In het vogelhok bij…..
Al mijn hele leven ben ik omringd door vogels, het vogelvirus heerst in de familie (gelukkig is dit een
goed virus). Als kleine jongen hielp ik mijn vader (Richard Blankhorst) graag met de verzorging van de
vogels. Totdat mijn vader in 2005 thuiskwam met een aantal Agapornis Roseicollis waar we samen
een koppeltje van hebben opgesteld. Na dat de schuur/ vogelhok helemaal verbouwd was tot
vogelhok ben ik gaan kweken. Na een aantal jaar hier mee te kweken erfde ik van mijn opa zijn
gehele gele kleurkanarie bestand en heb ik daar voor een extra blokhut in de tuin laten bouwen met
mooie buiten ren, om de kanaries te kunnen huisvesten. Na een aantal succesvolle en minder succes
volle jaren met beide soorten heb ik de Agapornissen aan de kant gedaan en ben ik zuiver gele
kleurkanaries gaan kweken.
In 2013 hebben we het volledige hok opnieuw gebouwd, aangezien het hok zo is gebouwd dat er nu
vloerverwarming in zit waardoor de tempratuur standaard op 18 graden staat, heb ik toen ook
besloten om de kanaries aan de kant te doen en over te gaan naar tropen. Deze keuze had er ook
deels mee te maken dat er binnen de verengingen eigenlijk geen tropen kwekers waren en ik wel wat
variatie wilde op de show.

In de 8 jaar dat ik nu met tropen kweek heb ik
verschillende soorten gehad, ik vind het altijd een leuke
uitdaging om te kijken of ik met verschillende soorten kan
kweken. Ik ben begonnen met geelsnavel spitsstaart
amadines, (foto hieronder)

Roodkop papagaai amadines

Deze heb ik een 5 jaar gehad maar omdat er in Nederland heel lastig aan te komen was heb ik van
de hand gedaan en heb ik daarvoor roodkoppapegaaiamadines gekocht. Ik ben ook al vanaf het
eerste jaar bezig met de kweek van bichenows, de kweek hiervan gaat bijna elke jaar wel goed. In de
8 jaar dat ik nu met bichenows kweek heb ik een aardig goede kweek lijn op gezet en vind ik het ook
een mooie uitdaging om deze lijn zo hoog mogelijk te houden. Sinds dit jaar heb ik ook 2 koppel
zwartstuit bichenow in mijn kweek bestand, ondanks dat de zwartstuit veel lijkt om de normale
bichenow is dit soort vrij weinig te zien op de show en bij kwekers.

Kweek boxen

en Bichenow astrilde

Ik kweek mijn tropen in 9 kweek boxen van 70x50x50 cm die voorzien zijn van led licht en
daglichtlampen vanaf de gang, toch is het altijd lastig om het bij 9 koppels te blijven een aantal jaar
geleden heb ik nog 3 boxen gekocht die bedoeld waren om de jongen in te doen voor dat ze naar de
buiten volière gaan, maar toch wil het wel een voorkomen dat daar ook een kweek koppel in zit.
Buiten het kweken om heb ik mijn 3 jaar geleden opgegeven om de cursus toezichthouder te gaan
volgen bij de NBvV deze cursus heb ik met goed gevolg afgelopen. Sinds 2015 ben ik lid van de
Speciaal club Australische prachtvinken en Papagaai Amadines (SAP & PA) Hierbij kan ik jaarlijks
meedoen met 2 extra shows een regio show in Duiven en de landelijke show in Soest. Bij de SAP & PA
ben ik ook sinds dit jaar medeverantwoordelijk voor het beheer van de sociaalmedia. Ook help ik
sinds een aantal jaar mijn vader ook bij sommige taken van secretariaat en sinds januari 2021 ben ik
toegetreden tot het interim-bestuur van de Voorster Vogelvrienden.

