
 
Het Baardmannetje 

 
Let op! het volgende artikel is géén kweekverslag !!!  
Bij de verkoop van de jonge vogels afgelopen jaar vroegen de mensen aan mij hoe of ze 
de vogels verzorgen moesten, en hoe het in zijn werk gaat met de kweek enzovoort.  
Ik heb toen voor het gemak maar een klein stukje op papier gezet, iedereen die van mij 
de bewuste vogels hebben gekocht heb ik zo'n stukje erbij gegeven als een klein stukje 
service.  En misschien ook wel om niet honderdduizend maal hetzelfde te  
 hoeven moeten vertellen.  Nou daar gaat-ie-dan.  

"gefeliciteerd "  

gefeliciteerd met deze panurus biarmicus.  
 

wat is een  
 

panurus biarmicus ???  
 
 panurus biarmicus       is latijns en beteek'nt:  

ie-j weet nit wa-joe op'n haals haalt  
en da's plat riessens.  
mear da's ook wier nit hellemoals woar want panurus biarmicus is toch wal latijns 
en steet vuur:  
 

"Het baardmannetje"  

hier ne kotte haandleidige van dit oeterst zeer meu-jluk te kweek'n veugelke.  
panurus biarmicus beteek'nt ook:  
neet bange wea'n, het verstaand op nul zet'n , en dan geet det goot kom'n 
•  

vuur de hollaanders zak duurgoan in't Algeméén Beschaafd Nederlaands.  

* voeding, 

* kweek.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Het baardmannetje is een insecteneter maar hij is de enige die in de herfst- en 
wintermaanden ook wel overschakelt op zaden, hij haalt in de natuur de zaden 
o.a uit de rietpluimen waarin hij/zij zich dan ook graag ophoudt. We kunnen dus in 
de volière het hele jaar door gewoon een bakje fijne zaden (graszaden, 
onkruidzaden) verstrekken. In de warmere maanden en tijdens de kweek zullen 
ze er minder van eten dan in de herfst en winter maar het mag toch het gehele 
jaar door niet ontbreken.  
Er zijn zelfs kwekers die hun baardmannetjes in de 'wintermaanden' alleen maar 
op zaad hebben zitten maar ik doe dit niet. (ik lusse zelf ook wal un karbonaatje 
at koolt is).  
a-j no klook zeet , en det zi-j , dan geef je het zaad in een bakje met een kapje of 
een dekseltje, want ze gaan er namelijk bij in zitten en krabben er met hun 
pootjes het zaad uit. (mie vaa zeg aa/tied : zee schrobt nes ne henne). 
Verder geef ik ze een bakje met eivoer en hierdoor meng ik wat diepvries pinky's 
en buffalo's en deze bestrooi ik met Avian Nutribooster.  
Dan komt er nog een derde bakje bij hierin zitten levende meelwormen en 
buffalowormen deze bestrooi ik ook met Aves Meelwormen voer. Met de 
meelwormen stop ik in maart omdat ze er anders te fel van kunnen worden, 
tijdens de kweekperiode krijgen ze dan alleen maar de levende buffalo's, na de 
kweek wel weer de meelwormen erbij voeren.  
Als ik jonge vogels verwacht (en dit kun je mooi zien in de waterschaal) geef ik ze 
nog een bakje watervoer. Hierdoor krijg je denk ik de jonge vogels groot zeker de 
eerste 5 á 6 dagen.  
Wat is watervoer ??? heel simpel dezelfde diepvries pinky's en buffalo's als in 
het eivoer alleen nu in een bakje of schaaltje met 1 á 2 cm. water erop en voeren 
maar, ook geen poeder erop strooien zo uit de diepvries water erbij, klaar is kees.  
Dit is het beste voer om de jonge vogels de eerste dagen op te voeren.  

Niet teveel water erop zodat de wormpjes er helemaal onder staan, als ze vochtig 
worden is het goed. Wel in  
 
de gaten houden met warm weer!!! je kunt beter 2x of 3x een klein beetje geven 
dan in één keer een bak vol.  
Wel voldoende voeren, ik heb wel eens gelezen dat als de oudervogels niet 
genoeg voer hebben voor b.v. 4 of 5 jonge vogeltjes ze dan maar de helft van het 
nest opvoeren en de rest uit het nest gooien.  
Verder kunnen we de wormen, het zaad en het eivoer ook door elkaar mengen in 
1bakje je hebt dan niet zoveel bakjes nodig.  
Water is heel simpel gewoon uit de kraan (of oet de putte) in elk geval hoeven de 
insecteneters niet gekuurd te worden, wat ik wel doe is als ik mijn putters kuur 
met Esb3 of baycox dan geef ik hier multivitaminen en poltex na, dit hebben de 
vogels dan nodig. deze multivitaminen krijgen de insecteneters dus de 
baardmannen ende baardvrouwen dan ook en zo af en toe wat vitamine A voor 
de ogen, dit kan ook door het zachtvoer gemengd worden.  
Wat wel belangrijk is, is om de vogels 2 á 3x per jaar te ontwormen een 
insecteneter krijgt geen last van coccidiose of ataxaplaxmose maar als ze toch 
ziek worden zijn het 4 van de 5x wormen. 
 



