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Na 10 jaar een koppel Zilveroornachtegalen in mijn bezit te hebben is het eindelijk gelukt, 

“eigen kweek Zilveroornachtegalen”. 

Zeven jaar lang hebben de vogels niets gedaan dan alleen de volière bevolken en zich tegoed 

doen aan alle lekkere hapjes die zij kregen voorgeschoteld. Drie jaar geleden begonnen de 

eerste serieuze broedpogingen van dit koppel en dan nog wel onder bijzondere 

omstandigheden. Omdat ons huis werd gebouwd woonden wij tijdelijk in een bovenwoning. 

De vogels zaten in een kooi op zolder, 3 mtr. lang, 1 mtr. breed en 1,5 mtr. hoog. Als mede- 

bewoners waren er een tweetal Roodkuifkardinalen en een aantal  Driekleurpapegaaiamadines 

aanwezig. Een paar dennenboompjes in potten zorgde voor de natuurlijke aankleding van het 

geheel.  

Juist in een van die dennenboompjes bouwden de Zilverooornachtegalen hun nest. Gammel 

en slordig zoals in de literatuur omschreven staat. Er werden een viertal eitjes gelegd, vuilwit 

met roestbruine spikkels, aan de stompe kant meer spikkels dan aan de spitse kant. 

Na 14 dagen broeden kwamen de jongen uit, donker roze van kleur met een aantal 

rechtopstaande zwarte donsveren. Als voer hadden ze de beschikking over meelwormen, 

buffalowormen en diepvriesmierenpoppen. 

Helaas waren er na 1 dag al drie jongen dood en het vierde jong werd 5 dagen oud. Daarna 

werden er geen verdere broedpogingen meer ondernomen. 

 

Een jaar later, de Zilveroren zaten in hun nieuwe volière in de tuin, hebben de vogels een nest 

van 4 eieren gehad, dit broedsel was ineens spoorloos verdwenen. Ook dat jaar geen verdere 

broedpogingen meer. 

In het voorjaar bouwden de vogels een nest in de conifeer, een andere boom dan vorig jaar. 

Het nest werd gemaakt van kokosvezel en plantenwortels. Voor de zekerheid had ik het 

bouwsel ondersteund met een korfje omdat het anders echt een heel gammel bouwwerk bleef. 

Gelukkig staat de conifeer zo dicht bij de ingang van de volière dat ik zonder de vogels te 

moeten storen direct zicht heb op het nestje en het fotograferen geen problemen oplevert. 

 

 



                                     Zilveroornachtegaal  2 dagen oud   
 

Zestien April werd het eerste ei gelegd, twee Mei waren er vier jonge Zilveroren. Tijdens de 

broedperiode hadden we uitzonderlijk mooi weer, met temperaturen van ver over de 20 

graden. De pop broedde hoofdzakelijk, zij werd door de man afgelost als zij ging eten.  

 „s Nachts zat de pop op het nest en de man kwam bij haar op de rand van het nest zitten. 

Helaas sloeg op 1 Mei  het weer om, de temperatuur kwam niet boven de 13 graden en  

„s nachts hadden we lichte nachtvorst!  Dit gebeurde net voordat de eieren uit moesten komen. 

Het aanwezige voer, mierenpoppen, buffalo- en meelwormen werd niet opgenomen, de pop 

bleef op het nest terwijl de man verwoede pogingen deed om vliegjes en mugjes uit de volière 

te vangen. Doordat het ineens zo koud werd waren er onvoldoende vliegjes aanwezig. 

Regelmatig ging ik met een sleepnet door de bermen om insecten te vangen, meestal kwam ik 

thuis met een aantal vliegen en torren. Op 5 Mei was het nest leeg, de jongen waren niet meer 

terug te vinden! 

Veertien Mei lag er weer een ei in het nest, de dag erop weer een. Meer eitjes werden er niet 

gelegd en zo begon de pop aan haar tweede broedsel. ( Eigenlijk vond ik het prima dat er 

maar twee eitjes waren, misschien kon ik nu wel een nestje groot zien te krijgen) 

 

Tijdens het broeden hadden we een periode van goed weer, toen de eieren uit moesten komen 

sloeg het weer om, gelukkig werd het nu niet koud. Op 29 Mei lagen er twee jongen in het 

nest. De man ving elk insect dat hij kon bemachtigen. Ook dit keer werd er niet omgekeken 

naar meel- en buffalowormen. In tegenstelling tot de vorige keren werd er nu wel van de 

mierenpoppen gegeten, al was het maar voor een dag. 

