Het plan was in het voorjaar 2009 goudbuikjes te gaan kweken in de buiten volière. De bedoeling
was met vijf koppels te gaan kweken. Dat had ik mijn zelf zo voor genomen. Daar ik goudbuikjes
mooie vogeltjes vindt, en zo aandoenlijk in hun hele doen en laten. Dan denk je gaat dat wel op
deze manier, zou het geen problemen geven. Mijn gedachte was, eerst vijf poppen in de volière
doen, ongeveer eind maart begin april, afhankelijk van de weersomstandigheden. Voordeel is dat
de volière geheel glasdicht kan door middel van schuiframen. Handig voor als de nachten nog koud
zijn. Dus eerst de poppen in de volière dan kunnen deze al vast wennen aan de nieuwe omgeving.
Na ongeveer twee weken later de mannen er bij in volière. Goed kijken wat er gebeurd, dat doe ik
in de dagen dat ik thuis kan zijn. Om de boel gade te slaan. Als broedgelegenheid heb ik zes
boomstam broedhokjes opgehangen. Maar dat is volgens zeggen te weinig er moet meer keus zijn.
Maar eigenwijs dat ik ben dacht vijf koppels, zes nestjes die allemaal het zelfde zijn, krijgen ze ook
geen ruzie, als je verschillenden nestjes op hangt dan krijg je toch weer dat ze een voorkeur
hebben voor een bepaald nestje. Ja, wat is verstandig in dit geval? Dus dacht ik vijf koppels zes
nestjes, allemaal de zelfde, dus geen voorkeur voor een nestje, behalve de plaats waar het hangt
misschien wie weet? Het jaar hier voor had ik in de volière verschillende nestjes opgehangen tralie
nestjes en korfjes open nestkastjes. Maar het stel goudbuikjes nam het boomstammetje, aan de
hand van die ervaring dacht ik het volgende jaar allemaal boomstammetjes. Dus vijf poppen en
twee weken later vijf mannen er bij dacht ik, dat doe ik dan.
Maar wat doe je, toch maar eens met andere er over praten, wat die er van zeggen met zes tot
zeven verschillenden mensen over gesproken, mensen die al jaren in de vogels bezig zijn. Ook
mensen van de speciaalclub. Maar als je dat doet wordt het pas echt leuk. Want dan krijg je
verschillende meningen. Niet negatief bedoeld, maar ja. Gelukkig had ik daar de tijd voor. In het
najaar had ik voldoende poppen en mannen vergaard. In november het licht minderen. En jawel ze
vielen in de rui, in december/januari dat is mooi. Want dan ga ik eind januari het licht weer
langzaam opvoeren. En dan aan de conditie werken, op deze manier hoop je de mannen en de
poppen in gelijke cyclus te krijgen, zo dat ze in het voorjaar in de broedstemming komen. Goed
verzorgen en ze goed en gevarieerd voeding geven, zo dat ze alles krijgen wat voor hen nodig is.
Maar om terug te komen op het met andere mensen erover praten, wat je van plan bent te gaan
doen. Voorbeeld ik dacht vijf mannen en vijf poppen, dat moeten dan vijf koppels worden.
Maar dan ga ik vragen bij die en gene is dit wel verstandig?
Mening
1: dat gaat niet dat wordt vechten niet doen.
2: je kunt het proberen maar ik weet het niet?
3: gewoon doen het kan wel.
4: ja het kan wel, maar dan vijf poppen en zeven of acht mannen, zo dat de poppen zelf uit kunnen zoeken met
welke man ze willen paren, ook dat is een theorie, en meer nesten, zes nestjes te weinig. Als ze allemaal
gekoppeld zijn, dan de overgebleven mannen weg halen. Maar dat lijkt mijn ondoenlijk, ook al zijn ze met
kleurringen geringd. De paniek die dan weer ontstaat bij de over gebleven koppels, dat zag ik niet zo zitten. Nog
een mening was meer poppen dan mannen, anders gaan de mannen ruzie maken om de poppen, dan krijg je echt
herrie in de tent. Deze methoden sprak mijn wel aan, ik had het gevoel dat mannen eerder zullen vechten om een
pop dan een pop om een man. Maar ja? Zeker weten doe je het niet. Mijn volière is 250cm x 125cm 190cm hoog,
dus niet zo heel groot.

Ik zat te denken, als ik nu eens vijf poppen in de volière doe, en dan na twee weken drie mannen er
bij zo dat de mannen geen ruzie hoeven te maken om de poppen. Dat is misschien het beste. En vijf
koppels is ook wel erg veel gezien de ruimte. Voordeel daar bij is dat er dan nestjes genoeg zijn.
Wat mijn opviel dat er geen mensen waren die ervaring hadden met meerdere paren te gelijk te
laten broeden. Als je de boekjes leest wordt er toch wel gesproken van kolonie vogel, enkel tijdens
de broedperioden minder sociaal.
