
 In het vogelhok bij….. ?????? 
 
De aanleiding 
Ik was ongeveer 10 jaar oud toen de wijk Zevenhuizen opstoomde naar onze boerderij. Daar 
leerde ik mensen kennen met een volière. Al gauw werd na de verhuizing van de boerderij 
een kleine volière getimmerd met wat grasparkieten, valkparkieten en in begin ook nog wat 
tropen. Import was rijkelijk toen en ze kosten haast niets. Blauwfazantjes, Napoleonnetjes, 
Tijgervinken en een Weversoort waarvan ik de naam kwijt ben en die ik nu ook niet meer zie. 
Die haalden het niet buiten. Zo werd er steeds een betere volière gebouwd en verderop aan 
de Kraaienjagersweg bij Derk Mensink was het zaterdags altijd een gezellige boel. In zijn 
oude kippenhokken handelde en kweekte hij met allerlei soorten vogels. Daar kwam ik in 
aanraking met de Neophema’s en later zag ik bv Harrie Streppel weer terug in Twello.  
De Gekleurde Zanger 
Na een houten volière in Apeldoorn te hebben gekocht en opgebouwd in de tuin, vond Good 
Old Bart Denekamp het tijd om mij eens uit te nodigen voor de show bij Trees Huisman in 
het café. Hij zag de volière wel vaker als hij de bestelling aan veevoer bracht, maar mij wat 
minder omdat ik buiten de deur werkte. Uiteraard was ik lid gemaakt toen ik zondagmiddag 
daar vertrok van de tentoonstelling. Inmiddels was ik zelf ook een popje tegengekomen en 
na het trouwen was het weer tijd om een volière te bouwen bij ons nieuwe huis in het 
woudhuis. Een geïsoleerd nachthok van hout en 6 rennen van 1 m breed en 3m lang eraan. 
En nu ook met verlichting erin. Nadat de Roodrugparkieten mijn interesse verloren, ging ik 
alleen door met kanaries (ivoor) en de Neophema’s. 

 Ik had eigenlijk nauwelijks tijd gevonden om echt het 
verenigingsleven in vergaderingen mee te maken, voetbaltraining en wedstrijden gingen 
voor. Wel deed ik al mee aan de eigen tentoonstellingen, bij Trees nog en later naar 2 
locaties in Terwolde en 1 keer in Nijbroek. Ik kreeg ook wat meer tijd voor de vogelsport en 
toen Joris Renleo helaas getroffen werd door een herseninfarct werd ik door het toenmalige 
bestuur benaderd om zijn taken uit te voeren. Welke taken dat wisten ze niet, maar ik kreeg 
wel 2 dozen met klappers: “daar zal het wel instaan!”. Een paar maanden voor onze eigen TT 
moest ik dus nog keurmeesters vragen in een tijd zonder email en website. Later werd deze 
houten volière weer vervangen door een nieuwe schuur met boven ruimte voor 
binnenbroed en 5 buitenrennen met nachthok in de schuur. 
 
Resultaten 
Terug naar de vogels. Als je er wat meer tijd in steekt dan betaalt het zich ook terug. Kwam 
ik op de shows jaren niet verder dan 87 punten, 88 vond ik al knap. Je hebt iets meer geld te 
besteden en af en toe eens iets bij een betere kweker wat aanschaffen. Je leert het wereldje 
gauw kennen. De resultaten op de TT gingen mee omhoog. De eerste keer 90 punten, dat 
was wat! Een drempel geslecht. Dat de Nederlandse kampioenschappen gehouden werden 
in de Americahal was geen reden meer om het daar eens te proberen op 1 km afstand van 
mijn hokken. Korderijnk Twello was verder. Daar leer je nog meer kwekers kennen, zeker als 
je meehelpt met innemen en uitgeven van de vogels. De studiegroep voor Neophema’s werd 



ook later bezocht en aan meegedaan tijdens hun eendaagse show. Wel wat ver weg van 
huis, maar je leert er veel daar in het zuiden. 
 
Huidige situatie 

 
Zoals jullie weten zijn we in 2019 verhuisd en moest er wederom een volière gebouwd 
worden. Dit maal maar van steen gemetseld en van binnen afgewerkt met zowel op de vloer 
als aan de wanden tegels. In het plafond zijn 2 rijen spotjes die via 2 schakelklokken 15 
minuten na elkaar aan en uit gaan om de schemering op te wekken. 
 

  
Het binnenhok is 8 m lang en 2 meter breed met schuin aflopend dak. Een keukenblokje met 
water en afvoer is erg handig. Binnen zijn losse broedkooien voor vooral de gras en 
standaardparkieten van Erik. Er zijn 10 buitenrennen gemaakt van 3m lang en 80 cm breed. 
Binnen broed ik nu met 2 koppels Aymara’s en buiten met Bourkeparkieten, Turquoisine en 
Elegantparkieten. Allemaal wildkleur hoewel het moeilijk is om ze zuiver te houden, zeker bij 
de Bourkes.  



     
 
Hoe gaat het dit jaar? 
Op dit moment is het eerste nest jonge Aymara’s in de steek gelaten terwijl het oudere 
koppel net 1 jong het huis uit zag vliegen. De andere 2 hebben het niet gehaald. Buiten een 
nestje Bourke’s wat niet goed ging en april. In de steek gelaten en de koude jongen warm 
geblazen waarvan 2 het haalden. Deze zijn onder gelegd bij een koppel met schiere eieren. 
Helaas. Het kan goed gaan, toch? Nu heeft dit koppel net 2 jongen uit (En is het nog steeds 
te koud). De andere koppels lijken de eieren ook niet bevrucht te hebben, op 1 koppel na.  

 
De Turquoisine’s zijn aan het broeden met wisselend succes, ik hoop op een nest wat deze 
dagen mag uitkomen. Twee koppels Eleganten zijn aan het uitvliegen. Het eerste nest al 
helemaal (1 jong) en bij de andere 2 van de 4. Ook enkele nesten met bevruchte eieren 
geschouwd. En de kanaries? Er vliegen er nog 7 rond waarvan 1 pop al 2 nestjes onbevruchte 
eieren heeft gehad. Ze mogen blijven tot het laatst en ze zien maar. Ze fluiten wel mooi 
buiten. 
 
Doel dit jaar 
Ik hoop op toch nog leuke kweekresultaten, in aantal maar zeker in kwaliteit. En dan mooi 
op een paar shows meedraaien. Die gaan er toch komen? En natuurlijk hoop ik elkaar al 
eerder te ontmoeten tijdens onze bijeenkomsten. Tot dan hoop ik op het terras, in het 
zonnetjes van de vogels in de volière te genieten. 
 
Met vriendelijke groeten 
Jan Hendriks 
 


