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Deze keer zijn we te gast bij het partnership JMS 

waarvan de drijvende persoon Mario Schiebahn is 

Mario en zijn vrouwtje Sandy wonen in Onze 

Lieve Vrouw Olen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten noorden van het centrum van Olen ontstonden 

in de loop van de tijd een aantal kleinere kernen, 

agrarische gehuchtjes. Deze werden uiteindelijk 

tezamen Achter-Olen genoemd. Deze gehuchtjes 

waren onder meer Meren, Gerhagen, Heibloem, 

Boekel en Gerheiden. Die laatste bleef het langst 

als eigen plaats geduid, tot halfweg de twintigste 

eeuw. In 1864 werd het een eigen parochie, Onze-

Lieve-Vrouw-Olen, Door de industrialisatie in de 

19e eeuw en de daar bijkomende groei vloeide de 

gehuchtjes steeds meer in elkaar over.  

In de loop van de twintigste eeuw werd steeds 

vaker de parochienaam gebruikt als de plaatsnaam 

en zo verdween uiteindelijk de naam Achter-Olen 

van de kaarten. In de volksmond spreekt men 

echter nog vaak van Achter-Olen. Soms duiken de 

namen Gerheiden en Boekel nog op kaarten op, die 

laatste ook wel als alternatieve naam voor de 

plaats, doordat Boekel het centrum vormt met het 

dorpsplein en de hoofdkerk van de parochie 

De geschiedenis:                                                             

Mario heeft vroeger nog grasparkieten gehouden, 

maar door een aantal beslommeringen werd er  

 

gestopt met het kweken en tentoonstellen van 

grasparkieten. 

Zoals zo dikwijls gebeurd, het bloed kruipt waar 

het niet gaan kan en in 2012 werd er terug gestart 

met het houden van grasparkieten. Eerst werd er 

rond gekeken welke vogels hem het meeste 

aanspraken en er werd gekozen voor de lijn en de 

vogels van Andre Goossens uit Limburg en Rein 

Dul uit Marum. Later werden er nog enkele vogels 

van William Dierckx en een vogel het partnerschip 

Heylen-Effertz-Nettekoven bekomen langs Rinus 

van den Broek ingebracht. Dit omdat deze vogels 

een achtergrond hebben van JJJC Budgies, 

Mannes, Lutolf en nog een beetje Vermeir. Ook 

een pop van Harrie Aardema werd gebruikt met 

groot succes. En het afgelopen jaar werden er wat 

vogels aangeschaft en geruild met Janno 

Groeneveld. Toch allemaal namen in de 

parkietenwereld om U tegen te zeggen. En met 

deze vogels werd er gebouwd om een eigen stam 

en of bloedlijn te maken.  

De stam opbouw. 

Er wordt vooral zeer goed op de bevedering gelet 

dat deze niet te grof wordt. En Mario heeft een 

heilige schrik van lang vleugels en lang staarten. 

Ook aan de Franse rui heeft hij een broertje dood, 

ja wie niet van onze liefhebbers. Daarom neemt 

ieder jaar na het kweekseizoen drastisch 

maatregelen en worden alle kweekkooien volledig 

gedemodeerd en ontsmet en de kweekkamer en 

volière wordt met een mengeling met Virkon s , 

Tegoo 2000 vt 25 en cid 20 en ByeMite ingespoten 

 

 

 

 

 

 en dan 3 weken volledig afgesloten. Zodat het 

goed kan inwerken en hout vast houden maar tot 

nu heeft hij geen enkele vogel met Franse rui. En 

er waren misschien 3 of 4 vogels aanwezig in het 

hok  
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die geen staart hadden en deze worden dan ook 

uitgesloten van de kweek, of het moest zijn dat hij 

uitzonderlijke andere kwaliteiten heeft en dan zou 

hij er pas over nagedacht worden om hem te 

gebruiken. Ook worden de vogels een maand voor 

de kweek gekuurd met Tricho plus van Versele 

Laga en juist na de kweek 

opnieuw zodat al de jongen 

ook vrij zijn van virussen. 

