
 

   

 
 

Nederlandse Grasparkieten Club                         www.ngc-dbs.nl                                  Budgie nr. 6  augustus  2019 

 

7                       

 

 

Deze maand zijn we te gast bij Henk en Jeannette 

Broer in Waddinxveen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waddinxveen is een plaats en gemeente in de 

Nederlandse provincie Zuid-Holland op korte 

afstand van Gouda. De gemeente heeft 28.311 

inwoners (1 januari 2019, bron: CBS). Het 

dijkdorp ontstond in de 13e eeuw als 

veenontginning op de westoever van de Gouwe.  

Waddinxveen is vooral bekend vanwege de 

Waddinxveense hefbrug (1936) over de Gouwe. 

Verder staat 

Waddinxveen van 

oudsher bekend 

om de 

meubelmakers en 

stroopwafelbakke-

rijen. In het zuiden 

van de gemeente 

ligt een deel van de 

Zuidplaspolder. In 

het noorden 

bevindt zich het 

Gouwebos, een 

groene buffer 

tussen 

Waddinxveen en 

Boskoop. De grond van deze buffer is het 

eigendom van gemeente Waddinxveen, terwijl de  

 

bomen het eigendom zijn van gemeente Boskoop. 

Dit moet verzekeren dat de ontwikkeling van dit 

gebied door beide gemeenten wordt geaccepteerd.  

In de gemeente Waddinxveen bevindt zich de 

Vergeten Plek. Het water staat er op 7,10 m onder 

NAP, dat is het laagste polderwaterpeil van 

Nederland. Om daar de aandacht op te vestigen is 

er in 1996 een monument verrezen, ontworpen 

door Eline Ouwendijk.  

De oudere liefhebbers onder ons zullen Henk zeker 

kennen. Daar hij vroeger nog actief is geweest in 

de hobby, als een zeer gedreven liefhebber met 

kennis van zaken, en niet te vergeten dat Henk in 

2005 de clubshow won in Hapert. In 2006 heeft hij 

dan zijn vogels verkocht en stopte hij met de 

hobby, dit vooral door familiale omstandigheden.  

Maar zoals we zo dikwijls zien de laatste jaren 

kruipt het bloed waar het niet gaan kan en in 2012 

werd er een nieuwe start gemaakt met de vogels. 

Henk nam zich voor dat de stam beter moest 

worden dan in het verleden. Eerst bij de nieuwe 

start werd er goed rondgekeken, hoe ziet de 

moderne vogel er uit, wie zijn zowat de leidende 

figuren in de hobby en hoe zien hun vogels eruit, 

en kunnen deze mij bekoren. In eerste instantie 

heeft Henk vogels gekocht bij een aantal 

Nederlandse kwekers en heeft hij deze na een jaar 

kweekervaring verkocht. Hierna is Henk naar 

Jacco de Vries en Rinus van de Broek gegaan om 

zijn nieuwe lijn op te starten. Deze twee lijnen 

bestonden voor het grootste deel uit vogels van de 

JJJC. Henk wilde deze vogels graag hebben omdat 

hij bij JJJC een ideaalbeeld van vogels zag. In de 

afgelopen jaren is het hok van Henk aangevuld met 

originele JJJC vogels. In de afgelopen vijf jaar is 

Henk jaarlijks naar Engeland gegaan waar hij 

diverse hokken heeft bezocht en waarvandaan hij 

verschillende vogels in zijn lijn heeft gebracht. Dit 

waren onder andere vogels van Miller/Merrit en 

McGovern. In 2015 kocht Henk in Engeland een 

vogel bij Geoff Bowley, deze vogel zit nog steeds 

in zijn hok. Een groot deel van zijn lijn is verwant 

aan deze vogel.  
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Henk heeft in de eerste jaren van zijn herstart, 

vooral op lijnenteelt ingezet, nu dat er bepaalde 

kenmerken in zijn vogels zitten die hij graag ziet, is 

kweken vooral puzzelen, er wordt nu veel meer 

naar de uiterlijke kenmerken gekeken en vooral 

meer geëxperimenteerd om de vogel te creëren die 

Henk vindt dat de ideale showvogel is. Henk houdt 

minder van vogels die qua bevedering over de top 

zijn. De ideale verparing van Henk is altijd een 

compensatie koppel: een grovere pop met een wat 

fijnere man, eigenlijk zoals Mannes het in de jaren 

ook toepaste. Bij de selectie van zijn vogels streeft 

Henk er ieder jaar naar dat de vogels compleet zijn. 

