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Zoals gebruikelijk in iedere eerste uitgave van een 

nieuwe jaargang stellen we iemand voor uit het 

bestuur of de werking van de club. Dit keer is het 

Rini Verbon die op de jaarvergadering van 2018 is 

toegetreden bij het bestuur van NGC. Rini woont 

met zijn echtgenote Saskia en twee zonen Hugo en 

Emiel in Veenendaal en zijn buren van Ard Veldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veenendaal (lokaal ook wel: 't Veen) is een plaats 

en gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht, 

gelegen aan de Utrechtse Heuvelrug en de 

Gelderse Vallei. De gemeente telt 65.200 inwoners 

(31 mei 2018, bron: CBS) en heeft een oppervlakte 

van 19,81 km² (waarvan 0,17 km² water). 

Veenendaal werkt met de gemeenten Rhenen, 

Wageningen, Ede, Barneveld, Nijkerk, 

Scherpenzeel en Renswoude samen in het 

regionaal samenwerkingsverband Regio 

FoodValley De naam wordt voor het eerst 

genoemd als 'Veenendael' in de wijdingsakte van 

de in 1566 ingewijde kerk. Daarvoor was 'het veen' 

gebruikelijk, een benaming die ook nu nog 

gebruikt wordt. In een document uit 1587 wordt 

eenmaal de benaming 'Veenlantdael' gebruikt. Op 

oude kaarten komt ook voor: 'Vennedael', 

'Veennedeal', 'Vennedale' en 'Venendaal'. De naam 

moet dan ook begrepen worden als 'Veenen-Daal', 

en niet als 'Veen-en-Daal'. In de Gelderse Vallei 

ten noorden van Rhenen heeft lange tijd een 

drassig veengebied gelegen, ook wel de Rhenense  

 

 

 

of Stichtse venen genoemd. Deze zijn ontstaan aan 

het einde van de laatste ijstijd vanwege de slechte 

waterafvoer van het gebied. Aan het einde van de 

Middeleeuwen kwam turf steeds meer in gebruik 

als brandstof in plaats van hout. Net als in veel 

andere gebieden in Nederland werd het veen ook in 

dit gebied ontgonnen. Dat gebeurde vanaf circa 

1430. Voor een soepele afvoer van de turf werd 

aan het einde van de 15e eeuw de Bisschop 

Davidsgrift aangelegd. De veengebieden lagen 

zowel in gebieden van het hertogdom Gelre als het 

sticht Utrecht. Vanwege de oorlogen tussen de 

twee partijen werd het ontginnen gestaakt en 

verzandde de Grift. Nadat Karel V in 1543 ook 

Landsheer werd over het Gelderse Hertogdom 

werd het vervenen hervat. Op 12 maart 1546 

krijgen de eigenaren hiervoor officieel 

toestemming middels een octrooi. 

 

Hoe het begon: 

Rini heeft al van jongs af aan enkele grasparkietjes 

gehad, destijds wel de kleine grasparkietjes, hij 

herinnerd zich nog dat hij met moeder twee zussen 

en een broertje op een appartement woonde en in 

zijn slaapkamer een kooitje had staan met daarin 

een grasparkiet. Naast vogels zijn er in zijn jeugd 

nog heel veel andere huisdieren geweest. Zoals een 

hond, katten, konijnen, hamsters, ratten en een 

aquarium met tropische vissen. Er zijn ook 

periodes geweest dat Rini geen huisdieren had. 

Zoals toen hij begon met werken en in de eerste 

periode van zijn huwelijk. Rini heeft een carrière 

opgebouwd als personeelsman. Tegenwoordig is 

hij werkzaam als senior human resource business 

partner bij de Volksbank. Om naast het werk ook te 

kunnen ontspannen en bezig te zijn met andere 

dingen dan werk en sport heeft hij een aantal jaren 

geleden weer besloten om terug met de vogels te 

beginnen, eerst in een buitenkooi en achteraf werd 

de bergplaats achter de garage ingericht als 

kweekhok. De nieuwe start was genomen, en met 

een seniorkweker als buur moest het wel lukken. 

 Desalniettemin is Rini verbaast wat er allemaal 

komt kijken bij onze grasparkieten, het is toch niet 

allemaal zoals het beschreven staat, en het komt 

dan ook allemaal zo niet uit. Er komt toch wat 

vingerspitsgevoel bij en daar om zullen de eerste  
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jaren vooral de leerjaren worden. Maar geholpen 

door Ard is dat voor hem geen probleem, als Ard 

eens niet kan voor zijn eigen vogels zorgen om wat 

voor reden dan ook dan springt Rini even in bij 

Ard en is er raad nodig dan staat Ard weer klaar 

voor Rini. Mooie wisselwerking dus. Door 

plaatsgebrek en ook deels tijdsgebrek, job, vrouw 

en zonen is de opzet van het hok beperkt. Maar 

biedt het Rini na een drukke dag wel ontspanning. 

