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De eerste ten huize van het nieuwe seizoen van 

Budgie stellen we traditioneel iemand voor uit het 

bestuur. Deze uitgave van ten huize is gewijd aan 

onze secretaris Ton Vermeer. Ton is voor 2 jaar 

toegetreden tot het bestuur van NGC, en is dan op 

vorige jaarvergadering gekozen als secretaris daar 

Jaco Griffioen had aangegeven van met deze 

functie te stoppen. Dus nog een late welkom van 

alle leden en het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schijndel (Schijndels dialect: Skèndel) is een 

plaats en voormalige gemeente in de Nederlandse 

provincie Noord-Brabant, gelegen in de Meierij 

van 's-Hertogenbosch.  De gemeente bestond 

daarnaast uit het kerkdorp Wijbosch, dat tegen de 

bevolkingskern van Schijndel ligt en gedeeltelijk is 

vastgegroeid.  

Op 1 januari 2017 ging Schijndel, samen met Sint-

Oedenrode en Veghel, op in de nieuwe gemeente 

Meierijstad. In 1299 wordt Schijndel voor het eerst 

vernoemd als Skinle.  

Schijndel zou zijn naam te danken hebben aan een 

eikenbos, waar men in die tijd schors (skin) ging 

halen voor het bereiden van run (een materiaal dat 

gebruikt werd bij het looien van huiden). Andere 

bronnen spreken van een schijn (spook) en loo 

(bos): spookbos 

 

 

De eerste ontginningen vonden in de vroege 

middeleeuwen plaats op vruchtbare bosgronden 

langs de Aa. In de vroegste periode maakte 

Schijndel deel uit van het Graafschap Rode (Sint-

Oedenrode). In die periode werden de inwoners 

van Schijndel dan ook met de naam "Rodenaren" 

aangeduid en ontving het dorp zijn costuimen en 

landrechten naar Roois recht. 

Als er iets typerend is voor de economie van 

Schijndel is dat de eeuwenoude traditie van 

hopteelt. Het is deze teelt die Schijndelaren de 

bijnaam Skèndelse Hopbel gaf. Reeds rond 1400 is 

er sprake van hopteelt in Schijndel. Deze teelt was 

zwaar, maar loonde blijkbaar de moeite. Door de 

eeuwen heen blijft er in Schijndel sprake van 

hopkuilen en vanaf de achttiende eeuw staat het 

dorp bekend om de teelt van hop. Vanaf 1755 werd 

de hop in grote hopwagens gewogen. Schijndel 

telde toen zeven brouwerijen. In de 20e eeuw was 

de hopteelt in Schijndel compleet verdwenen. In 

2004 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar 

de herinvoering van de hopteelt. In 2005 is er een 

proefveld aangelegd. Een deel van de hop wordt 

gebruikt door de plaatselijke brouwerij Sint 

Servattumus. 

 

Hoe het begon: 

 

Vogels heeft Ton al van in 1969, maar het was 

destijds een volière met vooral kanaries en exoten. 

Er werd met deze vogels vlot gekweekt en ook al 

eens geshowd in de plaatselijke vogelbond. Maar 

op een gegeven moment was er een periode zo 

rond 1984 waar in ge de gekweekte vogels nog niet 

aan de straatstenen kwijt geraakte en je met de 

overschotten bleef zitten. Er werd wat rond 

gekeken en geïnformeerd en zo is Ton begonnen 

met de grasparkieten, maar de kwaliteit liet te 

wensen over. Daarna heeft hij zijn eerste stam 

vogels via Cor Zegelaar bekomen en die hadden  

Engelse invloeden daar Cor vogels had aangeschaft 

van Westerlaken die destijds één van de pioniers 

was van de Engelse grasparkieten in Nederland. En 

het was succes rijk, er werden veel prijzen 

gewonnen en er was een mooi bestand. 

Maar eind 1994 werd er besloten om te stoppen 

met de hobby er was de job die veel tijd vroeg alle  
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dagen weg van 7 uur ’s morgens tot 7 ’s avonds, er 

waren 3 kleine kinderen , 2 zonen en een dochter 

waar ook nogal wat tijd ging inkruipen daar ze 

sportief waren en papa dus mee moest naar het 

voetbal en hockey en de training. Ton was zelf ook 

nogal sportief, heeft basketbal, korfbal en volleybal 

gespeeld en speelde destijds nog tennis. Er was dus 

geen tijd genoeg om de vogels degelijk te 

verzorgen. 