Dus denk dat op deze manier te gaan doen. Vijf poppen + drie mannen, mocht het op deze manier
niet lukken dan kan je er altijd een of meerdere mannen bij doen, en eventueel nog nestjes er bij
hangen. Het is nu 15 januari 2009, misschien veranderd het inzicht nog wel. De tijd zal het leren.
Het is nu inmiddels 10 februari 2009 en heb een indeling gemaakt, welke vogels aan elkaar
gekoppeld moeten worden. Vorig jaar had ik één koppel goudbuikjes in de volière, in twee broed
rondes negen jongen. Acht mannen en een popje daar was ik erg blij mee. Veel mannen maar ja,
gelukkig wat kunnen ruilen en nog wat aangekocht. Nu heb ik 13 mannen en 8 poppen. Dat is wel
lekker, maar ook broers en een zus en dochter en pa en ma zelf nog. Dat wordt goed opletten, dat
er geen verwant bloed met elkaar gaan. Om dat te voorkomen staat alles netjes opgeschreven en
kleur ringentjes om de pootjes gedaan. Maar dat viel nog niet altijd mee om dat de pootjes erg dun
zijn. En er in het begin nog wel eens een ringentje afviel. Dan is het wel even puzzelen wie is nu
wie. Ik beschik over zeven verschillenden broedkooien van diversen afmetingen waar in de mannen
en de poppen apart zijn gehuisvest. Met een kaartjessysteem dat bij de kooien hangt. Waarop alles
vermeldt staat van de vogel die in de kooi is ondergebracht. Ringnummer of kleurring bij wie
aangekocht of eigen kweek en leeftijd. Anders ga je de mist in en weet je niet meer waar je mee
bezig bent. Naast de volière beschik ik over een kleine kweek ruimte waar de broedkooien zijn.
Daar worden nog drie koppels apart gehouden voor de kweek. Het ouder paar van vorig jaar,
dochter met onverwante man, en zusje lief met een onverwante man. Nu laat die zomer maar
komen. In de volière vijf poppen en drie mannen. Drie broers van vorig jaar met vijf onverwante
poppen.
Die in de loop van de zomer 2008 zijn aan gekocht bij verschillenden mensen. Nog twee broertjes
in reserve houden, voor het geval dat er nog mannen bij moeten, dan nog twee mannen onverwant
van alle poppen. Dan zijn er nog wisselingen mogelijk, als de heren niet in de smaak vallen bij de
dames, je weet het niet? Ja, wat het lichturen betreft.
Het is nu 10 februari 2009 buiten is het ongeveer plus minus tien uur licht per dag. Binnen waar de
vogels verblijven is het nu ruim 13 uur licht. Want eind maart begin april als de vogels naar buiten
gaan, is het buiten ook ongeveer 13 uur licht zeker niet langer. Als het licht korter is dan is dat niet
goed voor de broedcyclus denk ik. Mocht het nodig zijn dan is het mogelijk om de dag te verlengen
met een aantal uren door middel van TL verlichting /nachtlampjes. De vogels krijgen wat voeding
betreft. Eivoer met toevoegingen / Insecten paté / Fruit / Groeten / Kiemzaad /Tropenzaad /
Onkruidzaad /en nog 5 andere verschillende zaden. Daarbij krijgen ze Vitamine/ Kamillethee /
Brandnetelthee /Appelazijn in het water toegevoegd. Dus eigenlijk wel een leuk menuutje dacht ik
zo.
19 maart 2009 Vijf popjes naar buiten in volière los gelaten. Overdag was het heerlijk weer met een lekker
zonnetje, plus minus 15 graden, maar de nachten waren nog koud rond het vriespunt, van 1 tot 3 graden onder
nul. Maar eind van de middag de ramen dicht en een beetje bij stoken tot 10 graden nachts. Dat was goed te
doen. Een popje was al gauw dood, maar dat was een oude pop van 2002, die ik voor heel weinig had gekocht.
Toen heb ik het oude popje van vorig jaar er bijgedaan in de volière. Eigenlijk de moeder van de mannen die er
nog bij komen plus de vader en dacht, dat vormt wel weer een koppel maar dat ging anders. Het was rond die
tijd buiten 12,5 uur licht dus dat sloot mooi aan op de lichturen binnen en zo gaan de dagen van zelf langer
worden. Natuurlijk zaten de popjes wat onwennig om zich heen te kijken in het begin. Maar meer ruimte en
groen went al snel, tegen de avond kropen ze lekker tegen elkaar dat was een leuk gezicht. Overdag waren ze
lekker aan het badderen, een van hun favoriete bezigheden.
