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De tweede ronde 

 

Het optimale moment om de man weer bij de pop te zetten om haar voor de tweede 

ronde te bevruchten is rond de 16
e
 dag na het uitkomen van de jongen. Men moet er 

dan wel op letten dat de man de jongen niet verstoort als de man geplaatst wordt. 

Wanneer de op haar vierde eitje legt en de jongen zitten nog in het nest, is het zaak om 

alle zitstokken uit de kooi te nemen en het nestje mét de jongen recht tegenover het 

nieuwe nestje op de grond te plaatsen. Het nieuwe nest hangt dan tegenover de jongen 

en de jongen kunnen nu rustig uit het nest springen (want dat staat op de grond). De 

pop zal gewoonlijk de jongen overal volgen om ze te voeren. 

Wanneer de jongen zo ongeveer 21 dagen oud zijn, worden ze apart gezet. Hoe langer 

ze bij de ouders zitten, hoe luier ze worden (zijn net mensen). De meeste poppen 

brengen de jongen alleen groot wat dan als gevolg heeft dat de pop na zo’n 16 dagen 

toch een nieuw nest wil gaan bouwen met alle eventuele gevolgen van het  

verentrekken. Hoe eerder de jongen weg zijn van de oudervogels en zelf proberen te 

eten, des te sneller zij zich zullen ontwikkelen. De groeiperiode in de eerste vijf weken 

is heel belangrijk. Men dient de jonge vogels ’s avonds apart in een andere kooi te 

zetten want dan zijn ze het grootste deel van de dag gevoerd door de ouder(s) en 

hebben daardoor een redelijke hoeveelheid voedsel in de krop. Als ze ’s morgens 

wakker worden zullen ze zich hongerig voelen en hopelijk zelf beginnen te eten.  

Dat apart zetten vraagt enige oplettendheid, want gaan die jonge vogels zelf eten? Een 

bakje met hetzelfde eivoer wordt in de kooigezet, met daarnaast een bakje geweekt 

brood in melk en verder geen hoge zitstokken in de kooi, hoogstens een “laag bij de 

grond stok”. Bij voorbeeld een lage stok op blokjes zo’n 10 cm van de grond. 

Eivoer zal men vlot gaan eten, want dat kent men en het brood is ook lekker. 

De snavels van de jonge vogels zijn nog niet zo gehard dat men zaden kan pellen en 

wanneer men dat toch geeft, vooraf het zaad pletten. Het zaad in een doek doen, op 

een harde ondergrond leggen en dan er met een volle ?-fles overheen. Zodoende 

maakt men de zaden wat aangenamer om de jonge vogels te laten eten. Ook trosgierst 

is een gewild voedsel voor jonge vogels. De jongen worden in kleine groepjes bij 

elkaar gehouden totdat ze tenminste 5 weken oud zijn. Zo komen ze beter op zaad, 

want al doende leert men. Het trainen van jonge vogels voor de TT begint reeds 

wanneer deze 5 weken oud zijn. Aan de grote kooi, waar dat groepje in is gehuisvest, 

wordt een gewone TT-kooi bevestigd en men heeft daarin de gelegenheid de vogel te 

observeren. Een vogel went zodoende optimaal aan een TT-kooi en zal daar geen 

schrik meer voor hebben. Oh ja, nog één belangrijk gegeven. Wanneer men uit een 

koppel meerdere jongen heeft, is de slechtste de meest belangrijke. Alle fouten van die 

vogel worden genoteerd. Al de broers en zussen kunnen super zijn, maar ze hebben 

allemaal die fouten in hun genen welke misschien niet het eerste jaar aan de volgende 
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generatie doorgegeven worden, maar ze worden in de nakweek toch een keer 

zichtbaar. 

Zo, dit is weer een hint voor de huidige periode of voor volgend jaar.  

EFVE 


