de diverse kleurslagen grijs, geel en geelmasker
grijs.

Het is alweer een jaar of 6 geleden dat ik dit
partnership Gerd Bleibaum en Ufuk Erdam bij
jullie onder de aandacht heb gebracht. Daarom leek
het mij wel weer eens tijd om hierover iets te
vertellen.
Dus een afspraak gemaakt voor afgelopen juni
2017, samen met clublid van Rayon Limburg, Bert
Camps reden we ’s morgens om 06.00 uur aan
richting Pattensen, in de buurt van Hannover.
In 6 jaar kan er bij een grasparkieten kweker veel
veranderen, aan type, formaat en postuur.
Ook het gerucht dat er op dit hok zeer goede tot
uitmuntende vogels zouden zitten maak me
nieuwsgierig.
Rond 10.00 uur werden we hartelijk ontvangen
door Gerd Bleibaum, even later schoof ook Ufuk
Erdam aan, die van wege zijn werk wat later was.
Onder het genot van een kop koffie in het
keukentje aansluitend aan de kweekruimte in de
kelder van het huis van Ufuk kregen we meteen
veel informatie en nieuwigheden betreffende de
veranderingen van de afgelopen 6 jaar te horen,
waarna we de kweekruimte in gingen. De
kweekruimte bestaat uit 3 ruimtes van ongeveer 4 x
4 meter. De vogels zijn ondergebracht in 6
verrijdbare volières, zo kun je de vogels zonder
problemen qua geslacht en leeftijd apart zetten.
Ook zijn de vogel in deze volières beter te zien
omdat ze maximaal 80 cm van je afzitten. Je kon
meteen zijn dat er diverse zeer goede vogels jong
en oud in de volières zaten, duidelijke verschillen
ten opzichte van de vogels van 6 jaar geleden.
Gerd en Ufuk vertelde dat het hele bestand is
omgezet naar vogels van Daniel Lutolf, en dat was
ook duidelijk zichtbaar.
Duidelijk waren de verhoudingen masker en grote
van de vogels. Geen extreme vogels waren te zien,
maar vogels met een goede verhouding en zeer
goede maskers. Gerd en Ufuk vertelde dat je echter
wel enkele extreme vogels nodig hebt om de
passende bevedering te kweken. De na kweek van
deze vogels moeten er wel uitzien als vogels die
men op iedere show wil laten zien en die dan ook
gevraagd worden. Opvallend waren echter de
overgoten vogels. Werkelijk het neusje van de
zalm speciaal voor mijn geliefde kleurslag. Zeker
30 overgoten en splitvogels van zeer goede
kwaliteit in een volière, echt prachtig, natuurlijk in
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Foto’s van dit partnership op de volgende pagina.
Onze reis was nog niet ten einde, maar daar kom ik
de volgende keer op terug, we gaan dan richting
Kassel voor een bezoek aan Andreas Bruns.
Tekst : Loet Venhuizen en Thomas Lautenschlager
Foto’s: Thomas Lautenschlager

Gerd en Ufuk vertelde dat ze er 3 jaar over hebben
gedaan om de overgoten vogels weer op deze zeer
goede kwaliteit te kweken. Vele waren van mening
dat de overgoten vogels 6 jaar geleden ook al
behoorde tot de betere vogels in die kleurslag. Het
werd nog duidelijker toen de vogels in TT kooien
werden gezet, toen kwamen ook nog de
voortreffelijke show-eigenschappen naar voren.
Gerd en Ufuk benadrukte direct dat ze ongetwijfeld
een grasparkiet willen kweken met een super
bevedering die ook geheel in harmonie is met de
overige kenmerken, dit is een uitdaging voor alle
grasparkieten kwekers, we moeten ervan uit gaan
dat alle vogels kunnen vliegen, daarom zijn er hier
weinig vogels die niet geheel goed in de
bevedering zitten.
De ideale vogels volgens hen moet groot en
krachtig zijn, brede schouders en nek hebben, een
diep masker met grote ronde keelstippen en een
natuurlijk typische masker met goede bevedering
hebben. Verder moeten ze mooi en harmonisch zijn
met de nodige flair.
Gerd en Ufuk kweken zo ongeveer 200 tot 250
jonge per jaar in 36 kweekkooien. Eerlijk gezegd
heeft de kwaliteit zich in de afgelopen 3 jaar ook in
de breedte toe genomen.
Een bezoek aan deze partnership is zeker de moeite
waart, wat we dan ook kunnen aanraden.
Bij het laatste kop koffie, ontstond de discussie
over het gebruik van Glyfosaat (Round up) in het
voer van onze vogels. Gerd heeft mede door zijn
achtergrond als onderzoeker van diervoeders,
contact op genomen met de grotere leveranciers
van vogelvoeders, maar die interesseren zich hierin
voorlopig nog niet. Voor de leveranciers van
koeien en varkens zijn er al Glyphosaat vrije
producten met certificaat, dit omdat bewezen is dat
Glyphosaat invloed heeft op de bevruchting bij
dieren. Daarom is Gerd druk bezig, om
leveranciers over de drempel te krijgen om ook
Glyphosaat vrij producten met certificaat te maken
voor vogels. Maar dit zal nog wel enige tijd duren.
Dat foto’s meer zeggen als woorden, zou ik willen
zeggen bekijk de website eens van dit partnership,
daarop kunnen jullie nogmaals de uitstekende
foto’s van dir partnership en hun kweekruimte
bekijken. (http://ws-zucht-bleibaum.npage.de)
Hartelijk dank voor de ontvangst en veel succes in
jullie hobby.
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