Lid Zanglust Zuidwolde
Even voorstellen
Ik ben Richard Bekelaar, 34 jaar oud. Ben inmiddels zo'n 15 jaar lid van Zanglust
Zuidwolde.
Ben kweker van de standaard grasparkiet, in de volksmond ook wel Engelse
grasparkiet genoemd.
Dit doe ik vanaf 2000. Voorheen nog 3 jaar zangkanaries gehad, de waterslager.
Dit was niet mijn ding en toen maar de standaard grasparkieten aangeschaft.
Ik heb van kleins af aan al vogels. Eerst de zebravinkjes en later gewone grasparkieten.
Ben er ook mee opgegroeid. Mijn vader had ook altijd vogels, namelijk zangkanaries en
dan de harzer.
Ook hij was lid van Zanglust, dus de keus was gauw gemaakt om hier ook lid te worden.
Ik kende toch iedereen al, omdat ik vaak meeging.
Ik kweek de standaard kleuren als blauw(hemelsblauw, kobaltblauw, violet), grijs en de
groene(lichtgroen, donkergroen, olijfgroen, grijsgroen).
Deze heb ik dan in de normaal serie, opaline, cinnamon en de opaline cinnamon.
Verder nog wat lutino's en dominant bont.Momenteel heb ik nog wat recessief bont. Hier
ben ik dit jaar mee begonnen. Kijken of dat ook wil lukken.

vlucht

Huisvesting
Ik heb een voliere van 5m bij 3m. Hierin zijn 2 vluchten gebouwd van elk 1,5m bij 2,5m.
Tussen beide vluchten heb ik 8 broedkooien van 1m lang, 0,5 diep en 0,4m hoog.
Ook heb ik nog 2 losse broedkooien in een hoek staan. Ik kweek dus met maximaal 10
koppels tegelijk.
Ik heb geen buitenvluchten. Ik heb ze alleen binnen zitten. Dit heeft voordelen, maar
ook nadelen. Een groot voordeel is, vind ik, dat je vogels minder gauw ziek zijn. Je hebt
praktisch geen last van wormen.
Ook heb ik er voor de koude wintermaanden nog een kachel in staan. Dit is gewoon
een gevelkacheltje.
Ik begin met de kweek in december. En dan wil het nog wel eens koud worden en dan
kan ik de temperatuur mooi rond de 12 of 13 graden houden.

broedkooi

Voeding
Qua voeding doe ik niets bijzonders. Ze krijgen een standaard grasparkieten mengeling.
Ik voer altijd een mengeling van Beyers. In de rustperiode de gewone mengeling(NR66)
en tijdens de kweek gebruik ik een kweekmengeling(NR67). Dit is niet noodzakelijk.
Verder staat er altijd een bakje met oesterschelpen,grit en maagkiezel in de vluchten en
natuurlijk ook in de broedkooien. Verder hang ik in de broedkooien een roze pikblok en
hangen er in de vluchten ook een paar. Ze zijn er gek op en er zit de benodigde calcium
in.
Verder krijgen ze heel af en toe een stengel trosgierst. Dit gebruik ik meer tijdens de