Op 8 april 2009 was het mooi weer ongeveer 18 graden, en de nachten minder koud. Tijd voor de
mannen om naar buiten te gaan, vier mannen, drie zoons plus vader om weer met moeder te gaan.
De poppen hadden 18 dagen de tijd gehad om aan de nieuwe omgeving te wennen. De eerste
dagen was het vrij rustig met de mannen er bij. Hier en daar wat toenaderingen, maar dat was het
wel zo een beetje, ook de mannen keken het even aan.
Om dat ik gelezen had dat het vochtgehalte en temperatuur heel belangrijk waren om in de
broedstemmig te komen. Doe ik iedere dag sproeien met de planten spuit, wat ze erg lekker
vinden. Tevens spuit ik gelijk de planten schoon en ze wennen aan mijn aanwezigheid, af en toe

neem ik een nestblokje in mijn hand om ze er aan te laten wennen, voor later als er nestcontroles
nodig zijn en eventueel te ringen. Maar zo ver is het nog niet. Na ongeveer een week was er een
koppel gevormd, dat was pa van vorig jaar. Maar pa ging vreemd want liet ma van vorig jaar in de
steek. Waar we negen jongen van hadden. Het koppel was 6 maanden uit elkaar geweest.
Misschien waren ze de liefde vergeten, je weet het niet! Dit koppel wat zich nu gevormd heeft is
erg dominant aanwezig en zien een groot deel van de volière als hun domein. Wat ik toch wel een
beetje triest vindt voor de rest van de vogels.
Ik hoop dat zich meerdere koppels gaan vormen, en dat dan acceptabel wordt voor alle vogels.
17 april 2009 na elf dagen bleef het koppel goed bij elkaar, maar het jagen op de andere
goudbuikjes was niet van de lucht, de pop was het meest dominant en joeg de rest in een hoek van
de volière. Was zij het niet dan was de man het weer. De vraag is dit toevallig een zodanig erg
dominant koppel, of speelt er altijd een koppel de baas. Wat is wijsheid dit koppel uitvangen en
apart zetten en dan kijken wat er gebeurt. Nu heb ik dat maar gedaan. Maar het uitvangen is niet
erg leuk, al die paniek in de tent. Maar je moet toch wat proberen. De volière staat vol met planten
en groen, en alle goudbuikjes de goudbuikjes toch niet aan de gang wat broeden betreft.
Sinds het dominante koppel de volière had verlaten was het weer erg gezellig, de mannen en de
poppen zaten heerlijk naast elkaar dat is wel leuk. Maar van broed actieftijd was geen sprake.
Het is al weer 30 april 2009
Wat is wijsheid toch maar de drie reserve mannen er bij doen, die zijn onverwant aan de poppen.
En dan maar weer kijken wat er gebeurt. Deze verhouding meer mannen dan poppen was mij ook
aangeraden, dus dat maar doen op 1 mei 2009 drie mannen er bij. Stand nu vier poppen en zes
mannen. Laat die zomer maar komen of wel de jongen dacht ik. De mannen kwamen in beweging,
en begonnen de nestjes in en uit te vliegen en de poppen kwamen ook op bezoek bij de heren. Ik
had de indruk dat zich twee a drie koppels hadden gevormd, maar een vaste woonplaats konden ze
toch nog niet vinden.
Na een week 8 mei 2009 de nestjes nagekeken, maar nog geen eitjes te bekennen.Toch ging het in
en uit de nestjes vliegen gewoon door. Nog maar wat nest materiaal er bij in de nestjes en in de
volière wat op gehangen, wat dankbaar gebruikt werd. In deze perioden hoge luchtdruk, lage
luchtvochtigheid, oosten wind, wat niet erg gunstig is voor de kweek. Het voedsel is heel
gevarieerd, plus minus acht soorten, kiemzaad, eivoer met miereneitjes en Buffalootjes.
Wat het water betreft, appelazijn /kamillen thee brandnetel thee/ vitaminen toevoeging.
14 mei 2009 nog geen eitjes, maar we houden de moed er in.
21 mei 2009 ja hoor!
Het eerste nestje met vier eitjes.
De eitjes waren nog niet bezet. Maar iedere dag spuiten met de plantenspuit of het druk pompje,
dat vinden de jongens wel lekker en gaan er ook voor zitten. Maar verder kwamen er geen nestjes
met eitjes bij. Dat is wel jammer, het popje bleef goed op het nest. En op 25 mei 2009 drie eitjes
bevrucht Eén onbevrucht. Het is niet zo veel maar ja, 29 mei 2009Eén bevrucht eitje in de waterbak
jammer. De overigen goudbuikjes maakten zo nu en dan wel wat ruzie om de huisvesting en gingen
aardig te keer. Maar daar bleef het bij. Wat kan ik nu nog doen om ze aan het broeden te krijgen.
