88 07 - www.demunck.be
Open: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 18.00
zaterdag tot 18.00 - zondag gesloten
eigen hersteldienst - klantenparking

appelen & peren

vanaf 15 augustus,
zolang de voorraad strekt

Truyman
NIEUW

Vers geperst appelsap
100 % zuiver, zonder toevoegingen !!

Broekstraat 12 - 9120 Beveren - tel. 03 775 01 76

De Melkdistels

Brandnetel
Hierbij onderscheiden we zowel de grote
brandnetel als de kleine brandnetel.

Melkdistel
(Sonchus oleraceus L.)
Bloeitijd: juni - oktober.
Bloem: geel.
Hoogte: tot 1 meter.
De onderste bladeren van deze plant zijn
tot de nerf ingesneden;
g
; de bladeren zijn
j

Grote Brandnetel
(Urtica dtoica L.)
Bloeitijd-juni - september.
Hoogte: tot 2 meter.
Kleine Brandnetel
Urtica urens L.))

Bloeitijd: juni - oktober.
Hoogte: tot 50 centimeter.
Alleen zeer jonge planten, die nog niet
‘branden’ worden door de konijnen vers
gegeten. Op ruiters zijn brandnetels echter gemakkelijk te drogen tot een uitstekend hooi. Brandnetel-hooi overtreft volgens Lehmann zowel in eiwitgehalte, als
in totale voedingswaarde, het gemiddelde luzernehooi. Het beste is de planten
voor de bloei te verzamelen.

Het Wase Kleinveeblad

glanzend, meestal met bladluisvocht. De
bloemkorfjes zijn na de bloei ingeknepen
als tolletjes. De bloemen zijn kleiner dan
paardebloemen en ‘s middags gesloten.
De verse planten bevatten volgens Kling
9,4% droge stof en de zandvrije droge
stof bestaat voor ongeveer 20% uit eiwit
en slechts voor 15,5% uit ruwe celstof.
Het asgehalte bedraagt 19,33% waarin
1,72% fosforzuur, 7,82% kali en 2,92%
kalk.
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voer kan worden gebruikt. Volgens Kling
bevat de zandvrije droge stof 25% as,
waarin 1,33% fosforzuur, 10,91% kali en
3,61% kalk.

De melkdistels vormen een ideaal konijnenvoer. Het zijn planten met, in verhouding tot andere distelsoorten, zachte
bladeren, die geel bloeien. Alle soorten
zijn rijk aan een wit melksap. We onderscheiden hierbij de melkdistel, de akkermelkdistel -n de ruwe melkdistel.

Yzerhand 4 - 9120 Beveren
tel. 0479 57 03 55
www.depoortbeveren.be
chantal.thielens@hotmail.com

di: 8 - 18u
wo: 11 - 18u
do-vrij: 8 - 18u
za: 8 - 17.30u

ook levering aan huis

DE BEN Marc & Dirk
Chapewerken - Vloerisolatie

Zillebeek 30-32 - 9120 Beveren
tel/fax 03 755 22 22
gsm Marc 0474 42 11 77
gsm Dirk 0495 26 91 46
e-mail: dirk.de.ben@telenet.be

DE JUISTE WEG bvba
(Bio) Dieetvoeding & Verzorging

Maandag gesloten
Dinsdag: 8u30 - 12u00 en 13u30 - 17u00
Woensdag: 8u30 - 12u00 en 13u30 - 18u00
Donderdag: 8u30 - 12u00 en 13u30 - 18u00
Vrijdag: 8u30 - 18u30 doorlopend
Zaterdag: 7u00 - 17u00 doorlopend
met afspraak

Oude Zandstraat 70
9120 Beveren-Waas
tel. 03 288 04 08
de.juiste.weg@telenet.be

Vossekotstraat 49 - 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 766 13 73

Turkyen 8, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03.776.93.06
Rouwcentrum
Sparrenhofstraat 162
9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03.777.85.65
Online condoleren via www.brys.be
E-mail: info@brys.be

Akkermelkdistel
(Sonchus arvensis L.)
Bloeitijd: juli - oktober.
Bloem: geel.
Hoogte: tot 1,5 meter.