kweek. De jonge vogels kunnen dit sneller pellen omdat dit zaad wat zachter is.
Hierdoor leren ze sneller zaad eten.
En dan het eivoer. Hiervoor gebruik ik een kant en klaar eivoer. Ook dit is wederom van
Beyers en wel biovit.
Ik meng hier nog wel wat andere dingen doorheen.
Ik pak 4 beschuiten en deze maal ik fijn. Dit doe ik in een wasblik. Gewoon eerst
verkruimelen met je handen. Hier doe ik 1 groot hard gekookte ei doorheen.
Dit prak ik vervolgens goed door elkaar. Hierbij voeg ik dan zo'n 300 tot 400 gram kant
en klaar eivoer. Dit gewoon ook weer goed door elkaar heen mengen.
Vervolgens doe ik 20ml water in een bekertje en hierbij doe ik dan 5ml multivitamine
van beaphar(vinka). Ik gebruik een maatbekertje van een hoestdrankje, werkt perfect.
Dit geheel weer goed door elkaar mengen. Als laatste doe ik er gekiemd zaad door. Ik
gebruik kiemzaad fijn. Ik laat dit 2 a 3 dagen kiemen in speciale kiembakken.
Ook nu nog 1 keer goed mengen. Het resultaat is een goeie rulle massa, dat lekker ruikt
en waar mijn grasparkieten dol op zijn.
Nu zijn er kwekers die denken: “ maar dan heb ik teveel eivoer.” Je kan dit in porties
verdelen en dan gewoon invriezen. Dit doe ik ook in de rustperiode. Dan krijgen mijn
parkieten 2 keer in de week eivoer. Dan maak ik nog steeds dezelfde hoeveelheid en
vries dit dan in kleine porties in. Nadat het is ontdooid is het gewoon weer perfect eivoer
en mooi rul.

eivoer

De kweek
Zoals als eerder aangegeven kweek ik hooguit met 10 koppels tegelijk. Ik begin meestal
zo eind november, begin december. Zo net na onze onderlinge tentoonstelling. En dan
ga ik door tot aan mei/juni. De jongen die na maart geboren worden, krijg je in mijn
ogen niet meer op de show van dat jaar. Dit zijn dan toch echt vogels die het jaar
daarop mee kunnen draaien.
Ik begin niet gelijk met 10 koppels. Begin eerst met 1 of 2 koppels en zo langzamerhand
komen er gewoon een aantal bij.
Ze moeten er natuurlijk aan toe zijn en goed in conditie zijn. En heb ik een koppel op
het oog en de man of pop is er nog niet aan toe dan wacht ik rustig nog even.
Ik bestel altijd zo'n 50 ringen. En die heb ik nog nooit allemaal op gehad aan het eind
van het seizoen. Afgelopen kweekjaar heb ik er 47 nodig gehad.
Met de kweek probeer ik toch zoveel rekening te houden met de diverse kleurslagen.
Zo probeer ik zoveel mogelijk een normaal serie aan een opaline of cinnamon te
koppelen.
Doe je dit niet dan heb je in een mum van tijd praktisch allemaal cinnamons of opalines
in het hok.
De pop is altijd te herkennen aan de bruine neusdoppen. De mannen hebben blauwe
neusdoppen. Met uitzondering van de gele, witte en recessief bonte mannen. Deze
hebben weer roze neusdoppen.
De lutino’s zet ik het liefst zoveel mogelijk tegen dominant bonte in de groen serie. Al
lukt me dat niet op het moment, doordat ik door de dominant bont heen ben.
Dan gebruik ik gewone groene of groene in de opalineserie. Maar nooit een cinnamon.
Hierdoor verbleekt de kleur en dan vooral het vleugeldek.

De grasparkiet legt om de dag een eitje en doet dit meestal tegen de avond. En gaat
vaak pas vanaf het tweede eitje broeden. Al heb je ook poppen die direct vanaf het
eerste ei broeden. De eitjes worden gelegd in een broedblok. Hier zijn verschillende
soorten en afmetingen voor. De mijne zijn zo'n 20cm lang, 14cm hoog en 16cm breed.
In de bodem zit een kuiltje. Je kan wat houtzaagsel in het blok doen. Maar de meeste
poppen gooien het er toch weer uit. Het uitbroeden duurt zo'n 18 dagen. De pop broedt
alleen. De man voert dan de pop. Je hebt mannen die veel bij het popje in het blok
zitten. Ikzelf ben hier geen liefhebber van. Het kan voor problemen zorgen als kapotte
eieren of verstoring van het broeden. Gebeurt dit dan kan je het beste de man er bij
weghalen.
Het mooiste is dat de man alleen voor het voeren in het blok komt. Maar ja, het gaat
niet altijd zoals je het wilt.
De jongen kunnen meestal na een dag of 7 worden geringd. Het voeren van de jongen
gebeurt zowel door de man als door de pop.

