
In het hok bij Jeroen Nijhof 
Als nieuw lid van de vereniging en tevens nieuw bestuurslid, wil ik mij via deze weg 

voorstellen aan jullie allen. 

Ik ben Jeroen Nijhof, 40 jaar jong, getrouwd en 2 kinderen. Ik ben op dit moment woonachtig 

in Apeldoorn. Mijn jeugdjaren liggen in Terwolde waar ik van mijn 2
e
 jaar tot mijn 16

e
 jaar 

heb gewoond. Ik ben werkzaam als administrateur bij een bedrijf in Ede voor 3 dagen in de 

week, een halve dag in de week werk ik als freelance administrateur bij een garagebedrijf in 

Apeldoorn. Verder ben ik eigenaar van mijn eigen bedrijf, Nijhof Diervoeding.  De rest van 

mijn vrije tijd besteed ik aan gezin en hobby.  

Zo’n 10 jaar geleden ben ik in aanraking gekomen met vogels. Mijn vader begon toen met een 

gezelschapsvolière bij hem achter het huis. Aangezien ik toentertijd nog weinig om handen 

had, leek mij dit ook erg leuk om op te gaan pakken. Ik ben destijds klein begonnen in mijn 

houten schuur, niet geïsoleerd en stond op grote grindtegels. De 7 kooien stonden op een zelf 

gebouwde tafel (deze doet nu dienst als toonbank in mijn afhaalmagazijn). 6 stuks voor de 

kweek van zebravinken (40*40*40cm) en 1 klein kooitje voor de jongen (60*40*40cm).  

De hobby werd steeds serieuzer en groter qua opzet. De fietsen moesten wijken uit de schuur 

en werden als snel vervangen voor meerdere broedkooien. Ook kwamen er andere 

vogelsoorten op het hok. Grasparkieten, bourke parkieten, spitsstaarten, japanse meeuwen, 

bichenows, roodkop papegaai amadines, gouldamadines, forpussen, binzenastrilde en chinese 

kwartels. Vele soorten waren geen blijvertjes. De ruimte werd wel steeds krapper en ik wilde 

dan ook een beter verblijf hebben. 

 



 
In 2016 heb ik mijn huidige verblijf laten bouwen door de firma Pascal Hemel Volièrebouw 

uit geïsoleerde sandwichpanelen op een beton gegoten vloer. Een verblijf van 3,5 * 2,5 meter 

met een binnen- en buitenvolière van 1 * 2,5 meter. In het begin wel 24 kooien gehad, nu nog 

8 stuks. In 2020 zijn er binnen nog een 3-tal vluchten bijgekomen en de volière een stuk 

groter geworden (2 * 3 meter erbij aan). Ik begon actief aan shows mee te doen waar ik met 

de tijd soms leuke prijzen won. In 2017 en 2018 ben ik kampioen geweest op de Bondsshow 

van de NBVV.   

Op dit moment kweek ik met zebravinken (kleurslagen witborst grijs, bleekrug grijs, pastel 

grijs, wildkleur grijs, pastel bleekrug grijs) in 8 kooien van 60 * 40 *40. De tussenwanden 

kunnen hier nog uit indien wenselijk. Daarnaast een 3-tal vluchten, 1 van 2,4 * 1 * 0,6 meter 

en 2 stuks van 1,2 * 1 * 0,6 meter. 

Naast de zebravinken kweek ik nog met een koppel bourke parkieten (wildkleur), turquisine 

parkieten (roodbuik opaline dilute) en elegant parkieten (wildkleur). In de volière vliegt ook 

nog een koppel mozambique sijzen, waarvan ik hoop nog eens jongen te krijgen. Vogels die 

op dit moment nog op mijn verlanglijstje staan zijn diamantduifjes. Verder zou ik graag een 

grijze roodstaart papegaai binnen willen hebben, alleen gaat mijn vrouw hier nog niet in mee 

hahaha.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ik beperk mij op dit moment tot een drietal shows per jaar, de Nationale Zebravinken Show 

van de speciaalclub, de verenigingsshow en de Bondsshow. Deze laatste is voor de toekomst 

even zien of die nog in de planning gaat passen, aangezien de Bond deze gaat verplaatsen naar 

een ander moment. 

Als afsluiter zou ik graag nog een tip willen meegeven welke mij ook geholpen heeft. Hang 

niet te vroeg de blokken op wanneer de koppels net gekoppeld zijn. Geef de vogels de tijd (+/- 

2 weken) om aan elkaar te wennen. In deze periode is er voldoende gelegenheid hiervoor en 

krijg je sneller bevruchte eieren is mijn ervaring.  

Zie de foto’s voor mijn vogelhok, inrichting en volière. 

Heeft u vragen aan mij, stel ze gerust! 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen Nijhof 

06 – 48 078 310 (b.g.g. voicemail inspreken) 

jeroen@nijhofdiervoeding.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 


