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Op een mooie na zomerdag eind september arriveerden wij in Groenlo bij de kersverse kampioen van de 

GGC show van 2014 Bertus Roerdink. De rit ging van Raalte naar Nijverdal en vervolgens door het 

Twentse land naar de Achterhoek. Groenlo is een oude, historische stad met diverse 

bezienswaardigheden die nog terug gaan op de tijd van de tachtigjarige oorlog. Ook bierbrouwer 

Grolsch was lange tijd het belangrijkste bedrijf in Groenlo, vanaf 2005 is de gehele productie verplaatst 

naar Boekelo nabij Enschede. Een inwoner van Groenlo wordt een Grollenaar genoemd, het bijvoeglijk 

naamwoord van Groenlo is Grols. Mijn bijrijder is een expert op het gebied van bier en vond het 

noodzakelijk om deze geschiedenis in het verslag te vermelden. Hij heeft zich jaren lang ingespannen om 

de productie naar grote hoogte te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massief bronzen beugels fles van Grolsch boven op de vitrinekast die Bertus ontvangen heeft bij 

zijn 40 jarig jubileum. 

 

Bertus Roerink heeft al een lange geschiedenis in de vogel sport. Op zijn vijftiende had hij al tropische 

vogels, vervolgens kwamen er de kanaries en daarna de grasparkieten. De keuze voor de grasparkieten 

was o.a. gebaseerd op het feit dat hij door zijn werkzaamheden in de servicedienst minder tijd had voor 

zijn vogels. De kanaries kregen drie keer per dag vers eivoer, voor de grasparkieten kon dit beperkt 

blijven tot één keer per dag. Hij is volgend jaar 40 jaar lid van de Gelderse Grasparkieten Club en kent op 

zijn 72 ste de geschiedenis van de grasparkieten sport nog op zijn duimpje. Dit is trouwens niet zijn enige 

hobby, ook het maken van dansmuziek met de band is nog een belangrijke passie en ook de biljartkeus 

worden nog regelmatig ter hand genomen. Ook kan hij zijn energie kwijt in de ruime tuin rondom het 

prachtige architectonische huis waar hij samen met Joke in woont. Een deel van de ruime garage is 

ingericht als vogelverblijf. 

 

De vogels hebben als achtergrond diverse kwekers zoals H.Susselbeek, Gerard en Bert Peters ook werden 

er via Warry van der Reijden recessief bonten van Jansen uit Steenderen aangeschaft. Ook werden er met 

Danny Put en Henk van Dort vogels geruild of uitgeleend. De Australisch bonten zijn ongeveer een jaar 

of vijf geleden gekocht bij Rob Alofs. Maar de dominante bloedlijn is opgebouwd uit een grijsgroene 

man van Harry Ruumpol die hij gratis heeft gekregen en een grijsgroene opaline pop uit een vogel van 

Gerard Peters. 
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Dit span gaf hem ongeveer dertig jongen, voldoende materiaal om mee verder te werken. Er zijn diverse 

kleurslagen aanwezig waarbij ook enkele goede Hollands bonte vogels. In de hal van de woning staat een 

goed gevulde vitrine kast met de nodige bekers en plaquettes. Maar de hoofdprijs is de beker voor de 

algemeen kampioen op de GGC rayon show 2014. Een donkergroene jonge man in een uitstekende 

conditie wist deze prestigieuze prijs in de wacht te slepen. Tijdens ons bezoek waren de koppels al 

opgekooid en Bertus en Harry Ruumpol bezig om de verkoop vogels uit te selecteren. Verder werden er 

ongeveer tien mannen en vijftien poppen als reserve vogels aan gehouden, waarvan een aantal 

beloftevolle late jongen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De koppels (foto links) worden een week lang opgekooid zonder broedblok, (midden) de reserve 

vogels waaronder diverse bonte vogels (rechts) de vogels die voor de verkoop in aanmerking 

komen. 

 

Dit jaar werden er 110 vogels geringd een knappe prestatie met achttien broedkooien (maten 60 cm. x 50 

cm. x 40 cm.). In de administratie, die prima op orde is, is te zien dat er enkele mannen in de 

genummerde kooien meerdere poppen hebben gehad. De achttien broedkooien zijn geplaatst tegenover de 

drie vluchten (lengte 2 meter en 1 meter breed), zowel aan de boven- en onderkant is kastruimte 

aangebracht, ook is er nog ruimte voor een wasbak en stromend water. De ventilatie gaat op de 

natuurlijke manier met een open raam, ook is er een ionisator aanwezig en een Venta luchtreiniger, die de 

lucht aan zuigt en via roterende schijven worden de vuildeeltjes achter gelaten en vocht aan de 

omgevingslucht toegevoegd. Het plafond is 2.60 meter hoog zodat er de nodige extra kubieke meters zijn 

voor een goede atmosfeer. De meeste vogels zitten op de hoog aangebrachte zitstokken, indien de 

temperatuur boven in het hok stijgt dan zoeken ze de bodem van het hok op waar regelmatig nieuwe 

beukensnippers worden gestrooid.  

 

De voeding is in principe het gehele jaar hetzelfde, wel verschilt de dosering en de frequentie van o.a. het 

eiervoer. In de zomer werd het eiervoer een tijd lang niet gegeven, dat beviel uiteindelijk niet omdat de 

vogels daarna moeite hadden om aan het eiervoer te wennen. Door het eiervoer gaat een schepje 

Breedmax en geraspte wortel, ook zit er kiemzaad in het dieet. Het zaad is de in deze regio bekende 

Peters mengeling zonder onkruidzaad. De vogels ontvangen verder oestergrit en maagkiezel, ook van 

Witte Molen Wimoraal een speciale mineraalmenging voor duiven en vogels. In het water verder geen 

toevoegingen, dagelijks schoon drinkwater en in de zomer bij warm weer twee keer per dag. Wekelijks 

worden de drinkflesjes uitgewassen. De vogels reageren op dit drinkwater door hier in te gaan baden. 
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De vogels worden ter voorbereiding op de tentoonstelling gewassen met baby shampoo en enkele dagen 

nat gespoten, dit tot twee dagen voor de show. Geknikte staarten worden in heet water recht gemaakt en 

de vogels verblijven in de broedkooi ter voorbereiding op de show. 

De resultaten op de GGC rayon show mochten er dan ook zijn. Niet alleen een algemeen kampioen (U) 

maar ook een EKP met het predicaat U en een jonge grijze man met een U. Ook een EKOP was goed 

voor het predicaat uitstekend. Diverse eerste en tweede geplaatste vogels met ZG. Voor de 

promotie/degradatie punten zou Bertus graag zien dat een eerste geplaatste vogel die alleen in zijn klasse 

zit ook nog vergeleken gaat worden met andere vogels zodat er dan een extra plaatsing in een volle klasse 

plaats kan vinden. Dit zou dan extra punten op kunnen leveren.  

 

 

 