voerende man

Zo gauw de jongen uitvliegen begin ik met het voeren van stukjes trosgierst. Ik knip dan
een stengel door midden. Ze krijgen dan per dag 1 halve stengel trosgierst. Zoals ik
eerder al aangaf is dit zachter zaad en hierdoor leren ze sneller zaad pellen.
Nu is het niet echt aan te geven wanneer de jongen het nest verlaten. De een komt
gewoon sneller uit het blok dan de ander. Je hebt ook jongen die weer het blok ingaan
maar andere blijven er gewoon uit en komen er eigenlijk nooit weer in.
Nu wil het wel eens gebeuren dat de ouders de jongen na het uitvliegen beginnen te
plukken of er achter aan zitten te vangen. Dit is natuurlijk heel vervelend. Vaak wil de
pop de jongen dan verdrijven, omdat ze weer wil gaan leggen. Je kan dan het beste
een stukje triplex pakken van zo'n 20cm bij 20cm. Groter kan ook en hier pootjes onder
maken. Maak deze pootjes zo lang dat de jongen er net onder kunnen. Je maakt als het
ware een tafeltje. Zet deze dan in de broedkooi. De jongen kunnen hier dan onder
vluchten. Dit helpt echt.

jonkie op het tafeltje

Na een maand zijn de vogels zo'n beetje zelfstandig. En kunnen ze bij de ouders
worden weggehaald. Vaak zet ik deze jongen even een of twee weken in een
universeelkooi. Kunnen ze even wennen dat ze bij de ouders weg zijn. Ik doe dit
meestal per 2, dus 2 jonkies in 1 universeelkooi. Hierdoor leren ze ook gelijk de TT kooi
kennen.
Ik zet dan vaak een klein bakje voer op de grond en een bakje voer wat hoger aan de
tralies. Mijn ervaring is dat ze meestal niet direct het voer vinden in het bakje aan de
tralies.
Vandaar ook het bakje op de grond.

etend jong

De tentoonstelling
En dan komt het tentoonstellingsseizoen. Dat is toch elk jaar weer spannend. Zijn de
gekweekte vogels van dusdanige kwaliteit dat ze naar de show kunnen.
Natuurlijk zitten er elk jaar weer een paar goeie bij. Niet elke vogel is helaas TTwaardig. En dat geeft helemaal niets.
Dat hoort er nu eenmaal bij. En daar vergissen veel mensen zich mee. Een goede TT
vogel hoeft bij voorbaat helemaal geen goede kweek vogel te zijn.
Ik hoor bij de verkoop van vogels vaak van mensen, "de spots zijn niet helemaal
perfect" en van dit soort opmerkingen. Dan zeg ik altijd maar "mensen, een kampioen
moet je kweken en die kun je niet kopen". Koop vogels waar een goede bloedlijn in zit
en dan komt de kwaliteit vanzelf. Natuurlijk moet je ook selectief kweken.
Ik ben de laatste jaren toch met regelmaat kampioen geworden met diverse vogels.
Om terug te komen op de tentoonstelling. De TT van onze vereniging is altijd zo rond de
20 november.
Ik selecteer de vogels die eventueel naar de show moeten zo begin tot half oktober. Ik
zet deze vogels dan in de broedkooien.
Dit doe ik dan per 2 of 3 vogels per broedkooi. Afhankelijk hoeveel ik er heb. Zo maak ik
de vogels al wat makker. Maar ook in deze broedkooien heb ik het voordeel dat ze
elkaar niet zo in de veren trekken. In de vluchten trekken ze elkaar toch altijd weer aan