Bloem: geel. Hoogte: tot1 meter.
Bij deze plant zijn de bladeren weinig ingesneden, terwijl de tanden van de bladeren veel stijver en spitser zijn dan van de
andere melkdistelsoorten. De bloemen
zijn kleiner dan die van de paardebloem.
Ook de ruwe melkdistel wordt door de
konijnen graag gegeten. Analyses zijn
hiervan niet bekend. Vermoedelijk is de
waarde wel ongeveer gelijk aan die van
de gewone melkdistel.
Klein Hoefblad

Bij deze plant zijn de bovenste bladeren
ingesneden en sluiten met kleine krullen
om de stengel. De bloemen zijn minstens
zo groot als paardebloemen. Het droge
stofgehalte is volgens Nehring 18,36%
van de verse plant. Het eiwitgehalte bedraagt 13,17%. Het ruwe celstofgehalte
is laag (13,13%) en de verteerbaarheid
hiervan zeer hoog (76,8%). De totale verteerbaarheid van deze planten is eveneens zeer hoog, namelijk 86,3% van de
organi¬sche stof!
Ruwe melkdistel
(Sonchus asper Vill.)
Bloeitijd: juli - september.

hardnekkig onkruid. Eerst komt de bladerloze bloeistengel en pas later (in april)
verschijnen de in hun jeugd viltige bladeren. Volgens Fangauf vormen deze bladeren zowel vers als gedroogd een zeer
goed konijnenvoer, aangezien zij door
hun gunstige werking op de spijsvertering
trommelzucht voorkomen. Vers wordt de
plant alleen in kleine hoeveelheden gegeten, zodat men ze steeds tezamen met
andere onkruiden moet voeren.
Als hooi eten de konijnen ze graag. Het
drogen op ruiters levert moeilijkheden op,
doordat de bladeren te dik zijn. Zij moeten dus op de grond worden gedroogd.
Volgens Korsmo levert het Klein Hoefblad
een minderwaardig en slecht smakend
voer dat door de huisdie¬ren niet wordt
gegeten. Voederproeven met hooi van
deze plant leverden echter bij konij¬nen
goede resultaten op (Fangauf). De bladeren worden in de geneeskunde gebruikt.
De genezende stof is reuk en smaakloos
en bevat looi en bitterstoffen.
Wordt vervolgd...

Het Wase Kleinveeblad
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(Tussilago Farfara L.) Bloeitijd: februari april {vóór het blad). Bloem: geel. Hoogte: 20 centimeter.
Klein Hoefblad is een vrijj algemeen
en
g

DIIERENARTS
Filip Boel

Tel. 0485 / 76 25 71
boelfilip@hotmail.com
AAN- en VERKOOP
ALLE TYPE WAGENS
CASH GELD

VLOEREN

MOORTGAT
Gaverlandstraat 56
9120 Melsele
03 775 94 94
info@vloeren-moortgat.be
www.vloeren-moortgat.be

