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Weet u over wie het gaat als u de titel de 

combinatie West Friesland leest? Weet u, dat u dan 

in de provincie Noord Holland moet zijn? Om 

precies te zijn in de regio in het noorden omsloten 

door de West-Friese Omringdijk. Peter Pluister is 

één van de leden van de combinatie en woont in 

Alkmaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kaasstad valt maar voor een gedeelte binnen 

de West-Friese Omringdijk. De binnenstad van 

Alkmaar behoort hier niet toe. Het andere lid van 

het partnership is Fred van Rooyen die in Anna 

Paulowna woont. Door ernstige 

gezondheidsproblemen van Fred kon een 

hokbezoek al geruime tijd niet gerealiseerd 

worden. Waarvoor natuurlijke alle begrip is en wij 

Fred, namens de redactie van Budgie, dan ook 

beterschap wensen. Aangezien ik met mijn vrouw 

en vrienden een weekend naar Callantsoog zou 

gaan om te genieten van de zee, werd dit op 

zondag 15 juli gecombineerd met een bezoek aan 

Peter Pluister in Alkmaar. Nog kort iets over de 

West-Friezen. Bij veel West-Friezen bestaat de 

overtuiging anders te zijn dan de rest van 

Nederland. Die overtuiging gaat gepaard met een 

zeker eergevoel, West-Friezen zijn er trots op 

West-Fries te zijn. Ze doen aan Friezen denken, die 

hebben dat ook. Zijn West-Friezen dan zo 

bijzonder? Wie dat vraagt, verraadt zichzelf. Hij is  

 

 

 

van buiten. Een echte West-Fries stelt die vraag 

niet. Het gaat er namelijk niet om wat dat precies 

is, West-Fries te zijn, het gaat erom dat je het bént, 

dat je bent geboren binnen de Omringdijk. 

De Omringdijk is een 126 kilometer lange dijk, 

ontstaan door de koppeling van verschillende korte 

dijken in de regio. De West-Friese Omringdijk 

loopt via de steden Enkhuizen, Hoorn, Alkmaar, 

Schagen, Medemblik en opnieuw Enkhuizen. Zo 

dan bent u als trouwe Budgie-lezer weer op de 

hoogte waar de verhalen vandaan komen. Op 

zondagmorgen 11.00 uur, op mijn verjaardag, 

stond ik bij de voordeur van Peter en werd ik 

vriendelijk door hem ontvangen. Een beetje 

spannend was het ook wel voor mijn naamgenoot, 

want ja!, wat gaat zo’n reporter allemaal vragen en 

wat zal hij van mijn vogels vinden?  De prachtige 

Maine Coon kat van Peter had hier geen last van. 

Ze wist van zichzelf dat ze mooi was en dat ze 

aandacht verdiende. Mocht die er niet snel komen 

dan zou ze wel een handje helpen door verleidelijk 

de geur van deze bezoeker op te snuiven. Geheel 

passend bij het lieve karakter van dit populaire ras 

met een goed humeur, speels gedrag en 

verdraagzaamheid, een sociaal gezelschapsdier die 

de grasparkieten ook met rust laat. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom een combinatie? 

De heren Fred en Peter kwamen al vaak bij elkaar 

op het hok en gingen ook samen naar de 

verschillende shows. Samen heb je toch meer kans 

om voor het klassement tien goede vogels te 

kunnen inzenden. Om te concurreren met de grote 

kwekers heb je toch een zeker aantal broedkooien 

nodig en dat is met twee hokken toch iets  
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 Ook omdat Peter de voorkeur heeft voor de WVK 

vogels en Fred zich richt op de normale variëteiten 

en de spangles is een combinatie wel handig. Zo is 

de West Friese combinatie ontstaan en bezitten ze 

de champion status. In 2007 zijn ze een partnership 

geworden. 