de staart met alle gevolgen van dien. Ook besproei ik de vogels. Ik haal ze dan uit de
broedkooi en zet ze in een oude TT-kooi. Ik pak dan een plantenspuit en deze vul ik
met lauw water. Hiermee spuit ik de vogels goed nat. In het begin doe ik dat 1 a 2 keer
per week. Maar vlak voor de TT doe ik het dagelijks. Hierdoor komen ze mooi in de
bevedering.
Ook plaats ik de vogels zo af en toe eens een paar dagen in een TT-kooitje. Je moet ze
tenslotte wel laten wenen aan zo'n kooi.
Op deze manier probeer je ze rustig te krijgen. Hij moet tenslotte voor de keurmeester
mooi de stok gaan zitten.
Ook gebruik ik een dun stokje die ik door de tralies kan steken om de vogel van de ene
stok naar de andere te laten springen. Ik gebruik hiervoor zo'n eetstokje van de chinees.
Dit is ook iets wat de keurmeester doet en dat moet je de vogel toch aanleren.
Nu beschrijf ik dit allemaal wel zo mooi maar in praktijk gaat dat allemaal niet zo
makkelijk. Sommige wennen er zo aan maar andere wennen er nooit aan.
Maar je zal het toch moeten doen want een wilde en bange vogel zal niet gauw
kampioen worden.

TT vogel, hemelsblauwe man

De grasparkiet wordt gekeurd op kleur, houding, tekening en formaat.
Van deze kenmerken is formaat wel het belangrijkste. Het formaat moet gewoon goed
zijn, zo'n 22cm tot 24cm maar ook een mooie grote ronde kop tonen. Ook moet de

aanzet van de kop bevedering mooi breed zijn. Je moet de ogen niet kunnen zien als de
vogel je aankijkt. De vogel moet een goede wigvorm vertonen en mooi recht op de stok
zitten.
Natuurlijk moet de kleur mooi egaal zijn en niet vlekkerig.
Ook moet de vogel 6 keelstippen hebben, ook wel spots genoemd. Deze spots moeten
vrij groot zijn. Aan beide kanten van het gezicht 3 waarvan 1 onder de wangvlek moet
zitten. Deze wangvlek is altijd violet van kleur. Nu hoor ik de mensen denken van dat is
toch onmogelijk om vogels te kweken met precies 6 spots. Dit is haast onmogelijk. De
meeste vogels hebben er meer. De teveel aanwezige spots worden verwijderd met een
pincet. Er zijn ook mensen die ze niet verwijderen met een pincet maar ze wegknippen
met een schaar. Ik zelf vind dat geen werk. Je moet dan een zeer vaste hand hebben.
Ik kan dat in ieder geval niet. De plaats waar de spots zitten wordt het masker
genoemd. Dit moet zo breed en zo diep mogelijk zijn.
Als een vogel echt een heleboel spots heeft wordt het verwijderen van de spots ook
moeilijker. Ten eerste moet je heel goed uitkijken dat je niet de verkeerde wegtrekt en
ten tweede is het risico dat je geen mooi masker overhoudt. Dan moet je jezelf afvragen
heeft het nog wel zin zo'n vogel in te sturen.
Dit geld overigens niet voor de recessief bonte. En de ino's natuurlijk al helemaal niet.
Ook wordt er gelet op de tekening. Is deze mooi scherp en regelmatig.
Bij de ino's(lutino en albino) gaat het alleen om houding, formaat en de kleur.
En alle vogels moeten gewoon in goede conditie zijn.

TT vogel, grijsgroene man

Slotwoord
Dit stukje is tot stand gekomen door een discussie over de website. Een lid van de
vereniging had het idee dat het wel leuk zou zijn als er mensen waren die een stukje
gingen schrijven voor op de website en hierin vertelden hoe zij hun vogels kweekten en
huisvesten. Vandaar dat ik de eerste ben die dit heeft gedaan. Ik hoop dat een ieder het
een leuk stukje vindt en dat ze er ook wat aan hebben. En dan niet alleen de leden van
Zanglust Zuidwolde maar ook andere bezoekers van de website.
Natuurlijk is alles niet in detail beschreven, daarvoor is er toch het medium internet.
Hierop is alles te vinden.
En ik hoop dat er ook nog andere leden zijn die ook zoiets willen maken en op de site
laten zetten. Het is een leuke aanvulling voor op de site en je kunt mede kwekers een
stukje op weg helpen met het kweken van vogels.
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