De

afspraak met Marco Sijbom stond al een
tijdje. Op 8 juni 2018 kon de reis via Nijverdal
naar Emmen dan ook beginnen. Er is een Emmen
in de provincie Overijssel, maar ook in het kanton
Luzern in Zwitserland, maar nu ging het naar de
provincie Drenthe. Emmen is bekend van de
stadsdierentuin en tegenwoordig zelfs door de
betaalde voetbalclub FC Emmen. Om 9.00 was ik
bij Jos Reijnders voor nog eerst een blik op zijn
vogels en vervolgens navigeren naar het Noorden.
Hier werden wij hartelijk ontvangen door de
initiatiefnemers van de NNGC, Marco Sijbom en
Gert Dekker. Ook Anton de Vent draagt een
steentje bij aan dit jongste rayon van de NGC. Gert
heeft i.v.m. zijn privésituatie tijdelijk zijn vogels
ondergebracht bij Marco. Gelukkig heeft Marco de
nodige ruimte voor de vogels en dat niet alleen, er
zouden ook wel enkele paarden gehouden kunnen
worden op dit grondgebied met de nodige
bijgebouwen. De jonge eucalyptus bomen doen het
nog niet zo goed, maar als deze eenmaal goed
geworteld zijn en enkele winters goed doorstaan,
dan kan hij hier met zijn gezin veel plezier van
hebben. Als deze bomen hun barst laten vallen dan
is de stam prachtig wit en daar steken de
olijfgroene bladen met een blauwe waas mooi
tegen af. Ook de grasparkieten weten wel raad met
de verse takken als deze in de vlucht worden
gehangen.
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Profiel
Marco werkt als psychiatrisch verpleegkundige bij
de GGZ-Drenthe het voormalig Licht & Kracht in
Assen en omgeving. Ook is hij slager geweest en
dat is niet verkeerd als achtergrond voor het
houden van grasparkieten. Ook een voormalige
topkweker als Andre Vermeir heeft hier zijn
voordeel mee gedaan. Het ontbreekt hem niet aan
energie, naast de onregelmatige diensten is hij ook
nog actief om zijn spieren in conditie te houden en
met zoveel grond achter het huis is er altijd wel
weer een klus. De vogelhokken zijn dan ook puur
eigen handwerk, waarbij de gepensioneerde
buurman een oogje in het zeil weet te houden
mocht er iets niet waterpas staan. Marco heeft met
enkele onderbrekingen eigenlijk altijd wel vogels
gehouden. Zo is hij gestopt ten tijde van de
verhuizing naar zijn huidige woning, ook het
stoppen van zijn mentor Martin Rasser heeft daar
bij mee gespeeld. Het zijn niet alleen de
grasparkieten die zijn interesse hebben, ook lopen
er enkele hoenderrassen rond. Een agressieve
Bramha haan heeft ook de pech gehad dat Marco
zijn oude beroep even weer moest uitoefenen. Ook
is er interesse in duiven en met de familie
Koopman in de buurt is daar ook de nodige
informatie te halen.

Muscule shake, het
werkt in ieder geval
bij Marco maar of het
ook voor de vogels in
gebruik is weet ik niet,
de kippen houden het
bij groenvoer.