Dan toch maar een paar open nestkastjes opgehangen. En wat nest materiaal geven, wie weet. De
goudbuik mannen kwamen tot leven en begonnen te bekijken en vonden het bar interessant en
gingen met het nest materiaal slepen, kijk nu toch eens! Maar een dag later was het al weer over,
de mannen bleven een beetje ruzie maken over en weer. Op 31 mei het koppel met eerste nestje
hielt het voor gezien of ze nu ergens van geschrokken waren? Alle vogels waren weggedoken in het
groen, heel raar! Wij waren die middag weg geweest of er nu een kat tegen het gaas gezeten had
of iets anders we weten het niet? Nu heb al verschillenden keren een kat verjaagd, het zou goed
kunnen. Maar de goudbuikjes gingen niet verder met broeden. Mijn vrouw en ik vonden het allebei
erg onrustig in de volière. En dachten dan toch maar weer die drie mannen er maar weer uit de
volière, misschien toch te druk voor het broeden. Plus een popje dat al een tijdje een vleugel raar
liet hangen en wat moeilijk kon vliegen, die er uit gehaald. Nu is het 2 juni 2009 en heb nu 3
poppen en 3 mannen in de volière zitten in plaats van tien vogels. De bevolking is met 40%
afgenomen meer rust in de tent. Nu maar hopen dat de katten de boel niet verstoren. Nu laat ik de
boel een paar weken gaan kijken wat er gebeurt. Misschien nog een man en pop er uit. Wie weet
en houd het dan op. Dan is voor mij het koloniebroed met goudbuikjes teneinde. Maar zo ver is het
nog niet.

Bij controleren van de nestjes op 14 juni 2009 een nestje met vier eitjes. Zou het nu toch nog gaan
gebeuren? Wie weet, hoop doet leven in dit geval de eitjes. Een stel aan de gang, nu maar hopen
dat er nog een koppel uit de andere 2 poppen en 2 mannen ontstaan! Het popje blijft goed op het
nest, zelfs als je de volière binnen komt, om het groen af te spuiten, blijft ze mooi op het nest, dat
geeft hoop. 18 juni 2009 eitjes nagekeken en ja hoor 4 bevruchten eitjes.
30 juni 2009 bij controleren van het nestje, HIEP, HIEP, HOERA. 3 jongen, hoe is het mogelijk! Na
de controle ging het popje gelijk weer op het nestje. Er werd goed gevoerd ook door de man. En ze
groeiden goed. Na zeven dagen geringd met 2,3mm ringen maar de ringen vielen er af. Toen een
aantal dagen later op nieuw geringd met 2mm ringen. Dat koste mij wel een jong, die was door de
ouders er uit gegooid. Maar nooit gevonden tussen al het groen. Dat is de onervarenheid met
ringen van goudbuikjes wat ik voor de eerste keer deed. Maar 2mm is goed voor de goudbuikjes,
dat ging goed. Elk begin is moeilijk. Nu nog 2 jongen over, maar groeiden wel ongelijk op, de een
was groter dan de ander. Met het uitvliegen kon de een beter vliegen dan de ander, ik had het idee
dat die kleine er nog niet aan toe was, zat nog heel regelmatig op de grond maar werd wel gevoerd.
21 juni 2009 waren ze uitgevlogen Hopelijk komen er nog meer nestjes. De andere aanwezigen
goudbuikjes vinden het allemaal erg interessant, maar of dat leidt tot inspiratie weet ik niet. We
wachten het nog maar even af. Je kunt het toch niet dwingen. Maar de zomer gaat wel door en het
is al weer 27 juli 2009 En bij het controleren van de nestjes zijn nog geen eitjes waargenomen.
Ook in de augustus maand die daar opvolgde werden geen broed pogingen meer ondernomen.
e
Ook geen 2 ronde van het koppel die jongen hadden gehad. Er was helemaal geen ruzie tussen de
mannen en poppen, en ook de 2 jongen zaten heel gezellig bij elkaar. Maar er gebeurde niets meer.
10 augustus 2009 nog eens 2 mannen er bij gedaan om de dames te verleiden, maar nee hoor ze
werden er niet warm of koud van. Het is alweer 24 augustus 2009 de zomer nadert zijn eind. Het
kolonie broeden met goudbuikjes is bij mijn geen succes gebleken. Wat de oorzaak daar van is?
Misschien te weinig ruimten, verstoring van de katten nachts, of als ik niet thuis was. Echt weten
doe ik het niet. Ook de vogelwegen zijn soms ondoorgrondelijk. Maar op deze manier doe we het
niet meer. We hebben het geprobeerd.
Misschien dat het bij andere mensen wel gaat?
Zou het erg graag willen weten. Maar misschien is het gewoon geen haalbaarheid. Maar we zijn
toch weer een ervaring rijker.
Peter Meijer