GARAGE ZILLEBEEK
GSM 0475 699 726
Zillebeek 10 - 9120 Beveren
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De uit Duitsland stammende Vedervoetige Eksterkropper, ook Verkeerdvleugel
Kropper genoemd heeft ook in België
talrijke vrienden gevonden. Op de 22e
Europashow 1989 te Gent stonden enige
mooie dieren uit België, Duitsland en Nederland. In deze collectie bleven helaas
vijf kooien leeg. Nochtans was het duidelijk dat dit ras trouwe fokkers kent en
succesvol gefokt wordt.
In Duitsland hebben de Vedervoetige Eksterkroppers allang een grotere fokkerskring bezeten; dat bewijst ook de vroegtijdige oprichting van een speciaalclub in
het jaar 1907.
Op de tentoonstellingen in Duitsland zijn
de Vedervoetige Eksterkroppers steeds,
terecht, goed vertegenwoordigd, al werden ook zulke recordgetallen als in 1929
nauwelijks eenmaal terug bereikt. Want
in dit jaar stonden op de speciale tentoonstelling in Markranstadt 200 Vedervoetige Kroppers in de kooien.
Op de 73e Duitse Nationale Rasgevogeltetentoonstelling 1991 in Keulen waren er
45 dieren van dit ras tentoongesteld. Alle
vier kleurslagen toonden zich in de ﬁjnste kwaliteit en de bezoekers van deze
tentoonstelling konden zich over deze
prachtige collectie verheugen.
Over het ontstaan van de Vedervoetige
Eksterkropper lopen er enkele versies.
Enige van de vroegere schrijvers zijn de
mening toegedaan dat de unieke Vernusduif, heden als vedervoetige duif bij
de kleurduiven bekend, gepaard met de
Hollandse Kropper het basisras van de
huidige Vedervoetige Kropper vormde.
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Andere schrijvers duiden het
A
huidige Tsjechië, dus Boh
hemen, als oorsprongland
h
aan. Dit valt echter sterk te
a
betwijfelen. Zo schrijft Jozef
b
Fischer in zijn boek over de
F
kroppers het volgende: Het
kr
schijnt me meer als onwaarsc
schijnlijk dat een dergelijk ras
sc
uit Bohemen kan stammen;
u
want deze duif wijkt, wat het
w
type betreft, al te veel van
ty
de Bohemen-Kropper af en
d
er komt heden in Bohemen
e
wel nauwelijks een ras voor
w
dat met dit, ook slechts in de
d
belangrijkste rassenkenmerb
ken overeenstemt.
Heden wordt dit ras in Tsjechië onder
de naam «Ceski Volac sedlaty Rousny»
(Bohemer Kropper) gaarne gefokt, doch
werden deze duiven vooreerst uit Saksen
ingevoerd, zoals Tsjechische fokkers mij
bij mijn bezoeken vertelden.
Professor Bruno Düringen, de grote
vakauteur en vogelkenner schrijft in zijn
omvangrijk werk: «Geﬂügelzucht» (II Auﬂage 1905) dat het betreurenswaardig is
dat dit schone ras slechts door weinig getrouwen tot hiertoe in Saksen, Thuringen
en Silezië gefokt wordt.
Door de stichting van de speciaalclub en
de grote pionier Gunter Ludwig (18801960) uit Markranstadt, namen de Vedervoetige Eksterkroppers een nieuwe
vlucht en werden een zeer geliefd kroppersras.
Indien ook door twee verschrikkelijke
wereldoorlogen vele fokkers van het ras
verloren gingen, toch vond men steeds
opnieuwenthousiaste fokkers die vanuit
de overgebleven bestanden de fok naar
een nieuwe bloei brachten.
Vedervoetige Eksterkroppers zijn wat
wonderbaar. Zij vertonen in ‘t algemeen
een grote, hoge en rechtstaande kropperﬁguur met sterke voetbevedering.
Wat de afzonderlijke raskenmerken betreft werd een middellangere, smallere
en gladdere kop met wat hoger voorhoofd
geëist. Het achterhoofd moet goed afgerond zijn. Het steeds donkere oog bezit
een smalle vleeskleurige ogenrand. De
tamelijk lange, aan de basis sterke sna-
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vel bezit bij de zwarten en blauwen een
donkere bovensnavel, bij de roden en gelen is de bovensnavel vleeskleurig. De
snavelwratten zijn nogal krachtig. Hoe
langer de hals, des te beter. De tamelijk
breed ‘uitgezette’ ballon is boven aan de
breedste kant uitgezet. De borst moet
niet naar voren steken, in de overgang
naar de ballon wordt wat taille gewenst.
Men eist een rug die niet zo breed is in de
schouders en die naar de staart toe smaller wordt en scherp afvalt. De vleugels zijn
niet zeer breed maar
lang, de toppen raken de staart zonder
zich te kruisen. De
niet zo brede staart
moet met de rug een
zo recht mogelijke
rechte, neerdalende
lijn vertonen. De betrekkelijk lange benen
mogen in geen geval
breed staan. De dijbenen treden naar
buiten. De voetbevedering, ook latjes genoemd, moet zoveel
mogelijk gelijkmatig verdeeld zijn. Men
moet naar een zo volle en lange mogelijke voetbevedering streven. Als grote
fout moet worden genoemd: een lange of
te kleine ﬁguur, te laag gestelde dieren
en een zwakke balIontekening. Ook een
zwakke dijbeen- en voetbevedering vermindert de waarde van een dier.
Naast de imposante ﬁguur met de grote
ballon zijn de kleuren en de aftekening
van dit ras een meer dan schoon raskenmerk. De grondkleur is steeds zuiver wit.
Er zijn vier tekeningkleuren erkend, de
zwarte, de blauwe, de rode en de gele.
De tekening begint aan de kop; het voorhoofd tot aan het bovenhoofd is gekleurd
en deze tekening vertoont een niet zo
lange halsband. De hals, de schouders,
de rug, de borst en de staart en tenslotte
het bovenste en onderste halsbehang zijn
gekleurd. Het wit snijdt tot 2 cm onder de
borst schuin af en eindigt vanachter met
een scherpe lijn tegen de kleurige staart.
De kleuren van de harttekening op de bovenrug mag iets groot zijn en naar de onderrug verlopen zodat het vleugelschild
met het daaraan aangrenzend deel en
vleugels, bijna even breed verschijnt.
Tussen de gekleurde halsband en de
gekleurde hals en achterhoofd moet een
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witte band van ongeveer 1 cm aanwezig
zijn. Het achterlijf is steeds wit. De kleur
zal overal overvloedig vorm dragen en
gelijkmatig verdeeld zijn. Matte kleuren
zijn fout. Moesten er in het witte gevederte gekleurde zomen voorkomen, dan
is dat geen nadeel, maar een teken van
een pigmentreserve; zulke veren zijn gemakkelijk te verwijderen, men spreekt
hiervan toiletteren, wat toegelaten is voor
zover er door het toiletteren geen kale
p
plekken
ontstaan.
D
De
Vedervoetige
E
Eksterkroppers
zijn
e kweekgraag ras,
een
to
toch
moet dit niet
o
overdreven
worden
e moet de kweek
en
in geen geval tot aan
d herfst verlengd
de
w
worden.
Zo het klim
matologisch
mogelijk
is moet in februari
is,
m de fok begonmet
n worden en moet
nen
deze dan uiterlijk in
juli beëindigd zijn. Zo zullen alle jonge
dieren tot aan het komende tentoonstellingsseizoen volledig ontwikkeld zijn en
aan hun fokker door een goede selectie trots en vreugde bezorgen. Ook de
fokdieren hebben zo voldoende tijd zich
eveneens op de tentoonstellingen voor te
bereiden. Natuurlijk veronderstelt dit een
scheiding van beide geslachten.
Steeds opnieuw wordt de vraag gesteld
of bij het begin van de fok de zo schone
voetbevedering moet geknipt worden?
Aan de beginneling wordt dit in alle geval aanbevolen wil hij niet gebarsten eieren of pasgeboren jongen verliezen. De
gevorderde kweker zal soms van deze
procedure afzien wanneer hij zijn kweekparen genoeg kent en deze reeds als
rustige en betrouwbare broedparen voldeden. Bij jonge paren echter moet liefst
die voetbevedering afgesneden worden,
want ze zijn nog onervaren in het broeden
en de kweek. Bij de volgende rui komt de
schone voetbevedering immers terug.
Bij de samenstelling van de kweekkoppels lette men goed op dat geen dieren
met gelijke fouten samengebracht worden. Ook aan goed blazende duivinnen
moet waarde gehecht worden.
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Wat de voeding van het kropperras betreft moet gezegd worden dat men een
onderscheid moet maken of deze dieren
in vrijheid of in een volière gehouden
worden. In vrijheid zoeken deze dieren in de hof en in de tuin dus sommige
groengewassen, kleine slakken en andere, alsook kleine steentjes en zo meer.
In de volière ontbreken deze en zo moet
de fokker trachten dit onder een andere
vorm aan zijn duiven aan te bieden.
Wat de korrelvoeding betreft wordt in de
handel zeer goed samengesteld voeder
aangeboden zodat iedere fokker zich
voedingsmiddelen en korrels kan uitzoeken en aanschaffen. Een gezond en levenskrachtig duivenbestand moet voor
de fokker loon voor arbeid zijn.
Heinz Klausnitzer - Dresden
(vertaling uit het Duits: Ph. VERSCHUEREN).

