
Topvorm de basis voor succes. 

In de meeste sporten wordt wel eens gesproken over ‘even gas terug nemen’, om dan 
in een later stadium weer in topvorm te zijn. Ik vraag me wel eens af, wanneer moet 
een vogel kweker gas terug nemen, om later in topvorm te zijn. Het is nog maar kort 

geleden, “ november “ zaten we volop in de voorbereiding van onze eigen 
tentoonstelling. Veel drukte en spanning. Dan volgt in december de Friese 
kampioenschappen. Waarna in januari de Nederlands kampioenschappen worden 

gehouden. 

En tijdens al deze show ‘s   worden we alweer warm gemaakt om ook de Belgische 
kampioenschappen te bezoeken. Meestal direct weer gevolgd door de Wereld 
kampioenschappen. En door al deze inspanning, nog geen schrammetje opgelopen, 

dus in topconditie, en niet eens gas terug genomen. 

Dit alles geldt het meest voor onze vogels. We zitten alweer volop in de broedtijd. Nu 
we de laatste jaren geen winters meer hebben, krijg ik het idee dat de meeste kwekers 

wat vroeger beginnen. 

Maar, de winter is niet de enigste reden. We kennen de term ‘ vergrijzing ‘ ook in de 
vogel liefhebberij en dit is duidelijk te merken. Als je de tentoonstellingen af struint, 

zie je dat de kleur wat eentonig wordt. 

Wij hoeven ons niet meer te melden bij de baas, en mogen wat anders omgaan met de 
tijd. Zo zullen we ook gebruik kunnen maken van de voorjaarsaanbiedingen om op 

vakantie te gaan. Dit is volgens mij de grootste redenen om vroeg met kweken te 

beginnen. 

Maar, dat houdt wel in dat in de tussentijd vanaf november tot en met februari de 

vogels in topconditie gebracht moeten worden. Er moet veel tijd en energie ingestopt 

worden om ze in zo’n conditie te brengen. 

Dit wordt vaak onderschat door de liefhebber, want dit is de zwaarste tijd voor de 

vogels, eieren leggen, broeden en de jongen grootbrengen. Schiet je als liefhebber 
hierin tekort, dan kun je het broedseizoen wel vergeten. En dan zal je als toeschouwer 

op de shows rondlopen en niet als deelnemer. 



De basis voor een topconditie begint met de rui. Zorg dat ze alle voeding krijgen die 

de opbouw van veren, en de hieraan verbonden conditie kunnen opnemen. Bezuinig 
nooit op voer en aanverwante artikelen die voor de vogels bestemt zijn, om in zo ’n 

vorm te krijgen die er nodig is om voor een nageslacht te zorgen. 

Maak een duidelijk keuze, die bijdraagt tot het in topvorm komen van uw vogels, 

want dan pas kan er succes worden verwacht. 

  

Volièrevereniging “Zanglust” 

  

 


