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Ik heb al 2 jaar een witwang man opgekooid zitten voor 

de zang (een hele goede).  

Tien jaar geleden heb ik ook witwangen gefokt maar die 

heb ik toen met 6 dagen uit het nest gehaald en met de 

hand groot gebracht, want de man van toen was zeer 

agressief. Dit jaar heb ik van een collega vogelvriend een 

witwang man geruild tegen een pop om er mee te 

proberen te fokken, want de witwangen worden schaars. 

In januari heb ik de 2 witwangen in de volière gezet (10m 

lang, 2m hoog en 1.80 diep).  

 

 

 

In begin april heb ik verschillende 

bloempotten en manden in het groen 

opgehangen, ze begonnen meteen met 

allerlei materiaal te slepen zoals 

berkentakjes, stro maar vooral 

henneptouw. Ik voerde in de tussentijd het 

levende voer op, zoals meelwormen, 

buffalo’s en diepvrieskrekels. Rond 8 april 

begonnen ze te nestelen. Ik had in de 

bloemenmandjes een bodem van stro 

gemaakt en dat vonden ze wel interessant. 

20 april zat mijn pop dik op de grond, oei, ik dacht legnood. Ik heb de pop gewoon in de kooi 

laten zitten, de man voerde de pop op de grond. Ik heb een cocktail aan medicijnen gegeven 

zoals ESB-3, Codiciline en een wormkuur er achteraan. Zij knapte na 2 dagen volledig op en 

begon weer door te nestelen. Op 18 april zag ik de pop op het nest zitten. Ik dacht dat ze wel 

gelegd zou hebben en op 1 mei zag ik dat ze inderdaad op 4 eieren zat. Ze broeide precies 

onder het overkapte gedeelte van de volière. De eieren zouden rond 12 a 13 mei uitkomen. 

Toevallig hadden we toen een weekend Parijs geboekt maar mijn dochter zou alles aanvullen 

wat voedsel betreft zoals pinky’s, buffalo’s en witte meelwormen.Het levende voer laat ik 

door vitaminen lopen zodat ze het op kunnen nemen. Zondag ’s avonds kwamen we thuis en 

dus liep ik meteen naar de volière. Mijn 

dochter had zacht gepiep gehoord, dus dat 

was een goed teken. ’s Maandags was ik 

vrij, dus vroeg op.  

Op afstand heb ik met een verrekijker de 

pop en de man zien voeren. Maandag 

kwam een vogelvriend kijken, hij was erg 

benieuwd. Op dat zelfde moment waren ze 

allebei van het nest dus heb ik kunnen 

kijken. Normaal is mijn man niet agressief 

maar toen ik in de kooi wilde gaan kijken 

vloog hij boven op mijn hoofd. Toch ben ik 

nog vlug gaan kijken en zag een nest vol 



jongen.  

Zo gingen de dagen voorbij, ’s avonds maakte ik 2 zakjes met pinky’s, krekels en 

wasmotlarven die ik in de diepvries bewaarde ’s morgens haalde ik deze uit de diepvries en 

liet ze ontdooien waarna ik ze in de kooi kon zetten op twee verschillende plaatsen. Mijn 

dochter was aan het leren voor haar examens en gaf heel de dag door levende witte 

meelwormen. ’s Middags om 2 uur was ik zelf weer thuis en gooide handen vol levende 

buffalo’s in de kooi die ze overal tussen de 

bladeren vandaan haalde. Mijn man is zo tam 

dat ik hem witte meelwormen uit de hand 

voer die ik eerst door een vitaminen preparaat 

haal ( Calcicare 40+ en Omni-vit ). De 

meelwormen maak ik eerst vochtig want dan 

plakt het goed, zodat ik zeker weet dat ze de 

vitaminen en kalk binnen krijgen, de man gaat 

vervolgens meteen voeren.  

Zondag 21 mei ging ik weer kijken met mijn 

fototoestel in de hand. Het waren er 3 en 

zaten al aardig in de stoppels, er lag nog een 

onbevrucht ei in die ik heb verwijderd. 

En toen werd het slecht weer, regen, regen, regen en nog eens regen. De jongen zouden rond 

25 mei uitvliegen, oftewel uitkruipen want vliegen kunnen ze nog niet. Die hele week regende 

het en ook die donderdag dat ze uit zouden vliegen. Het was die avond een kabaal van 

jewelste dus dat betekende dat ze uitgevlogen waren. Nu maar afwachten of ze tegen de regen 

en de kou konden. Overdag verscholen ze 

zich tussen de klimop en de laurier. Tegen 

de avond kwamen ze tevoorschijn en 

wandelden ze door de kooi. Als het donker 

wordt lokken de ouders hun jongen naar 

een hoger gelegen tak om te slapen. 