Maar het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet 

gaan kan, en in 2014 werd de hobby terug 

opgestart. Er werden weer vogels o.a. met Engelse 

achtergronden aangetrokken, maar deze keer liep 

het niet van een leien dakje, want uit de 

verschillende verparingen werden er regelmatig 

federdusters geboren, en hier had Ton toch nogal 

wat frustratie van. En wel in zulke mate dat hij het 

laatste broedjaar al de vogels waar federdusters uit 

kwamen verkocht heeft. Wat welk nut heeft het 

van vogels te kweken met veerproblemen in feite 

ga je er mee achteruit in plaats van vooruit. Op 

langere termijn is dit een veel veiliger optie op het 

kweken van grasparkieten. 

 

Het hok, 

 

De kweekkamer is ondergebracht in de schuur en 

heeft een aan sluitende buitenvolière van 5 bij 2 

meter in de tuin, waar de vogels de grootste tijd 

van het jaar in verblijven, belangrijk voor Ton is  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dat de vogels voldoende kunnen vliegen en ze 

moeten ook goed kunnen vliegen dit is een basis 

vereiste in de selectie. Alles maar dan ook alles van 

kooien tot de elektriciteit is door Ton zelf gemaakt 

en aangebracht in de kooi, dus we zeggen een 

handige Harry. In de kweekkamer die 4,3 bij 3.2 

meter is staan er rechts 6 kweekkooien, tegen de 

achterzijde staan er nog eens negen kweekkooien   

en 2 dubbel afzetkooien voor jonge vogels in te  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zetten of voor mannen en poppen op te kooien om 

ze op te werken voor de kweek of voor de show. 

Aan de rechter zijde hebben 2 volières, tegen de 

muur deze is de ganse diepte van de kweekkamer 

en is 90 cm breed aansluitend  een volière van 2 

meter diep en 1.10 breed die beiden toegang geven 

door een in vlieggat naar de buiten volière. 

Hiervoor staan nog 2 volières boven mekaar van 2 

x 1 x 1 meter die verrijdbaar zijn, Hier komen de 

jonge in als ze gespeend zijn. De verluchting is met 

een buis met 2 uiteinden boven de kweekkooien, 

deze zullen in de toekomst aangepast worden, Ton 

wilt een groter afzuigvolume creëren in zijn kooi 

en gaat met een centraal afzuigsysteem werken en  

dit staat op 

het 

programma 

voor na de 

kweek. 

Evenals de buitenvolière wordt op zijn lange kant 

in twee verdeelt zodat hij de poppen en de mannen 

gescheiden kan houden. Wat waarschijnlijk het 

broedproces ten goede komt. De verlichting wordt  
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ook nog aangepast, dit zijn de werken die voorzien 

zijn met de aanleg van de nieuwe tuin gaat Ton 

weten wat doen in het voorjaar. Maar hij is recent 

op pensioen gegaan er is dus tijd om het allemaal te 

realiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voeding: 

 

Het zaad is de Boostermengeling van Slaats. 

Daarnaast hebben de vogels ruim de beschikking 

over grit. Regelmatig wordt ook onkruidzaad 

verstrekt en trosgierst. Gekiemd zaad en geraspte 

wortel worden via het zacht voer gegeven. In de 

broedtijd gebeurt dit afwisselend en frequenter. In 

de kweekperiode bestaat het opfokvoer uit 

Bravomix eivoer gemengd met Frutti Paté van 

Orlux. Daaraan worden nog pagima green, 

negerzaad, foniopaddy en haver toegevoegd en 

kiemzaad of geraspte wortel. Het kiemzaad bestaat 

o.a. uit katjang idoe, tarwe en boekweit. 

 

 

Bij de koffie en het gebak werd er nog wat over 

koetjes en kalfjes gepraat en wist Ton te vertellen 

dat zijn kinderen niet bij de deur wonen, er woont 

er eentje in Gent België en een andere in Dublin 

Ierland, dat is allemaal niet bij de deur en ze zien 

mekaar dan het meeste langs skype al maar goed 

dat deze technologie allemaal bestaat. 
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