Omdat ik voor mijn jonge Balispreeuwen een grote hoeveelheid veldkrekels had ingeslagen 

heb ik een aantal  van deze krekels in de volière losgelaten. En zo waar… elke krekel werd 

keurig gevangen en aan de Zilveroren gevoerd. Zowel de pop als de man voeren intensief. 

De krekels werden gevangen, de ouders aten er eerst de kop en de poten vanaf, het vlezige 

onderlijf werd aan de jongen gevoerd. De hele dag door waren de ouders actief om levend 

voer te vinden en het aan hun kroost te voeren.  

 

Op 3 Juni moest ik gaan ringen, voor de zekerheid had ik een stukje ventielslang om de 3,5 

mm. ringetjes geschoven. Onder luid protest van de ouders kon ik beide vogels ringen, precies 

op tijd, ik had geen dag moeten wachten. De temperatuur was overdag 19 graden Tegen de 

avond ging de pop weer op het nest zitten.  

Na 4 dagen kwamen de vleugelpennen al door, de vogels hadden de ogen al open. Zes maal 

per dag werd er levend voer in de volière gedaan, per keer zo‟n 25 krekels. Zodra ik in de 

buurt van het nestje kwam gingen de vogels plat in het nest liggen, ik zag alleen kopjes en 

snaveltjes.  

 

Op 8 juni was het nest leeg, na tien dagen vlogen de Zilveroornachtegalen al uit, hoewel je 

niet van vliegen kan spreken. Ergens in een struik zaten twee grijze bolletjes met lange poten. 



Het leken wel muizen. Alleen het vlekje op de schedel verried dat het Zilveroornachtegalen 

waren. De vogels hadden nog geen staart en verplaatsen zich al klimmend en klauterend door   

de volière. 

                                                   Zilveroornachtegaal   4 weken oud          
 

Ze keerden „s avonds niet meer terug naar het nest, de vogels bleven vlak boven de grond op 

een tak overnachten. Na enkele dagen konden ze al  wat vliegen, het sturen zonder staart ging 

nog niet helemaal goed, enkele meters konden ze overbruggen. 

Naarmate ze ouder werden zochten ze steeds hogere slaapplaatsen op en zaten gezellig als een 

bolletje bij elkaar. De vogels deden nog geen pogingen om zelf eten te zoeken, ze wachtten 

geduldig af wat de ouders hen kwamen brengen. De krekels werden in hun geheel gevoerd, 

ook de meel- en buffalowormen stonden op het menu.  

 

Na ongeveer 15 dagen is al duidelijk te zien of je poppen of mannen hebt. De man heeft al 

zijn oranje keelvlek terwijl de pop dat niet heeft. Intussen gaan de ouders zich opmaken voor 

de nieuwe broedronde. Het oude nest wordt opgeknapt, de man voert de jongen nu . De pop is 

veelvuldig op het nest te zien. 

Precies 30 dagen na het uitkomen van de eieren heb ik de jongen uitgevangen en apart gezet. 

Na drie maanden beginnen de jongen al redelijk op kleur te komen. 

 

De Zilveroornachtegaal als tentoonstellingsvogel 

 

Deze vogel  kan op zichzelf een hele goede tentoonstellingsvogel zijn. Je moet er wel  

meer aandacht en tijd aan besteden als bijvoorbeeld bij de kanarie. 

Komt de nachtegaal uit een grote volière dan heb je veel meer moeite om de vogel tam te 

krijgen dan als de vogel uit een kleine kooi komt. Het voordeel van de volière is dat de jonge 

vogel zich goed kan ontwikkelen en bewegen. Een vogel uit een kleinere kooi zal minder 

goed vliegen maar is stukken rustiger. Het is maar waar je voor kiest. 

Persoonlijk kies ik voor het uitvliegen in een volière, ongeveer 12 weken voor de TT de vogel  

uitvangen en in een kleinere kooi zetten. Na twee weken weer in een iets kleinere kooi zodat 

de vogel na 6 weken in zijn grote TT kooi zit. Daar hoort de nachtegaal wel in thuis. 

 

In zijn eerste jaar zal de Zilveroornachtegaal nog niet aan zijn maximale aantal punten komen. 

Dit komt doordat de vogel nog niet helemaal op kleur is en daardoor zijn tekening ook niet  

optimaal kan laten zien. Veelal komt er dan op het keurbriefje te staan: “ kleur en tekening 

kunnen nog regelmatiger, bevedering niet geheel strak. De vogel is nog wat jong”. Als de 

vogel in goede conditie is kan hij toch wel 89 punten krijgen. 

Het jaar erop mag de kleur en tekening geen belemmering meer zijn, als je hem goed op de 

show kan neerzetten moet 90 punten of hoger zonder meer haalbaar zijn. 

 


