Ten huize van Eric Thielemans
Deze maand zijn we op bezoek bij Eric
Thielemans in Berendrecht. Eric woont
met zijn vrouw Nancy en zoon Robin in de
Monnikkenhofstraat in Berendrecht. Ze
hebben daar een 75 jaar oud rijtjeshuis
gekocht en dit te samen met de vader van
Eric zeer mooi gerenoveerd, Buiten zou je
het niet zeggen maar binnen is het een
juweeltje. Het was nog niet tot in de
puntjes klaar , maar zo te zien komen we
toch al aardig in de richting.
Hoe het begon:
De hobby is natuurlijk grasparkieten, de
liefde voor de vogels is nu ongeveer 30
jaar geleden begonnen, eerst zebravinken,
dan kanaries en langs de grote parkieten
om bij de grasparkieten terecht gekomen
en dit is nu toch al meer dan 23 jaar de
hobby. En dan te weten dat Eric eigenlijk
allergisch is voor vogels en nogal wat
problemen heeft gekend eer hij de juiste
methode beet had om vogels te houden
zonder er zelf te veel last van te hebben.
Zo is er in de kweekkamer een aparte
dampkap voorzien met speciale stoffilters
er in , deze word met de uitlaat op een
muur gericht, deze muur word wekelijks
behandelt met een special product, zodat al
het stof dat nog uit de dampkap zou komen
tegen de muur blijft kleven, dit wordt
wekelijks afgewassen en terug behandelt
met dat product. Daar Eric in een
carrosserie bedrijf werkt, kende hij dit
product om dat men dat daar gebruikt om
het stof uit de spuitcabines te halen.Tevens
wordt de ganse kweekkooi wekelijks
afgewassen voor het stof.
De behuizing van de vogels:
Daar de woning niet zo heel breed is, is
alles achter mekaar gebouwd en dus
principieel smaller maar langer. De voorste
kweekkamer is ongeveer 3 bij 3 meter en
hierin zijn 18 kweekkooien en 5 bakken
voor de baby’s opgesteld, hierachter ligt
een volgende kweekkamer deze is volledig
nieuw ingericht met 24 kweekkooien en

een gang om naar de volgende
kweekkamer te gaan met de ingang naar de
volières, in deze laatste kweekkamer staan
nogmaals 12 kweekbakken opgesteld. Van
hieruit kan men ook in de 2 achterelkaar
liggende volières gaan , deze zijn ongeveer
4 meter lang en 1,80 meter breed. Hierin
verblijven de vogels als ze niet in de
kweek of training voor de show zijn. Alles
bij mekaar toch maar een mooie
accommodatie, waar menig liefhebber zeer
tevreden zou mee zijn.
Achtergrond van de vogels:
Eric is van inziens dat achtergrond
belangrijk is in de hobby, maar dat het type
van vogel dat gekweekt ook zelf graag
moet zien, ge moet houden van het gezicht
van de vogel, en van het totaal dat ge
kweekt. Gans in het begin had bij vogels
van Roger Reynders en Backx, maar toen
hij Cois Adriaenssens ontmoeten en daar is
op bezoek ging, vond hij het type van
vogel wat hijzelf een mooie vogel vond. Er
werden hier vogels aangeschaft en door de
jaren en de vele bezoeken is er een
vriendschapsband ontstaan met de Cois. En
nu komen eigelijk al zijn vogels uit deze
lijn. Uitgezonderd de slate lijn. Op een
show van NGC in Hapert, stond voor
enkele jaren Eric tezamen met Wilfried
Goossens voor een kooi waar de
gebroeders Peters een slate showde, Eric
zei zulke vogels wil ik ooit nog hebben,
Wilfried antwoordde daarop dat hij reeds
slates in zijn bezit had en dat Eric er wel
mocht van hebben. De afspraak was als er
jongen kwamen zou er voor gezorgd
worden, maar er kwamen geen jongen bij
Wilfried en de volledige bezetting van
slates werden bij Eric geruild voor andere
vogels. Dit jaar werd er voor het eerste
maal mee gekweekt en een aanvaardbaar
body in gekweekt om er mee verder te
werken in de volgende jaren, momenteel
zijn er alleen nog maar slate poppen en
split mans , er moet nog meer aan het type
gewerkt worden eer Eric beslist om er slate
x slate te kweken en zo slate mans te
produceren, het niveau moet eerst omhoog.

Met de nadere vogels word het meest in
familieverband gekweekt, behalve directe
inteelt, moeder – zoon , broer – zuster enz.
word wek gebruikt, neven –nichten , ooms
en tantes, eigelijk is alles familie onder
mekaar, ook omdat de vogels allemaal in
hetzelfde hok aangekocht werden. Doordat
één van de topvogels een bonte was die
zeer vruchtbaar leek, is er een grote bonte
lijn en is er nu bij een verparing in 80 %
van de gevallen een bonte man of pop bij
betrokken, omdat hierin de beste vogels
van de lijn schuilen. En dat is bewezen de
laatste jaren heeft Eric op de shows nogal
wat winnaars gehad in zijn kwekersklassen
en dikwijls met een bonte vogel.
De voeding:
Al de zaden die gebruikte worden zijn van
Versele- Laga, als hoofdvoeding van de
zaden wordt de Mannes mengeling
gevoederd met hier onder gemengd de
premium, dit is het zaad waar 10% pellets
inzitten. Eric heeft hiervoor geen echte
verklaring, maar omdat pellets alles bevat,
voedert hij het al ze er van eten hebben ze
toch alles binnen. Voor het eivoer wordt
dan gekozen voor Orlux vermengt met
tarwekiemen en wortelen. Dan dagelijks
vers water en één maal per week de
vitamines van Quicon in het water. De rest
is er eigelijk een strenge natuurlijke
selectie, zieke vogels en achterblijvers
worden geëlimineerd.Dit is de enig
mogelijke manier om de stam sterk en

gezond te houden. Er wordt tevens streng
op vruchtbaarheid geselecteerd.
Tevens is Eric een liefhebber die veel
vogels aanhoud, hij vindt dat er nog teveel
vogels veranderen als ze één jaar of ouder
zijn. Hij zal bij nooit een vogel verkopen,
ofwel ruilen of wel geeft hij ze weg.
De persoon:
Eric is een liefhebber in hart en ziel, en
tevens een echte clubman, hij is dan ook
sinds 2 jaar de nationale schatbewaarder
van BGC. Die tevens de mooie website
verzorgt heeft die BGC heeft. Hij is dan
ook van mening dat , als men in een
bestuur zit van een vereniging dit voor 100
% moet zijn, en dus de eigen shows van de
club speelt, dat men ook in NGC gaat
showen met tot doel dat er leden terug
komen showen naar de eigen club. Hij
heeft er vanaf dit jaar ook voor gezorgd dat
de leden de originele WBO showkooien
konden bestellen bij hem. Deze werden
dan voor een democratische prijs
vervaardigd door Eric en zijn vader. En de
liefhebbers die er al kooien hebben zijn
zeer tevreden, mooi afgewerkt, alles tiptop
in orde.
Erik is eigelijk een echte kweker, een
liefhebber die er van houd met de vogels te
kweken, en bijzonder nog hij kan er geen
missen, zelden ben ik in een hok geweest
waar zoveel vogels zitten. Als er iemand
vraagt om er te kopen, antwoord hij steeds
dat er niets te koop is.

