Ten huize van Wim Alkemade
Het is al weer enkele jaren geleden dat Wim met de
hobby is begonnen. We schrijven 1963 om precies
te zijn. Het jaar dat Wim met het eerste vogelvirus
’besmet’ raakte. Zebravinken, wat tropen en enkele
parkieten. Dat waren de eerste vogels waar Wim
zijn eerste hobbyschreden mee zette.

en zag bij de informatie van de Maassluise
vogelverenigingen het adres staan van Cor Booster,
toen ook al zeer actief als verenigingslid op
vogelgebied. Gebeld, een afspraak gemaakt
en……weer tot over zijn oren in de hobby beland.
Nu alleen met grasparkieten begonnen. In 1981
weer zijn eerste show gedraaid bij de PSC in
Papendrecht. Kort daarna weer lid bij de NPC.
Vanaf die tijd altijd fanatiek bezig met het
bedrijven van de hobby. De eerste vogels kwamen
zoals gezegd van Cor Booster. Deze bloedlijn was
toentertijd grotendeels gebaseerd op vogels van
Westerlaken, Swaegers en Mick Wheeler uit
Engeland. Samen met wat vogels van van der Zalm
werd de ’Alkemade-lijn’ opgebouwd. Regelmatig
terug kerend bij Cor werden er nieuwe vogels
ingebracht. Maar ook Cor zat niet stil. Zo kwam
Wim in de loop van de jaren in het bezit van vogels
van Jac. Cuyten (waar ze samen toen ook
regelmatig kwamen) en nakweken van Jo Mannes,
Daniël Lutolf en o.a. Heylen Nettekoven.
Wim is geen echte vergadertijger. Hij beleeft meer
plezier aan de kweek en de tentoonstellingen. Voor
wat het laatste is het hem wel toevertrouwd om de
vogels showklaar te maken. Dat is hem zeker
toevertrouwd, evenals de verzorging en voeding
van zijn vogels.

Wie of wat is Wim Alkemade eigenlijk?
Wilhelmus Marinus Alkemade is geboren op 1
januari 1952 te Maassluis, gehuwd met Arletta.
Samen zijn zij de gelukkige ouders van Frank en
Richard. Tijdens zijn diensttijd en zijn huwelijk
dus besmet geraakt met het vogelvirus. Tijdelijk
inwonend geweest bij zijn schoonouders. Later van
Numansdorp weer verhuisd naar Maassluis. De
hobby samen beoefend met zijn zwagers Loek van
Dijk en Wout Bos en diens broer Arie Bos. Een
leuke bijkomstigheid, want van de gebroeders
Wout en Arie Bos heeft ondergetekende ooit in de
beginjaren van zijn hobby ook nog vogels gehad.
De dienstijd en verhuizing hebben geresulteerd in
een tijdelijk stoppen van de hobby.
Wim is niet zo’n erge prater dus veel informatie
heb ik in de loop van de jaren moeten vergaren en
ik zal best hier en daar niet helemaal juist zitten.
Maar dat is nu mooi de gelegenheid voor u en voor
Wim zelf om in die gevallen de puntjes op de
bekende i te zetten en om eens met elkaar in
contact te treden. Na de confrontatie met het zgn.
kwekersportret heb ik nog wat vragen aan Wim
gesteld wat en antwoorden aan Wim weten te
ontfutselen. Maar zoals al gezegd, voor Wim, die
geen echte prater is, hoeft het allemaal niet zo
nodig. Echter na al die jaren vond ik het wel eens
nodig om Wim een beetje in het zonnetje te zetten.
Al zo lang in de hobby dan heb je wel eens een
kwekerportret verdiend.
Naast vogels houden en werken klust Wim ook
graag en dat is thuis en bij zijn vogels niet
onopgemerkt
gebleven.
Als
onderhoudsmonteur/timmerman bij Structon gaat
hem dat niet slecht af.
Hoe nu weer begonnen nadat hij in de begin
tachtiger jaren weer terug gekomen was in
Maassluis? Wim heeft de zgn. stadsgids in gekeken

Eén ding daar houdt Wim niet van en dat is ’de
politiek’ in de hobby. Vogels dat is waar het om
draait bij Wim. Dat is ook de reden dat Wim eind
jaren negentig en begin 2000 zich wat afgezonderd
heeft bij de diverse regio’s en districten. Ja, het
ging zelfs zover dat de hobby op het spel heeft
gestaan. Maar dat is nu weer over. Wim is weer
met hart en ziel bezig om zijn hobby te bedrijven.
Hij heeft zich vanaf de tachtiger jaren opgeknokt
naar de status TOP/Champion kweker zowel bij de
PSC als de NGC-DBS. Hij ziet graag goede vogels
en heeft daar ook oog voor. Voor wat betreft de
voeding het volgende:
De voersamenstelling bestaat uit de ’Booster’
mengeling aangevuld met krachtvoer van VerseleLaga/Witte Molen en een aanvulling van haver,
peen en de benodigde verse groente [uit eigen
tuin].
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Wim Alkemade
Twee tot vier maal per week oplopend tot dagelijks
wordt dit verstrekt. Dit alles afhankelijk van de
kweek/show/rustperiode.
Sinds zijn laatste verhuizing in 1998 van de
H.R.Holststraat
31
naar
de
Bosboom
Toussainstraat nummer 6 in Maassluis kweekt
Wim in een tuinchalet van ongeveer 10 m². Hierin
zijn gevestigd twee binnenvluchten en een
broedwand van 12 broedkooien. Hierin worden per
seizoen ongeveer gemiddeld zo’n 50 jongen
gekweekt. En de kwaliteit liegt er de laatste jaren
weer niet om. Wim heeft de laatste seizoenen ook
weer wat vogels ingebracht van kwekers waar hij
zelf veel vogels aan had verkocht. Dit vooral
vanwege de speciale kleurslagen. Met name van
Cor van Tilborg en partnership Cinjee. Of dit geel
verstandig is zal de komende seizoenen blijken,

maar ik persoonlijk denk dat hij zelf sterkere
vogels en kleuren heeft als datgene wat hij via deze
weg aan het proberen is. Goede kweekresultaten
heeft hij de laatste seizoenen behaald met zijn
bonte lijn i.c.m. zijn geelmaskers [Cuyten/Booster]
zijn spangles komen momenteel ook sterk naar
voren.
[een
combinatie
van
Cinjee/Booster/Lutolf/Heylen-Nettekoven] Verder
zijn
de
normale
vogels
weer
sterk
vertegenwoordigd.
[ook
voornamelijk
Cuyten/Booster]
Ik wil via deze weg Wim veel succes en wijsheid
toewensen in de hobby, maar ik weet eigenlijk wel
zeker dat het hem gaat lukken om zijn eigen
’ideaalvogel’ te kweken.
Uw razende reporter….
Obelix
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