Mocht dat onverhoopt niet genoeg zijn dan loopt 

hij gewoon naar de vogels van Ard. Zo loopt Rini 

toch al wel een aantal keer per week langs bij Ard 

om te kletsen over de hobby en om te leren van 

Ard. 

 

Het hok: 

Zoals al gezegd het hok ligt achter de garage en is 

tevens de toegang tot de tuin. Buiten is er 

aansluitend een buiten hok van 3 bij 1,2 meter hier 

verblijven de vogels enkel in de zomer, dit wordt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ook bewust gedaan om de buren niet te veel te 

storen, daar de vogels vooral ’s morgens en ’s 

avonds actief zijn.  

Binnen staan 2 vluchten boven mekaar van twee 

meter lengte, één meter diep en één meter hoog, 

hier verblijven de vogels als ze niet in de kweek 

zijn of op rust. Aan de linkerzijde vinden we zes 

kweekkooien van het van Keulen type, het speciale 

hieraan is dat Rini zelf in iedere kweekkooi een 

lichtstrip met ledverlichting heeft aangebracht, 

deze staan op een klok en kunnen aangestuurd 

worden in tijd en sterkte en zwakken dan ook af tot 

een nachtverlichting ’s nachts. Persoonlijk had ik 

deze nog niet gezien, ze zouden in de handel zijn in 

verschillende afmetingen. 

Het geeft wel een vrij lichte indruk en is misschien 

iets te veel, moest ge poppen krijgen die de jongen 

aanvallen zou dit aan het licht kunnen liggen, we 

hebben zelf met een paar liefhebbers testen gedaan, 

waar poppen de jongen aanvallen en ge kunt de 

lichtintensiteit minderen dan worden de aanvallen 

op de jongen duidelijk minder. Dus niet de lengte 

van de lichturen maar wel de intensiteit van het 

licht is belangrijk. Overigens heeft Rini geen last 

van poppen die de jongen aanvallen. De 

verlichtingsoplossing van Rini is een mooie 

uitkomst voor iemand die helemaal geen daglicht 

in de kooi krijgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de bodembedekking van de kweekbakken 

heeft Rini gekozen na het uitproberen van diverse 

materialen voor krantenpapier, wat regelmatig 

vervangen wordt. Met als voordeel dat de klikko 

niet zo rap vol is en Rini vindt ook dat het 

luizenbestand zo ook veel minder schuilplaats 

krijgt. Deze worden bestreden met Finecto+ oral 

dit wordt maandelijks onder de zaadmengeling 

gemengd en met Finecto protect wordt wekelijks 
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de wanden van de kweekbakken ingespoten, sinds 

hij dit gebruikt, heeft hij geen probleem meer 

gehad met bloedluis en ander ongedierte van luizen 

of mijten. De temperatuur wordt op een minimum 

temperatuur van 15° gehouden en de vochtigheid 

varieert tussen 50 en 70 wat wel goed is. 

 

De voeding: 

Ik gebruik een mengeling van Slaats (Mannes) en 

daarin voeg ik per 20 kg 2 kg onkruidzaad.  

Het eivoer bestaat uit een mix van verschillende 

merken eivoer, haver, oestergrit, maagkiezel, soja- 

en knoflookolie, boekweit- en sojameel. Verder 

nog wat kruiden, couscous en niet te vergeten wat 

trosgierst om de boel lekkerder te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rini gebruikt als er een vogel is moet dood gedaan 

worden. hij het product Petroleumether, de vogel is 

direct zonder pijn in het hiernamaals. 

 

 

Bij de koffie kwam Ard nog even aangelopen en 

werd wat bijgepraat over de hobby, de werking van 

de club en natuurlijk het toetreden van Rini aan het 

bestuur, Rini dacht van eerst een jaar of zo mee te 

lopen als algemeen bestuurslid om dan te kijken 

welke functie hem het meeste ligt om in te vullen. 

Hij zelf vindt wel dat hij het beste kan ont stressen 

na de dagtaak als hij rustig zijn vogels kan gaan 

verzorgen, en als er nog wat tijd is even bij Ard 

aanlopen om te kijken naar de vogels en wat na te 

keuvelen over de hobby.  

 

Rini we wensen je een mooie toekomst in de hobby 

en de club, bedankt voor de koffie en gebak, de 

reporter zal weer enkele dagen op regime mogen. 
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