TERRINE VAN KONIJN
Ingrediënten:
1 ( oud ) konijn + lever, 0,300 kg kalfsgehakt, 250 gr.
Kippenlevertjes, 2 eieren, 1 borrelglas cognac, 1 borrelglas porto, 3 sneden
oud brood in repen gesneden, ontbijtspek om de terrinevorm te bekleden,
peper en zout, tijm, rozemarijn, 2 laurierblaadjes, 6 jeneverbessen
Ontbeen het konijn en hou de rug ﬁlets apart. Bak de levertjes heel kort
op hevig vuur en laat afkoelen. Draai door de vleesmolen (uitgezonderd de
ﬁlets). Draai de repen oud brood ook door de molen, zo wordt deze al een
beetje gereinigd. Werk zo snel en zo koud mogelijk (eventueel boven een
kom ijswater ) om stollen van de vleeseiwitten te voorkomen.
Voeg het gehakt en de eieren toe, alsook cognac, porto, tijm, rozemarijn, peper en zout. Meng alle ingrediënten goed dooreen.
Bekleed een rechthoekige terrine met het spek. Laat de uiteinden over de
rand hangen. Vul de terrine voor 1/3 met de vulling, leg enkele repen ﬁlet in
de lengte hierop en bedek voor nog 1/3 . Leg hierop nog enkele ﬁletreepjes.
Eindig met farce. Druk zorgvuldig aan zodat geen luchtbellen ontstaan. Vouw
de overhangende spekrepen op de farce en bekleed met de jeneverbessen
en de laurierblaadjes. Sluit de terrine met het deksel. Indien een gewone
brood- of cakevorm wordt gebruikt, bedek deze dan met driedubbel gevouwen aluminiumfolie waarin U met een scherp mesje enkele gaatjes prikt.
Verwarm de oven voor op 190°. Plaats de terrine in een vuurvaste ovenschaal of een diepe braadslee. Vul bij met kokend water tot een hoogte gelijk
aan 1/3 van de vorm. Draai na 15 min de oven op 175° en laat nog een uur
bakken. Laat afkoelen met eventueel een gewicht van 500 g erop.
Laat de terrine minstens één dag in de ijskast rusten zodat alle aroma’s kunnen doordringen.
Lekker als voorgerechtje met een blaadje sla, augurkjes en zilveruitjes.
Het Wase Kleinveeblad
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Wanneer ook het houden ineen volière in de huidige tijd steeds meer op de
voorgrond treedt, omdat de vogelpest of
de lieve gebuur een vrije vlucht moeilijk
maken. Zo moet, wanneer het mogelijk
is onvoorwaardelijk de voorkeur gegeven worden aan de vrije vlucht. Om de
voorziene tentoonstellingsdieren tegen
verlies of beschadiging van de voetbevedering te beschermen, moeten deze
dan in een ruime volière ondergebracht
worden. Een combinatie van vrije vlucht
en het houden in een volière vind ik het
beste. Voor de tentoonstelling is het aangewezen de daarvoor voorziene dieren
een kooidressuur te geven opdat zij zich
alsdan in, volle schoonheid aan de keurmeester zouden voorstellen. Het wennen
aan de kooi is zeer belangrijk evenals het
aanraken met de keurmeesterstok.
Dat het in de vliegruimte en in de volière
steeds angstvallig proper moet zijn zal
wel algemeen bekend zijn.