Wat opviel vond ik dat de ouders 10 keer 

achter elkaar voerden en dan weer 1 a 2 uur 

niet. Als ze uitvliegen, zijn ze vrij klein en 

hebben ze nog geen staart, deze begint na 

het uitvliegen pas door te groeien. Na een 

dag of 4 uitgevlogen te zijn, zie je ze steeds 

meer en dan vooral in de avond. Je ziet ze dan van de ene tak naar de andere tak ‘vliegen’. De 

man en de pop blijven samen voeren, vooral als ik naar de kooi kom met vers voer. Ik voer zo 

vaak mogelijk want tekens als je bij de kooi komt denken ze dat ze iets lekkers krijgen. Ze 

hebben in die tijd heel veel regen en kou 

moeten doorstaan, maar dat deert hen in het 

geheel niet.  

Na een week slecht weer brak de zon weer 

door. Ik heb het gevoel dat ze beter tegen 

de kou kunnen dan tegen de warmte. Je zag 

ze vanaf een dag of 10 steeds meer en ze 

gingen zelfs ’s avonds een bad nemen. Na 

14 dagen uitgevlogen te zijn, dacht ik dat 

de ouders de jongen aan het verdrijven 

waren. Maar wat bleek, de jongen 

begonnen zelf onderling ruzie te maken.  



 

Vanaf die tijd zag ik ze zelf ook levend voer eten. Na 18 dagen te zijn uitgevlogen heb ik ze 

aan een aangrenzende volière geplaatst. De eerste dag gingen de ouders tekeer en probeerde 

de jongen te voeren.   

De volgende dag zag ik de ouders alweer met nestmateriaal slepen, niet meer dan dat. Ze 

breken het oude nest af en slepen het door de kooi.  

De jongen geef ik pinky’s en witte meelwormen door het universeel, zodat ze het universeel 

leren eten. Na een dag of 4 zag ik ze universeelvoer en korrels eten. Na een maand waren ze 

volledig zelfstandig. De ouders begonnen pas na lange tijd weer serieus te nestelen. Precies 2 

maanden na het leggen van het eerste ei, legde ze opnieuw nu 3 eieren. Het was in die tijd 

zeer warm, ongeveer 35 graden. Ik heb de jongen, 3 stuks, na 4 dagen geringd met 5mm; dat 

ging nog net, mijn advies is ring ze niet met ringen die kleiner zijn dan 5mm, ring ze met 5 of 

5,4mm en wacht niet te lang probeer het na 4dagen anders ben je misschien te laat. Na 10 

dagen lag er 1 jong dood in het nest, het weer was zo warm dat de pop boven op het nest bleef 

zitten voor de schaduw dus hij voerde te weinig. Het tweede jong is ook dood gegaan door 

warmte. Dus van dit nest heb ik 1 jong over, die ik na 31 dagen apart heb gezet.  

Ik heb daarna nog 1 nest met 3 jongen 

gehad en alle 3 zijn ze volwassen 

geworden (toen was het weer wat 

koeler). Het verschil tussen een man en 

een pop zie je vrij vlug na het uitvliegen, 

de mannen zijn iets flinker en de wang is 

dieper wit. 

De mannen begonnen bij mij rond de 40 

dagen na uit het ei te zijn gekomen al te 

oefenen met zingen en dan weet je het 

zeker dat het een man is want poppen 

zingen in het geheel niet. 

Ik heb tenslotte nog een tip pak nooit een 

jong dat pas uitvliegt in de hand want ze 

raken heel vlug in de stress.Ik heb een jong met licht afwijkende poten omdat ik hem in de 

hand heb genomen toen hij 3 dagen uitgevlogen was. Hij raakte in de stress en bleef 2 dagen 

op de grond zitten en dat was niet goed voor de poten. Ik heb een dierenarts gebeld ( Hedwig 

van der Horst ) om advies te vragen, die zij dat ik hem met rust moest laten.Ze hebben 

tijdelijk een zuurstofgebrek in de hersenen als ze in de stress schieten en dat kan een blijvend 

letsel of de dood tot gevolg hebben, ik heb het eerder meegemaakt met een jonge Japanse 

nachtegaal die ging dood .De jonge man wat later bleek is vrij goed hersteld en heeft er alleen 

maar een lichte kromming in de poten aan overgehouden, het is een geweldige zanger 

geworden. 

 

Eindresultaat 

*Eerste nest had ik 3 jongen waarvan1 man 

en 2 poppen 

*Tweede nest had ik 1 jong en dat was een 

pop 

*Derde nest had ik 3 jongen waarvan 2 

mannen en 1 pop 

                                                  

 

 



 