Broedruimte
Eén van de gebouwen had een ruime
bovenverdieping die nog geen duidelijke
bestemming had. Dat was in 2014 toen het weer
begon te kriebelen en daarmee een hernieuwde
start met de grasparkieten. Van MDF zijn 24
broekooien gemaakt afgewerkt met aluminium
profielen. De nestkasten zijn ruim en voorzien van
verfbakjes waarvan de bodem even is verwarmd
om er een uitholling in te krijgen. De laden zijn
van kunststof, inventief en dit zie je niet zo vaak.
In deze ruimte is verder een binnenvlucht en enkele
hokken voor de baby’s. Verder zijn er nog 12
broedkooien van kunststof waar de kleurparkieten
in worden gehouden, die als voedsterpaar de
standaard parkieten ondersteunen in de kweek. Er
is een ionisator in gebruik en de mechanische
afzuiging is zo goed als klaar. Ook is er nog de
nodige bergruimte en op de begane grond met een
keuken gedeelte waar ook de nodige supplementen
en medicamenten worden bewaard.
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De laatste uitbreiding
Als er genoeg ruimte is dan kun je ook een ruim
hok bouwen waar de vogels ook hun vliegspieren
kunnen ontwikkelen. Als er dan tussen de
standaard grasparkieten ook nog kleurparkieten
vliegen dan stimuleert dit het gezamenlijke
vliegen. Recentelijk is dit hok door Gert en Marco
samen gebouwd tegen de schuur van de buurman.
Wegens hevige regenval is de goot tijdelijk
verwijderd, maar dit laatste deel van de afwerking
zal binnenkort herstelt worden. Onderstaand op de
foto nog netjes afgewerkt met de goot. Natuurlijk
kan hij dit niet allemaal alleen onderhouden, zijn
vrouw Diana heeft zelfs ook met de verbouwing
geholpen. De zoons (Lars en Jorg) verversen
regelmatig het water als hij een late dienst heeft en
ook m.b.t. de voeding dragen ze hun steentje bij.
Met het warme weer, zoals in deze mei maand, is
vers drinkwater een belangrijk onderdeel van de
verzorging. De vogels worden niet alleen goed
verzorgd, Jos en ik werden ook verwend met een
lekker lunch en een goed gekruide Drentse
gehaktbal. Het is een heel mooi plekje om te zitten
en te genieten van het uitzicht en de vogels.

Voeding
Voeding is een belangrijk onderdeel van de
verzorging van dieren en zeker ook bij vogels. Het
is voor vogelhouders ook een manier om invloed
uit te oefenen op de conditie en de gezondheid.
Hierin schuilt echter ook het gevaar omdat dit
zowel positief als negatief kan zijn. Het is niet voor
niets dat er zoveel informatie over voeding in de
publiciteit komt, commercieel is dit ook
interessant. Er zijn theorieën die er van uit gaan dat
er geen gezonde voeding bestaat. Net als bij het
gebruik van medicamenten zijn er naast de
positieve effecten ook bijwerkingen, de lijst is over
het algemeen langer van de bijwerkingen dan voor
het feitelijke doel waarvoor het medicijn is
bedoeld. De literatuur over voeding helt veelal over
naar de andere kant, het gaat dan over waar het
allemaal goed voor is maar niet wat de negatieve
effecten of bijwerkingen (kunnen) zijn. Aangezien
Marco in zijn nieuwe hok zowel kleur als
standaardparkieten (met een redelijk groot
kwaliteitsverschil) heeft zitten, die dezelfde
voeding krijgen, zou het interessant zijn als hij
onderzoek zou uitvoeren over het effect van zijn
voeding op de verschillende vogeltypen. De
zaadmengeling is afkomstig van de De Groot
diervoeders, de Willie Dokter mengeling. Het
eivoer heeft hij in samenwerking met een grote
parkietenkweker samengesteld verder worden er
producten uit de lijn van Comed gebruikt. Deze
Belgische firma heeft ook een aardig promotie
pakket die de inzenders op de NNGC show
ontvangen. Comed heeft een heldere visie (citaat
uit de informatie van de website over de Comed
methode):

8
Nederlandse Grasparkieten Club

www.ngc-dbs.nl

Budgie nr. 7 september 2018

Breken met het negatieve verleden door het
preventief werken met antibiotica te stoppen en te
bouwen aan de positieve toekomst met ………(lees
de website als je de producten wilt weten).
Sport beoefenen we uiteraard met gezonde en niet
met zieke dieren. Het is de logica zelve.
Ik wil hier zeker geen firma of producten
promoten, heb ook geen ervaring met deze
supplementen. Wat ik er wel mee wil zeggen is dat
het gebruik van antibiotica in het kader van
preventief kuren veel kritischer bekeken zou
moeten worden door de grasparkieten kwekers.
Datzelfde is ook van toepassing op de voeding o.a.
door de simpele vraag te stellen (in de verleiding
van de vele producten) geef ik dat al niet wat er in
zit?

Vogels
De vogels hebben als
achtergrond
hoofdzakelijk Rein Dul
en Gert Dekker. Enkele
lutino’s
zijn
elders
gehaald. Recentelijk zijn
er nog wat jonge vogels
gekocht bij Rein Dul die
ook als achtergrond
Daniel Lutolf hebben. Er
zijn diverse kleurslagen
aanwezig waaronder ook enkele mooi gekleurde
Texas Clearbody. Naar recessief bont is hij nog op
zoek.
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