Tevens wordt een echte 

lijnenteelt toegepast en een 

koppeling zal steeds bestaan 

om mekaars fouten op te 

heffen, en zo een stapje dichter naar de standaard te 

kweken. Aangekochte vogels worden origineel 

verpaard en de betere jongen uit de verparing 

worden ingekruist met de eigen lijn. De laatste 2 

jaar heb ik al een paar volledige outcross 

verparingen gedaan om te proberen een betere 

vogel te kweken. Ook vindt ik het belangrijk om 

verschillende veertypes op mijn hok te hebben. 

 Er wordt ook nogal wat aandacht aan de 

kopwelving en de bevedering rond de ogen 

gekeken en de houding van de vogels is ook 

belangrijk. Om de blow te creëren werden er 

Engelse invloeden gebruikt door enkele vogels van 

Harald Woodrow uit Lancishire deze kwamen 

voort uit de Pilkington lijn, die dan op hun beurt uit 

de Omerod vogels kwamen.  De overgoten lijn is 

dan weer voortgekomen uit een ruil met een 

Engelse kweker er werd een kans split overgoten 

vogel uit de Gary Sheperson lijn geruild, Tot grote 

verbazing in combinatie met de eigen lijn werd er 

onmiddellijk een zeer mooie overgoten gekweekt, 

en hij is dan ook de stamvader van de overgoten 

lijn. 

De vogels zijn gehuisvest in de kelder van de 

woning, daar de woning vloerverwarming heeft is 

het in de kelder altijd een aangename 17° en dit 

zonder verwarming, en ook in de hete zomers die 

we de laatste jaren kennen is er steeds een 

aangename temperatuur in de kelder. 

De vogelruimte is in de kelder van de woning en is 

4,8 x 5,5 meter verdeeld in 3 ruimtes, er staan 27 

kweekkooien van van Keulen opgesteld   met de 

inschuifnesten en er zijn er ook enkele met de 

aanhangende buiten nesten. In de gang staat dan 

een kooi opgesteld van 1.2 x 0.4 x 1.8 hoog in 2 

delen waar de jongen kunnen afgezet worden, of  

waar wat vogels verblijven voor ze in de kweek 

gaan. Aan de 

rechterzijde is een kelder 

van 3,90 x 2,4 meter en 

deze 

doet 

integr

aal 

dienst 

als 

volièr

e, hier verblijven de 

vogels het ganse jaar, 

Volgens de geschreven 

normen zou je hier 320 vogels mogen in houden 

zonder dat ze stress problemen krijgen.  Mario zou 

in de toekomst wel willen verbouwen zodat hij wat 

meer kweekbakken kan plaatsen, omdat hij vindt 

dat hij er te weinig heeft om zijn verschillende 

lijnen in stand te houden. Zoals de overgoten lijn 

maar ook de cinnamons, de spangles, en de 

normale, hij vindt dat hij nu te beperkt is om alles 

mooi op een rij te houden en te veel compromissen 

moet maken in zijn kweekprogramma. Er is dus 

continue verlichting van 6 uur ’s morgens tot 22 

uur ’s avonds, maar op de middag word de 

verlichting 2 uur gedoofd zodat ze terug donker 

zitten, dit geeft in de kweek ook het voordeel zegt 

Mario dat de mans terug willen trappen zo gauw de 

verlichting terug aan gaat. 

 

De voeding: 

Bestaat uit de grasparkieten mengeling en de 

Versele Laga Mannes, de Nature Deli nr.66 en de 

onkruidzaden Nature Deli nr. 93. en gepelde haver 

bijgegeven. Enkel trosjes gierst wordt vermeden, 

daar Mario hier enkel slechte ervaringen mee 

gehad heeft, moest hij mooie zuivere trosjesgierst 

kunnen vinden dan zou hij het wel geven, maar hij 

vindt hem te onzuiver.  Verder vitamine ral, sepia, 

grit en maagkiezel. Ook aminovit van Herbots en 

fonio paddy word gegeven. Het eivoer is van Witte 

Molen met toegevoegde gammarus soft voeding 

bestaat uit wortelen, broccoli, eieren en Breedwax. 
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Bij de koffie en de taart werd er nog wat nagekaart 

over de hobby in het algemeen en de aankomende 

shows. Bij het gesprek valt het wel op dat Mario 

een heel gemotiveerde liefhebber en kweker is. En 

dat hij ook nog veel bezig is met de sociale media 

van de vogels, wat zo ben je direct met liefhebbers 

over de hele wereld in contact. 
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