Pluimvee- & Konijnenslachterij

Maes bvba

ZAKENKANTOOR

N . V.

VERZEKERINGEN

LENINGEN

Uilenstraat 175
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 776 30 19
Fax 03 776 35 94

FILIP VERSTRAETEN
Parklaan 49 - 9100 Sint-Niklaas
tel 03 766 39 49 - fax 03 766 39 50
ﬁlip@ﬁlipverstraeten.be
CDV nr. 14608

slachting ook voor particulieren en wild
GRATIS

Specialist in
decoratietechnieken, behangwerken
vloerbekleding, verf, gordijnen en overgordijnen
Optreksystemen, paneelgordijnen, Luxaﬂexen
Behang in voorraad alles aan €15 de rol

P arking
Yzerhand 82

alle verf in voorraad -10%

WOONDECOR
Koben Geertsstraat 39
9120 Beveren-Waas - 03 775 88 43

DB710969K4

VAN ROEYEN
YZERHAND 89-91 - 9120 BEVEREN
TEL. 03 750 99 70
WWW.SPAENHOVENMODE.BE
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Kronenhoekstraat 49
9170 Sint-Gillis-Waas
Tel:+32 (0)3 205 16 70 | Fax: +32 (0)2 228 12 74
sint-gillis-waas@bnpparibasfortis.com

CBFA-nr: 40726

Kantoor Sint-Gillis-Waas

KIPPEN HOUDEN IN DE KRINGLOOPTUIN
Om te beginnen geven we u enkele goede redenen om kippen te houden.
• Kippen zijn goede verwerkers van tuinen keukenresten.
Steeds meer gemeenten en intergemeentelijke verenigingen (de vroegere
intercommunales) stappen bij de inzameling van huishoudelijk afval over op
een systeem van gedifferentieerde tarifering (het zgn. diftar-systeem). Met diftar
betaalt iedereen in functie van het soort
en de hoeveelheid afval, volgen het principe “ de vervuiler betaalt, de voorkomer
bespaart”.
Afvalverwerking is duur en wordt wellicht
nog duurder.
• Kippen verzorgen en observeren versterkt uw contact met de natuur.
Als u regelmatig bij de dieren op bezoek
gaat en ze voedert, dan leren ze u kennen en worden ze aanhankelijker.
• Kippen houden uw tuin netjes.
Door ze gecontroleerd in te zetten kunt u
kippen gebruiken om delen van de (moes)
tuin slakken- en onkruidvrij te maken.
• Kippen dragen bij aan de kleur en de
schoonheid in de tuin.
Ze scharrelen zich de dag door en brengen leven in de tuin. Kinderen zijn er dol
op. De verzorging van de dieren leert
hen verantwoordelijkheid
nemen, respect tonen en
zorg dragen voor de natuur.

