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Deze maand zijn we te gast in Wachtebeke bij 

Freddy en Liliane Meert. 

 

Wachtebeke ligt in België in de provincie Oost-

Vlaanderen. Het is gelegen aan de E34 van 

Antwerpen naar Knokke Heist. Het is een vrije 

kleine gemeente met een 7500 inwoners maar al 

vrij oud, er was voor het eerst spraak in de 

geschriften van Wagtebeke in 1198. De gemeente 

wordt doorsneden door de Moervaart. 

 

Freddy en Liliane wonen in een mooie laagbouw 

op de hoek van een straat, er is een mooie kleine 

tuin aan hun woning. In zijn actieve carrière bate 

Freddy met zijn echtgenote een beenhouwerij uit. 

Deze was een 5 kilometer van hun woning gelegen. 

Maar daar Freddy pensioen gerechten t is kon hij 

de beenhouwerij een viertal jaar geleden overlaten 

en sindsdien is hij op pensioen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geschiedenis: 

 

Freddy heeft vroeger nog grasparkieten gehouden 

van 1978 tot 1986; deze stam was vooral gebaseerd 

op de vogels van André Vermeir, maar op een 

gegeven moment waren er problemen met de 

kweek  en de vogels, Freddy ging er van uit dat hij  

 

 

 

de bloedlijnen van de vogels te dicht op een lagen, 

en is toen met de hobby gestopt, ook al omdat zijn  

zaak als beenhouwer meer aandacht vroeg en hij 

eigenlijk te weinig tijd had om op een degelijke 

manier vogels te houden. 

Maar zoals bij zovelen , als de hobby in het bloed 

zit wordt er vroeg of laat terug de draad 

opgenomen en dus is Freddy in 2008 terug gestart 

met de vogels. 

 

 Bij de opstart werd eerst wat rond gekeken wie in 

die periode bij de betere kwekers behoorde, en er 

werden terug enkele vogels van André Vermeir 

aangeschaft, en daar Freddy ook bijzonder 

gecharmeerd was van de vogels van André 

Goossens uit Limburg, werden er hier ook vogels 

gekocht. Toen André Goossens voor 2 jaar stopte 

met de hobby heeft Freddy al jonge vogels en 

enkele van de betere kweekvogels overgenomen 

van André. Deze zijn in het laatste jaar aangevuld 

met nog enkele vogels van J.J.C. Budgies. 

En recent nog enkele van André Vermeir voor dat 

deze ook stopte met de hobby. 

 

De huisvestiging:  

 

De vogels waren ondergebracht in een vogelkooi in 

de tuin , deze bestond uit een kweekkamer met 

enkele vluchten voor de vogels met aan grenzend 

een grote buitenvlucht van 2 meter breed en 5,5 

meter lang. Daar Freddy het nogal benepen vond 
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om er te kweken heeft hij vanaf dit kweekseizoen 

zijn berghok voor tuinmateriaal en tuinmeubelen 

omgebouwd tot een kweekkamer. Deze ruimte is 

een 2,7 meter breed en een goed 5,5 meter lang en 

vrij hoog daar deze opgaat in de schuinte van het 

dak. Wat dan weer extra zuurstof levert in de 

kweekkamer. Freddy is ook de kweker van de oude 

stempel, in de kweekkamer staan alle dagen 2 

vensters open, en er is geen verwarming zolang het 

niet vriest in de kweekkamer, bij het bezoek half 

februari was het dan ook maar een 5 graden in de 

kweekkamer, maar de vogels waren volledig in 

conditie. Warmte is voor de kwekers niet voor de 

vogels zegt Freddy. Het voordeel van het nieuwe 

kweekhok is ook dat de temperatuur in de zomer 

niet boven de 24 graden komt wat ook mooi 

meegenomen is.  De kooi in de tuin wordt vanaf nu 

gebruikt als zomerverblijf van de vogels. En geeft 

nog als extra voordeel dat ge ze beter kunt 

onderhouden, omdat ze beurtelings in een seizoen 

leeg staan en makkelijk uit te wassen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de kweekkooi staan 27 kweekbakken en 2 

grotere volière kooien opgesteld voor de jongen of 

vogels in opgewerkt worden voor de kweek. 

Aan de rechterzijde van het hok moeten er nog wat 

verbeteringen aangebracht worden, de 

kweekkooien komen omhoog en de indeling 

veranderd wat tussen de bestaande ramen. 

Tevens is er een luchtzuiveraar voorzien, die 

vooral als doel heeft om het stof uit de lucht te 

halen, en dan ook om de twee dagen moet 

gereinigd worden, wat vrij gemakkelijk gaat daar 

het met een stofzuiger moet gebeuren. 
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De voeding: 

 

Voor de voeding wordt een plaatselijke 

zaadmengeling gebruikt die erg op de Mannes 

mengeling lijkt. 

Het eiervoer daarentegen maakt Freddy volledig 

zelf: het bestaat biscuits, bridmax, wortelen waar 

wat tarwekiemolie overgaat, hard gekookte eieren 

vermalen en onkruidzaden ,deze worden gekocht in 

de handel. en misschien nog het bijzonderste er 

wordt een kleine kippenfilet afgekookt en deze 

wordt met de cutter zeer fijn vermalen en aan het 

eiervoer toegevoegd.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is bij mijn weten de eerste keer dat ik weet dat 

er iemand kippenfilet aan zijn eiervoer toevoegt, 

volgens Freddy is het normaal. Als er een vogel 

sterft in de volière en je heb het niet direct gezien, 

wordt deze door de andere vogels ook bijna op  ge- 

eten ,of toch aan gebeten, dit is volgens Freddy 

voor de dierlijke hormonen die in het vlees zitten. 

Dagelijks vers water en trosjesgierst naar 

behoeven, zeker als er jongen in de blokken liggen. 

 

De werkwijze: 

 

Er wordt in hok eigenlijk lijnen teelt toegepast, niet 

in de echte zin van het woord, maar Freddy houd 

wel de vogels van bepaalde aankopen bij mekaar 

en zal in het volgend kweekseizoen, met de jongen 

onderling gaan kruizen, en dan hier wel eens een 

outcross van een andere liefhebber inbrengen. 

Verder wordt er al vrij vlug geselecteerd, net na de 

eerste jeugdrui, worden de vogels die te min zijn in 

de schouder of te hoog masker al naar de handelaar 

gebracht, zodat er eigenlijk altijd een keur van de 

betere vogels aanwezig zijn; omdat er al vroeg een 

strenge selectie gebeurd. 

Persoonlijk vond ik dat er meerdere goede vogels 

op het hok waren en dat er toch een degelijke 

kwaliteit aanwezig was.  

 

Wat ook wel resulteerde in de goede shows die 

Freddy de afgelopen jaren heeft geshowd. Hij is 

dan ook terecht clubkampion geworden in 2014 bij 

VGC. En speelde een goed klassement bij NGC 

clubshow waar hij bij de gevorderde tweede  werd 

met 40 punten, een mooi resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de koffie en een broodje hebben we nog wat 

nagekaart over de hobby in het algemeen, en over 

zijn ambitie binnen de hobby, Freddy vindt dat hij 

wel een mooi hok vogels heeft maar dat hij tegen 

de toppers nog wat te kort komt, en dat wordt zijn 

ambitie in de volgende jaren deze achterstand 

proberen weg te werken. Dit door strenge selectie 

en doelgerichte aankopen of ruilen van vogels. Om 

de kwaliteit van zijn stam omhoog te brengen. 








