Zoals beschreven in de Budgie van april 2018 zijn
Bert Camps en ik zelf, na het bezoek bij Gerd
Bleibaum en Ufuk Erdam, nog even doorgereden
via de kleine dorpjes zoals o.a. Hamelen, bekend
van de rattenvanger tot Steinheim. Een plaats die
ligt tussen Kassel en Lippstadt.
Halverwege de middag kwamen we daar aan. We
werden begroet door Andreas Bruns met een kop
koffie en een koek. Aangezien we alleen nog via de
telefoon contact hadden gehad hebben we de tijd
genomen om ons wederzijds voor te stellen.
Andreas is geboren in 1976 en is nu de trotse vader
van een zoon. Al vanaf zijn jeugd groeide hij op
met vogels, omdat zijn vader postduiven liefhebber
was.
Vanaf 1993 is Andreas begonnen met
grasparkieten, 4 stuks in een kamer volière, mooie
dominant bonten van een vriend. Na enige tijd
moest er in de tuin bij zijn ouders een volière
gebouwd worden, waarin hij diverse grote
Australische parkieten heeft gehouden. Met de
bouw van zijn nieuwe huis in 2005, moest er
beslist worden welke vogels het gingen worden. De
keuze toen viel op de standaard grasparkiet. Iets
waar hij tot nu toe erg veel plezier aan beleeft. Op
het moment van ons bezoek was hij nog druk bezig
met de verbouwing van zijn kweekruimte. Deze
heeft een afmeting van +/- 9 meter lang en +/- 4
meter breed, en opgebouwd uit goed geïsoleerd
damwandprofiel. Opvallend is bij binnenkomst van
de kweekruimte het vele daglicht d.m.v. grote
ramen die ook open kunnen i.v.m. verversing van
de lucht. De inrichting bestaat verder uit enkele
verrijdbare volières, een lange rij van
broedkooien naast elkaar over de gehele
lengte van 9 meter, in totaal zijn er 30
broedkooien beschikbaar. Tijdens ons bezoek
waren bijna alle broedkooien bezet.
Aansluitend liet Andreas ons zijn beste
koppels zien, en kwam de
discussie los betreffende welk type
men het beste vond.
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Het uiteindelijke doel wat Andreas wil bereiken is:
“een grote krachtige vogel met sterke nek en brede
schouders “ te kweken. Het liefst met een grove
brede bevedering die glad tegen het lichaam
aanligt. Ook geeft hij aan dat de ideale vogel, zoals
beschreven in de standaard moeilijk te kweken is.
De kleuren die Andreas in zijn bestand van vogels
heeft zijn naast de normale en de spangles ook
zeker de voortreffelijke donkerfactorige te zien.
Als je de broedkooien bekijkt, die bezet zijn, zie je
toch enkele krachtige kweekvogels. Andreas geeft
ook aan, om de vogels te kweken die hij mooi en
goed vindt met het juiste type, zal hij nog wel bij
enkele gerenommeerde kwekers gerichte aankopen
moeten doen.
Verder zag ik enkele mooie Albino’s en Lutino’s
zitten, dit is de kleurslag waar hij nog maar net
mee bezig is, de afstamming van deze vogels is
voornamelijk nakweek van vogels van Harrie
Aardema, hierbij wel vermeld dat rond de tijd dat
dit gepubliceerd is in Budgie, Andreas en ik zelf al
enkele vogels hebben uitgewisseld. Dit omdat mijn
eigen nakweek ook van Harrie afkomt.
Verder valt op dat de kweekruimte erg goed is
schoon gemaakt en wordt gehouden. Hierop is hij
erg kien. De kweek voor 2018 is goed begonnen en
hij hoopt dit seizoen zo rond de 150 jonge vogels te
kweken.
Ik wil dit verslag afsluiten met een mooie houten
grasparkiet die Andreas heeft laten maken om in
zijn tuin nabij het kweekhok uit te stallen,
werkelijk een mooi hebben dingentje.
Tekst : Loet Venhuizen. Foto’s : Andreas Bruns.
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