soms eeuwenoude kippenrassen waarvan er verschillende in Vlaanderen lokaal
ontstaan zijn. Denk maar aan de Brakel,
het Brabants hoen en het Mechels hoen.
Die rassen leggen weliswaar iets minder
eieren dan de moderne legrassen, maar
als verwerkers van tuin- en keukenresten
komen ze evenzeer in aanmerking. Als u
voor raskippen kiest, helpt u deze rassen
in stand te houden.
• Kippen produceren meststoffen voor uw
tuin.
Kippenmest bevat stikstof en andere voedende bestanddelen. Verwerkt tot compost is kippenmest uitstekend geschikt
voor uw tuinplanten.
Naast deze ‘ goeie redenen ‘ willen we
u ook graag enige aandachtspunten mee
geven:
• Kippen passen niet in iedere tuin.
Te veel kippen op een kleien oppervlakte
leidt tot geuroverlast. Beperk daarom het
aantal kippen dat u houd. Hoe minder
kippen, hoe meer ruimte per dier. Omdat
kippen sociale dieren zijn, houdt u er best
minstens twee. Een ren met drie kippen
is ideaal voor een doorsnee gezin.
• Kippen vragen enig comfort.
Bedenk dat kippen niet enkel een ren of
buitenloop nodig hebben. U zult ook een
degelijk binnenhok voor ze moeten bouwen of kopen dat beschutting biedt tegen
weer en wind.

• Kippen zijn goedkope
dieren.
Dit geldt inzake aankoop
maar evenzeer inzake verzorging. Kippen zijn echte
alleseters. Naast een basisrantsoen van granen,
verorberen ze met veel
enthousiasme uw tafel- en
keukenresten. Ze pikken
ook graag van onkruid en
grasmaaisel een sprietje
mee.
• Kippen zijn cultureel, levend erfgoed.
Er bestaan prachtige,

Het Wase Kleinveeblad

Kippen zijn goede verwerkers van tuin- en keukenresten
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Bent u er als de kippen bij? Lees best
even deze aandachtspunten.

Tuinlaan 80
9111 Belsele
Tel. 03 765 01 84
www.dtbedding.be
Alle dagen open van 8 tot 18.00 uur
(ma-di-wo-do-vr)
Zaterdag van 9 tot 17 uur
Zondag gesloten

De Strooperstraat 71 - 9190 KEMZEKE
Tel. 03 789 03 90 - Fax 03 789 09 05
500 m. van NL-grens (baan St-Niklaas - Hulst)

Bollaert Albert nv
+&RQVFLHQFHVWU%HYHUHQ7HO

(O]HODDUVWU=ZLMQGUHFKW7HO
ZZZEROODHUWDEH

ROLLUIKEN
• Voorzetrolluiken
• Inbouwrolluiken
• Vervangen van
bestaande rolluikbladen
• Automatisatie - Elektrische bediening

ZONWERING
• Zonnetenten: knikarm- en uitvalschermen
• Screens: o.a. Arnafix, windvast
• Verandazonwering
• Vervangen van bestaand doek
• Automatisatie - Elektrische bediening

GARAGEPOORTEN
• Kantel- en sectionale poorten

RAMEN & DEUREN
• PVC - Aluminium

CENTER
MARIMAN

Botermelkstraat 19b - 9100 Sint-Niklaas
Tel.: 03 776 56 85 - Fax: 03 766 67 81
info@mielemariman.be
www.mielemariman.be
ma - woe - do: 09u30 - 12u30 en 13u30 - 18u00
vrij: 09u30 - 12u00 en 13u30 - 18u00
zat: 09u30 - 17u30
di - zo gesloten

A. Panisstraat 73
9120 Beveren
tel. 03 775 73 78
fax 03 755 34 06
www.beversebandencentrale.be
beversebandencentrale@pandora.be

OPEN:
van 10u tot 12u &
van 14u tot 18u30
zondag gesloten

speciaalzaak in alles voor het bed
bedden - boxsprings - boxombouw - lattenbodems - matrassen - donsdekens - dekbedden - dekens - plaids - bedspreien
- hoofdkussens - peulen - matrasbeschermers - lattenbeschermers - matrasvernieuwers - oplegmatrassen - lakens hoeslakens - slopen - onderslopen - dekbedovertrekken ...
Regelmatig promoties: bezoek onze website

• Kippen kunnen uw tuin
overbemesten.
o
Kippen produceren daK
Wist je dat een koekoek geen kippenras is? Koekoek is slechts
een kleurslag. Deze kip heeft een koekoekkleur
gelijks een hoeveelheid
g
uitwerpselen. Bij een
u
beperkte loopruimte en
• Kippen kunnen ( enigszins ) vliegen.
zonder gepaste maatregelen kan de boVooral de lichte rassen – voor zover ze
dem zwaar vermest raken. Voedingseleniet geleewiekt of gekortwiekt zijn – zijn
menten als nitraten en fosfaten spoelen
in staat om te vliegen. Kippen die over
uit in de bodem en het grondwater.
de omheining raken en in uw moestuin
• Kippen houden mag niet overal.
of die van de buurman terechtkomen,
Ga eerst na bij uw gemeentebestuur of
maken er in een mum van tijd n slagveld
sociale woonmaatschappij of het houvan! Zeker wanneer de ruiperiode – die
den van kippen toegestaan is in uw wijk/
meestal in de late zomer / vroege herfst
straat.
valt – helemaal achter de rug is en het
verenkleed weer helemaal in orde, durven de kippen wel eens ( meerdere )
vliegpogingen ondernemen.
• Kippen hebben aandacht nodig.
Voederen alleen volstaat niet. U zult
geregeld eitjes moeten
rapen, water verversen,
strooisel vervangen, op
parasieten controleren
… Hou ook nauwlettend de conditie van
de kippen in de gaten.
Met een automatische
voederbak en een volle
drinkbak kunnen de kippen zonder probleem
een paar dagen tot een
week alleen thuis blijven. Gaat u voor langere tijd op reis, dan
zult u een buur moeten
aanspreken om eens bij
uw kippen langs te gaan
en een oogje in het zeil
te houden.

