Deze maand zijn we te gast bij John Meijster in
Pijnacker, waar hij samen met zijn vriendin Diony.
In een mooi rijtjeshuis woont. Daar de streek nogal
een bloeiende bloemen industrie heeft zijn ze
beiden aan het werk in de bloemen, wel voor
hetzelfde bedrijf maar elk op een andere locatie.

konden ze de liefhebber van de kanaries verslaan
op de shows, wat een grote tevredenheid
meebracht. En zo is de hobby gewoon overgegaan
van vader op zoon. John heeft altijd grasparkieten
gehad uitgezonderd enkele jaren toen er
relatieproblemen waren.
Het hok:
Toen ze in de Dreeslaan kwamen wonen werd er
een klein hok gemaakt in het schuurtje achteraan
de woning, dit was maar 2,5 bij 3 meter, enkel
jaren later werd de volledig achterkant van de tuin
bebouwd en had hij het dubbele van wat er eerst
was. En dan is het rechtse stuk van de tuin erbij
gekomen wat dan nog eens 8 bij 2,5 meter
bebouwd werd. Zodat hij nu een mooie
accommodatie heeft van in het totaal 36 m² wat een

De gemeente is per 1 januari 2002 opgeheven en
opgegaan in de nieuwe gemeente PijnackerNootdorp voor deze tijd was Pijnacker een
zelfstandige gemeente. Het eerst nu bekende
voorkomen van de naam Pijnacker ("Pinacker") De
gemeente telt 52.935 inwoners (30 april 2017).
Hoe het begon:
John heeft bijna altijd geweten dat er bij hun thuis
vogels waren, zijn vader kweekte kanaries en ging
daar
ook
mee
naar
de
plaatselijke
tentoonstellingen. Als John zo een tien jaar was
kreeg vader een ziekte onder zijn bestand vogels en
deze gingen bijna allemaal dood. Nu wilde het
lukken dat op de laatste show die ze gespeeld
hadden een liefhebber met zeer goede kanaries,
kwam te vertellen dat iemand met grasparkieten
toch nooit kon winnen in een show van iemand met
kanaries. En omdat er toch terug moest begonnen
worden met de vogels kozen voor de grasparkieten.
Alles werd gepoetst en ontsmet, er werden wat
aanpassingen gemaakt, wat dit vroeg toch een
andere methode van kweken, en al na enkele jaren
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mooie ruimte is voor zijn hobby te beleven en zijn
vogels hebben plaats genoeg. En alles
zelfgebouwd.
Als je binnen komt aan de linkerkant staan 9
kweekbakken en 2 kleine volières, en enkele
schappen voor kooien om de vogels te wennen aan
de kooi. Rechts heeft u dan weer 2 volières van 2
bij 1 meter boven elkaar , hier verblijven de
kweekvogels gescheiden. En nog eens 9
kweekbakken van Keulen en in het laatst
bijgebouwde stuk staan nog eens 13 kweekbakken,
2 volières voor de jonge vogels en achteraan dan

De vogels:
Er wordt wel een vorm
van lijnenteelt toegepast,
maar John let er wel op
dat het niet dicht tegen
mekaar zit, want hij is
wel een beetje bang van
inteelt. Hij heeft voor
enkele jaren een zeer mooi spangle pop kunnen
komen van de gebroeders Konings en met een man
van een Engelse kweker Rich Scot is dit het stam
koppel van zijn spangles, de violet lijn die hij ook
graag ziet is dan weer afkomstig van Arie Hoek,
tezamen met zijn lacewings die ook van Arie en
Rob Alofs afstammen. En er wordt vrij streng
geselecteerd om zo ieder jaar een beetje beter
vogels te krijgen. Nu is zijn lijn wel vrij
vruchtbaar, en er worden ieder jaar voldoende
jongen gekweekt, de doelstelling voor dit jaar is
van 1 of 2 mans aan te schaffen die een mooie
brede en vooral ronde kop hebben om zo de stam te
verbeteren in dit oogpunt. Van de spangle lijn vindt
hij dat de tekening van zijn jonge vogels het laatste
jaar fel verbeterd is. Hij denkt dat dit komt omdat
als je uit een spangle koppel normale vogels
kweekt en deze terug paart in de lijn de tekening
verbetert. En hij vindt dat hij het toch niet zo slecht
doet want als je in 2015 promoveert naar kweker
en 2017 naar gevorderde dan heb je goed gewerkt.
Ook houdt John enkel verschillende vogels aan,
want vogels die naar de NPC show gaan zijn heel
anders dan de vogels die naar de bondsshow gaan,
alhoewel hij de laatste jaren vindt dat het verschil
in de vogels kleiner wordt en dan men op de
bondsshow ook al betere vogels te zien krijgt.

een grote vlucht waar de vogels verblijven als ze in
rust zijn of ook wel de gezelschapsvolière, bij deze
kunnen de ramen opgeschoven worden, zodat ze
van de buitenlucht kunnen genieten.
Dit alles word verlicht met TL armaturen die
bediend worden door klokken, de verwarming
wordt geregeld door verwarmingsplaten op
elektriciteit, de temperatuur in de kooi wordt op 12
à 15 graden gehouden, aangenaam voor vogels en
verzorger.
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De voeding:
Voor de zaad mengeling houdt John het bij de
Mannes mengeling welke hij half en half aanvult
met de mengeling van Gerrie Oskam omdat hier
meer onkruidzaden in zitten en hier doorheen nog
wat gepunte haver. Het eivoer is van Slaats
vermengd met Proline soft. Dagelijks gaan hier 2
hard gekookte eieren door. Driemaal in de week
geraspte wortelen en tweemaal per week mais dit
aangevuld
met
biergist,
oregano
en
vitaminepoeder. Dagelijks vers water waar
éénmaal
in
de
week
een
vloeibaar
vitaminepreparaat. Natuurlijk wordt er ook
dagelijks grit, pik blok en sepia verstrekt. John
kiest voor in de volières het hennepstrooisel en
voor in de kweekbakken vind hij dan het
schelpenzand beter.

Het vrouwtje heeft ook een mooie hobby namelijk
Diamond Painting. De mensen die meer willen zien
kunnen kijken op mijn website
” johnmeijsterbudgies.nl”
Waar ze aan werkt terwijl John bij de vogels bezig
is, hier onder enkel voorbeelden van haar werk.
Bedankt voor de ontvangst John en voor de mooie
bloemen die ik mee kreeg voor de vrouw, punten
geschoord als ik thuis kwam.
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