Profiel Peter 

Peter kweekt al vanaf zijn veertiende jaar vogels en 

vanaf 1987 grasparkieten. Deze kennis heeft hij 

ook deels kunnen gebruiken is zijn huidige  werk. 

Hij is vanaf 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plantenveredelaar en specifiek van fresia’s. De nu 

bekende fresia’s zijn vrijwel allen hybriden. De 

oorspronkelijke planten komen voor in Zuid Afrika 

en Soedan. Als de selectie goed presteert in 

vergelijking met de bestaande fresia’s, dat zijn er 

vaak maar één of twee op 15.000 zaadjes die beter 

zijn. Die worden dan vermeerderd en op de markt 

gebracht (14 miljoen stelen op jaarbasis).  Bij 

klassieke veredeling duurt de hele cyclus van 

kruising tot introductie van een nieuw ras acht tot 

tien jaar. Deze tijd kan tegenwoordig verkort 

worden door gerichter te selecteren en  specifieke 

technieken. Vroeger droegen veel vrouwen fresia’s 

in hun bruidsboeket en bleven dan verliefd op deze 

stek geurende bloem. Het houden van dieren heeft 

hij niet van huis uit mee gekregen en ook de 

kinderen hebben er niet echt interesse in. De 

dochter weet wel hoe ze de vogels moet verzorgen 

als Peter er een keer niet is. Om de jeugd ook te 

interesseren voor de vogelsport zouden er extra 

prijzen voor jeugdleden kunnen komen. Jeugdigen 

die interesse hebben in de grasparkieten leent hij 

dan een paar vogels aan uit, of tegen een gering 

bedrag kunnen ze dan een paar bruikbare vogels 

kopen. Hij is zo wie zo van mening dat de prijzen 

realistisch moeten blijven wil je ook in de toekomst 

nog vogels kunnen verkopen aan een breder 

publiek.     

Freesia is een knolgewas dat met 6 lijnvormige 

balderen 25-30 cm hoogte haalt. Bij het begin van 

de bloemsteel makt de steel plotseling een scherpe 

hoek zodat de bloemen vrijwel haaks op de stengel 

staan. 

Resultaten en ambitie 
Op internet is een catalogus van de NGC-DBS uit 

2007 te vinden en daar staat de combinatie al 

vermeld als champion. Dus wij hebben hier van 

doen met champions die hun status weten te 

verdedigen. Misschien niet altijd opvallen tussen 

het andere geweld, maar de kenner haalt de 

kwaliteit er wel uit. Natuurlijk is er de hoop en de 

‘drive’ om voor het hoogste te gaan en een keer 

algemeen kampioen te worden, dat dit lastig is met 

het hoge niveau bij de NGC is een 

‘understatement’. Maar het behalen van de titel 

beste WVK is zeker het streven van Peter en als dit 

dan ook nog met een Texas clearbody zou lukken 

dan is die droom geen droom meer. Maar als het in 

2020 mocht lukken om de speciale prijs voor de 

beste violet te winnen dan zou hem dat ook veel 

waard zijn. Momenteel zijn er een aantal cinnamon 

violette vogels in het bestand, met de kunst van het 

veredelen moet het voor deze kweker geen 

probleem zijn om de normale variëteit ook op de 

stok te krijgen.   

 

Visie op de toekomstige grasparkiet 

Het is voor Peter belangrijk om de sport zo 

natuurlijk mogelijk te houden, dat wil zeggen geen 

kunstmatige inseminatie en ook niet het risicovol 

preventief kuren zoals dat in bepaalde hokken 

nogal eens voorkomt. De vogels moeten ook 

vliegen en vitaal zijn en weerstand opbouwen. 

Voor extreme kasplantjes is geen plaats, het doel is 

om gezonde en complete vogels op de show te 

kunnen brengen. Dat is niet zoveel anders als bij de 

veredeling van de fresia’s. Die moeten ook voldoen 

aan de eisen van de klant. Dat is ook een bloem die 

lang mee gaat en niet na een paar dagen al slap in 

de vaas hangt. Natuurlijk gaat het bij de vogels ook 

niet altijd crescendo en vraagt dit dan om het 

bijstellen van de koers. Zo heeft hij drie jaar lang 

achtereen last gehad van het French moult virus. 