Dit is niet altijd eenvoudig, de beste vogels 

vertonen, net als bij iedereen, ook wel eens een 

foutje. Maar voorkomen is nog altijd 

gemakkelijker dan genezen. 

Het hok: 

Als destijds de woning waar ze nu wonen 

aangekocht werd, moest er natuurlijk een nieuwe 

kooi gebouwd worden, er werd gekozen voor het 

blokhut systeem, dit is zowat in iedere maat  

verkrijg-

baar en 

kon 

Henk 

zelf 

opbouwe

n. Langs 

de 

binnenzij

de zijn 

de 

wanden nog eens bekleed met aluminium platen 

met isolatie, deze zijn bijna 10 cm dik en het 

voorkomt dat er grote temperatuurschommelingen 

zijn in het hok. In de winter verwarmt Henk het 

hok met een kleine 

gaskachel, hij zorgt ervoor 

dat de temperatuur rond de 

zes graden blijft. Henk heeft 

in zijn hok een grote 

stofafzuiger, welke ook in 

huizen wordt gebruikt. 

Hiernaast is er een ventilator 

geplaatst die door een 11 c  

m dikke buis met gaten die frisse lucht het hok in 

blaast. Dit geeft dat het in het 

hok altijd een frisse aangename 

ventilatie is en veel zuivere 

lucht.  Er staan aan de 

rechterkant tegen de wand 20 

kweekkooien opgesteld van 58 

cm breed 50 diep en 50 hoog, 

links en rechts van deze 

kweekkooien staan er nog een 

blok van 4 kweekkooien en aan de linkerkant onder 

de raam nog een blok van 4 kooien. Tevens zijn er 

3 volières van 2 bij 1 meter grote en voor de 

kweekkooien nog een verrijdbare volières van 2 

hoog en 2 meter lang. Dit geeft dat er voldoende 

plaats is om nogal wat vogels aan te houden. Dit 

vindt Henk wel belangrijk, omdat hij graag wat 

verschillende type vogels aanhoudt om onderling te 

kruisen en zo de vogel naar zijn inzicht te kunnen 

kweken. Aan de rechterzijde naast de deur is er nog 

een keukenblok voorzien, Henk vindt het 

belangrijk dat de hygiëne van de drinkflesjes en de 

broedblokken optimaal is. Recent kreeg hij de raad 

van een dierenarts om niet dagelijks schone 

drinkfonteinen te hangen die in chloorwater 

gezeten hadden, om de vogels niet te immuun te 

maken en ze wat weerstand te laten opbouwen. 
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Voor de grondbedekking in de volières en in de 

kweekbakken kiest Henk voor de hennepstengels 

die in de handel verkrijgbaar zijn. Henk is ook 

iemand die zeer sociaal is en als hij bij kwekers 

thuis komt geeft hij zijn ogen en oren de kost, en is 

hij niet te beroerd is om vragen over een bepaald 

iets of problematiek te stellen. Ge bent nooit te oud 

om te leren is zijn motto.  

De voeding: 

Henk gebruikt als zaadmengeling de Jo Mannes 

mengeling van Slaats. De vogels krijgen ook 

trosgierst en onkruidzaden. Als eivoer wordt 

dagelijks Daily Nature gegeven met een mengeling 

van de Miller mix, te vinden op Youtube. De 

vogels krijgen iedere dag verse groentes door het 

eivoer, dit zijn onder andere wortel, biet, broccoli, 

bleekselderij enz.  

 Bij de koffie en het broodje met gebak achteraf, 

werd nog wat afgekletst over de hobby in het 

algemeen. Henk gaf aan dat hij actiever wil gaan 

showen: als er steeds minder kwekers gaan showen 

krijgen de clubs het ook moeilijk om een 

programma uit te dokteren. Het showen zorgt ook 

voor de gezelligheid in de hobby, meer contact 

onder mekaar is meer plezier in de hobby, en wie is 

er niet vereert als er bezoek langs komt om over de 

vogels te praten en te discuteren wat de juiste of 

niet juiste richting is. Henk zegt dat ten opzichte 

van zijn eerdere kweek carrière het opvalt dat er 

steeds minder kwekers bij elkaar op bezoek gaan. 

Hij vindt het zelf erg leuk om bij een ander in de 

keuken te kijken. Vandaar dat hij regelmatig in 

Engeland kwekers bezoekt.  In ieder geval bedankt 

voor de gezellige rondleiding en babbel over de 

vogels en rest. En zoals alle goede 

grasparkietenkwekers heeft Henk ook de vijver met 

de koi’s. En de ultieme waker rondlopen. 
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