Hoog en droog in de boom. Probeer die maar eens te vangen!

Het Wase Kleinveeblad
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• Kippen zijn lekker.
Niet alleen de mens
N
lust kip, vossen houlu
den eveneens van kipd
penvlees. Ook andere
p
d
dieren maken trouwens
ja
jacht op kippen. Marte
ters, ratten en egels
g
gaan ’s nachts wel
e
eens aan de haal met
e
een jonge kip of met
vverse eitjes! Eksters en
kkraaien lusten maar wat
g
graag lieve donzige kuikkentjes.

Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Mortel
Betonijzer
Stortklaar beton
Super voordelig: POMPMIXER
Isolatiebeton
Klaargemaakte chape
Bouwstaalmatten
Gestabiliseerd zand

Bettestraat 5 - Stekene - Tel. 03 790 16 30
Brood & charcuterie

KATRIEN
Antwerpsesteenweg 170
9100 Sint-Niklaas
tel. & fax 03 765 05 68
donderdag gesloten
Nu ook broodautomaat in de Hogenakkerstraat (Kettermuit) Tielrode

niet aangenaam wann
neer u voortdurend zelf
n
op uw hoede moet zijn
o
vvoor een haan die het
op uw kuiten gemunt
o
heeft. De hanen van
h
ssommige ( zwaardere
) rassen daarentegen
zzijn vaak bijzonder mak
en aanhankelijk.
e

• Een haan heeft minimum een viertal kippen
m
Zowat in heel Vlaanderen komt de vos opnieuw voor en bestaat
“ nodig “. Bij lichte rasde kans dat hij ook toeslaat in uw kippenhok
ssen is dit zelfs meer.
Een driftige haan met
E
Zal er een haan naar kraaien?
té weinig kippen is een kwelling voor de
hennen.
Een haan is een prachtig en trots dier.
Vooral bij raskippen is het verenkleed van
• Kiest u er toch voor om een haan te
de haan ronduit schitterend. Voor heel
houden, beperk u dan tot één exemplaar.
wat mensen is kippen houden zonder
Meerdere hanen houden in dezelfde ren,
haan ondenkbaar. Maar bij het houden
leidt veelal tot vechtpartijen.
van een haan moeten toch wel bedenkingen gemaakt worden:
• Een haan bevordert de leg van de
kippen niet; ook zonder haan leggen
uw kippen eieren.
• Kweken kan uiteraard enkel met een
haan. Bedenk wel dat de moderne hybride-leghennen hun eieren niet altijd
zelf willen uitbroeden.
• Een toom legkippen kan – bv. Als gespreksonderwerp – het contact met uw
buren versterken. Zet er een voortdurend kraaiende haan bij, en de kippen
worden misschien een bron van ergernis.
• Een haan kan soms agressief uit
de hoek komen en een gevaar voor
kleine kinderen betekenen. Het is ook

Wanneer u toch een haan wenst,
houd het dan bij één exemplaar

Bron: kippen houden in de kringlooptuin
B
VLACO
V

Het Wase Kleinveeblad
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• Ook een haan verbruikt graan en legb
meel. Hij is – tenzij u
m
ermee kweekt – niet
e
productief.
p
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IMPORT - METALEN - EXPORT

A. VAN MEIRVENNE
& ZONEN BVBA
Bureel en magazijn:
Doornpark 25 - 9120 Beveren-Waas
Tel 03 775 96 80 - Fax 03 775 05 12

N.V. HEYRMAN – DE ROECK
Openbare en private werken – Waterbouwwerken
Leveren van BRANDSTOFFEN

OPTICLUB
Grote markt 26 - 9120 Beveren
tel. 03 755 33 30 - www.opticlub.be

Doornpark 120
9120 BEVEREN

Tel.: 03/775-95-37
Fax: 03/755-11-32

* Alle waterbouwkundige werken
* Plaatsen van oeverversterkingen
* Schanskorven, Steenvullingen, Hardhout
* Uitbaggeren van vijvers
* Leveren van BRANDSTOFFEN
www.heyrman-de-roeck.be