Dan is het een kwestie van doorzetten omdat er 

geen afdoende middelen voorhanden zijn. Als het 

blad Budgie in de bus is vallen is dat het eerste wat  
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hij leest voordat hij na zijn werk met het koken van 

het eten begint. Door o.a. de rubriek Ten Huize van 

….is er een aardig beeld te vormen van wat er aan 

vogels nationaal en internationaal op ‘de markt’ is.        

De hokaccommodatie 

In de tuin is een ruim tuinhuis geplaatst waar de 

fietsen en andere spullen die een mens zo nodig 

heeft kan worden opgeslagen. In de bestaande 

stenen schuur van 2 x 3 meter is een vlucht en 14 

broedkooien. Recentelijk is er nog een houten hok 

van 2,5 x 3,5 meter geplaatst. Hier is ook een 

ruimer vlucht voor de jonge vogels en een achttal 

broedkooien. In dit hok zijn de basale faciliteiten  

 

voor het uitoefenen 

van de hobby 

aanwezig zoals Tl-

verlichting, 

nachtverlichting en 

ventilatie. De zon 

staat niet de hele 

dag op het hok 

zodat de 

temperatuur nog 

redelijk behaaglijk 

blijft. Op een 

enkele 

uitzonderingen na, 

een kwalitatief 

goede grijsgroene 

pop met een 

(tijdelijke) 

borstelkam, konden 

er goede foto’s van 

de vogels gemaakt 

worden.    

Achtergrond stam 

Als er al zo lang 

vogels zijn dan is 

er ook een zekere 

basis waarop er dan 

in de loop der jaren 

op verder 

geborduurd is. Zo is er jaren gekweekt met vogels 

van Jacob Plijter  (http://www.freewebs.com/jacob-

plijter/), nu woonachtig in Goor maar in die jaren 

in Noord Holland. Het waren de ino’s van deze 

kweker die het voor Peter in de tijd goed deden. 

Ook zijn er vogels van Janno Groeneveld en Henk 

van Schaften waar de huidige Texas clearbodies op 

terug gaan. Van  Bert Sempels (België)  zijn er ook 

ino’s over gekomen en verder nog enkele vogels 

van Van der Berg Budgies. Met Wilfred de Ruiter 

worden soms wat vogels geruild. De TCB doen het 

goed, onverwachts is er recessief bont in de lijn 

gekomen waardoor enkele vogel met een 

combinatie van recessief bont en TCB. Ook zijn er 

overgoten vogels en violette cinnamons op het hok 

zoals dat verwacht mag worden van een WVK-

kweker. Het spelen met kleuren is een boeiende 

bezigheid waar veel plezier aan beleefd kan 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hebben op de bevedering bij vogels dan is dat een 

mooie bijkomstigheid. Noot (info intranet 

https://www.dietistleeuwarden.nl/wat-zijn-linzen-

en-zijn-linzen-gezond): De linze is een peulvrucht. 

Technisch gezien is het daarmee een graangewas 

maar toch bereiden we linzen als een groente. 

Linzen bevatten complexe koolhydraten, 

plataardige eiwitten, veel vezels en vitamine B. 

Ook zijn linzen een bron van magnesium, fosfor en 

ijzer. Daarnaast bevatten ze veel antioxidanten. Er 

zijn veel verschillende soorten linzen.  

Verder grit en kiezel, iodine blokjes en sepia, in het 

water gaat 2 per week appel azijn.  

Na dit bezoek aan Peter Plijster, waarvoor dank,  

werd nog een bezoek gebracht aan de mooie stad 

Alkmaar, om de verjaardag verder te vieren.  

 