* kweken. 
De baardmannen of moet ik zeggen de baardvrouwen beginnen al vroeg in het 
voorjaar met broeden. Afgelopen jaar had ik al 2 nesten met eieren voor ik het 
zelf door had. De vogels zaten als stellen in een kweekvluchtje samen met 
andere insectenetende vogels die gescheiden zaten (voor alle duidelijkheid de 
baardmannen moeten het gehele jaar door bij elkaar in blijven).  
In de hoek van de vlucht had ik een dikke bos riet staan in een p.v.c-buis 1,50 - 
2,OOm. hoog.  
Hier zitten de vogels de hele dag in te pluren , dit is echt een mooi gezicht maar 
op een gegeven moment kropen ze steeds verder en dieper in het riet en toen ik 
ging kijken om polshoogte te nemen zaten er in de 2 vluchtjes al 2 mooie nestjes 
met eieren.  
De nesten zaten tussen de rietstengels verscholen gemaakt van de bladeren en 
de pluimen van het riet. En wat ik zelf denk wat zeker heeft geholpen 3 of 4 
bolnpeters oftewel bollenpeters vuur de hollaanders.  
Je moet niet kijken naar de enorme rotzooi die je in je hok krijgt van het pluis dat 
ze eruit halen maar hier maken ze de binnenkant van het nest wel mooi mee af. 
Ik denk dat het pluis van de bollenpeter lekker warm is want de poppen en 
trouwens de mannen ook want ze broeden beide zaten al in maart-april te 
broeden met soms nog temperaturen van net boven nul.  
Als je een beetje meetelt vanaf het eerste ei komen de eieren na 12 á 13 dagen 
broeden uit, houd nu de waterschaal goed in de gaten als de jonge vogels 
uitkomen gooien de ouders de eierdoppen in de  
waterschaal , waarom ?.......... vraag het mij niet maar  
makkelijker kan het niet, je hoeft alleen de doppen maar te tellen en je weet 
hoeveel jongen er in het nest liggen. Wel de dagen goed in de gaten houden 
want: nu komt het er moet geringd worden!!!  
Denk nou alsjeblieft niet van dat doe ik wel eventjes want in alle boekjes staat 
dat er de vijfde dag geringd moet worden. Niet doen, dit wordt één grote 
bloederige massa.  
Ik heb het zelf vorig jaar met de eerste jongen meegemaakt  wat'n 
verdreet !!   of je moet ze overringen met 2,9 mm. off ie-j zeet d'r zelf oet as ne 
chirurg, kats oonder't blood.  
Na een 20-tal jonge vogeltjes ben ik er inmiddels wel achter gekomen dat het 
ringen het beste gaat op de derde dag 's-avonds zeker als de oudervogels goed 
voeren soms is dit nog wel iets te vroeg maar controleer of ring ze dan de vierde 
dag ’s-ochtends. Als je van je werk komt is het soms al te laat.  
Het zijn kleredingen om te ringen!!! Hou dit nou maar goed in de gaten, de huid 
om het pootje is net rubber en stroopt allemaal op als het niet meteen lukt zwelt 
het pootje op en krijg je de 2,7 mm. er met geen mogelijkheid meer overheen. 
Goed opletten dus.  
Zitten alle ringen er éénmaal omheen dan zullen de jonge vogels verder zonder 
problemen opgroeien.  
Als je op een gegeven moment van die rare grijze bolletjes onder in het hok ziet 
moet je niet in paniek raken dit zeet gin muuze, het zijn de jonge 
baardmannetjes en na een dag of twee zullen ze wel in het riet hangen of op de 
stokken klauteren.  
 
 
 
 



Dan nog iets over de nesten in het riet met de eigengemaakte nesten van de 
vogels ging het perfect maar met nestcontrole en het ringen van de jonge vogels 
kan dit nog wel eens problemen geven, je komt er bijna niet bij ik heb de jongen 
eruit gevist met een lange kromgebogen vlalepel en ik kan oeleu wal vetel'n dit is 
nog wal'n kûûns- en vleegwoark.  
Ik wil zelf een grote nestkorf gaan maken met 2 of 3 kanarienestjes erin en deze 
helemaal bekleden met riet zodat de vogels alleen in de kanarienesten kunnen, 
en je er beter bij kunt komen om te ringen.  
Maar het hoeft allemaal echt niet zo moeilijk want ze doen het ook wel in een 
gewoon halfopen nestkastje.  
Er moeten toch wat extra kastjes in want de jonge vogels slapen hierin. Heb je 
nog andere vogels in je hok met nesten dan gaan ze hier ook bij in hiervoor moet 
je ook oppassen want ze kunnen andere kleinere jongen aan hun pootjes mee 
naar buiten slepen.  
Dit probleem heb ik ook al meegemaakt.  

maar ik wil je niet bang maken en het is ook niet moeilijk  

maar nu schei ik eruit te lullen maar ik hoop en weet ook 

zeker dat je aan de panurus biarmicus heel veel plezier zult 

beleven I  

en dat de jongen er vanaf  

zullen brullen !!!  

tot ziens volgend jaar op de tentoonstellingen.  

Hendrikus Snuitema.  



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 

 