OPENINGSUREN:
maandag 10.00 - 18.00 / dinsdag 9.30 - 18.00
woensdag 9.30 - 18.00 / donderdag 9.30 - 18.00
vrijdag 9.30 - 18.00 / zaterdag 9.30 - 18.00

KWALITEIT - SERVICE - LAGE PRIJZEN

Als je watervogels wilt gaan houden, heb
je een vijver nodig. Vraag eens aan de
kweker waar je vogels wilt gaan kopen,
hoe hij zijn vijver gemaakt heeft. Ik weet
namelijk van mezelf dat de eerste vijver
die ik gemaakt heb, niet goed was. Ik
ging ervan uit dat het niet meer moest
zijn dan een gat in de grond met bodembescherming en vijverfolie erover heen.
Het nadeel van zo’n simpele
‘
constructie ‘ is dat je geen overloop hebt
en dat je bijgevolg eerst de vijver moet
leegpompen wil je deze kunnen schoonmaken. Je wilt niet weten wat er dan allemaal onder op de vijverbodem ligt als je
deze leeggepompt hebt!
Voor mijn verjaardag kreeg ik het boek
Watervogels houden… ’t is een hobby! (
een uitgave van Aviornis ) cadeau. Het
boek staat boordevol informatie over watervogels, onder meer over het houden
van watervogels, over ziektes en over het
aanleggen van een vijver. Zo stond er
bijvoorbeeld in dat je een ‘ manchet ‘ kunt
kopen die je onderin de vijver plaatst. Het
gaat om een koppelstuk met daaraan een
grote, brede ring waartussen de vijverfolie geklemd kan worden. In de onderkant
van het koppelstuk wordt een afvoerpijp
gestoken en in de bovenkant wordt een
‘ standpijp ‘ geïnstalleerd. De standpijp
kan eenvoudig verwijderd worden zodat het vijverwater kan wegvloeien. De
lengte van de standpijp bepaalt tevens
de diepte van het vijverwater.
Ik ging dus eerst op jacht naar zo’n
manchet en toen ik die gevonden had,
maakte ik een tekening en bepaalde ik
de plaats waar de vijver zou komen. De
buitenkant van de vijver zette ik af met

Het Wase Kleinveeblad

paaltjes en een lat. Ik zorgde dat alles
waterpas stond en begon toen een gat
te graven. Nadien groef ik ook een geul
voor de aﬂoop in de richting van de sloot.
Ik lijmde alle pijpen aan elkaar, plaatste
het veiligheidsvlies in de vijver en bracht
daar op de vijverfolie aan. De folie werd
verbonden met de manchet en ik liet de
lijm en kit drogen. Nadat ik de vijverfolie strak had getrokken, vulde ik de vijver
langzaam met water tot op het hoogste
punt en liet het dan een dag staan. Er
was gelukkig geen sprake van een lekkage.
Het schoonmaken van de vijver is nu heel
eenvoudig geworden. Als ik de standpijp
eruit trek, is de hele vijver binnen vijf minuten leeg gelopen en kan ik met de hogedrukreiniger de vijver schoon spuiten.
Na het schoonmaken steek ik de standpijp er weer in en kan de vijver weer vol
water gepompt worden. Ik merk aan de
eenden dat zij het veel prettiger vinden
in deze vijver. Het vijverwater is nu veel
schoner omdat de vijver heel eenvoudig
is schoon te maken. Voor een goede watercirculatie laat ik ook continu water in
de vijver stromen; het water wordt uit de
sloot achter ons huis gepompt. Te zijner
tijd wil ik echter een natuurlijke bron laten slaan. Het voordeel daarvan is, dat
je geen oppervlaktewaternodig hebt en
dat het water een constante temperatuur
heeft. Het gevaar is echter dat het water
erg ijzerhoudend is, waardoor witte watervogels een bruine kleur kunnen krijgen.
Bron: Aviornis International
39e jaargang nr. 226
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park- & watervogels

Watervogels hebben water nodig

Paardenmelkerij

Paardenmelk is onze stiel
Van Duyse Christel - Drieschouwen 123 - 9190 Stekene
tel. 03 779 94 91 - gsm 0485 76 78 69 - www.paardenmelkerijvanduyse.be

Bogaert

Zakenkantoor

Bank - Verzekeringen - Vastgoed
Nalatenschap - Fiscaliteit - Vermogensbeheer
Kerkstraat 60 - 9190 Stekene
tel. 03 789 16 16
www.bogaertnv.be - marc@bogaertnv.be

