
 

   

 
 

Nederlandse Grasparkieten Club                         www.ngc-dbs.nl                                  Budgie nr. 6  augustus  2015 

 

6                       

 

 

 

 

 

Al enkele jaren kom ik de enthousiaste en gedreven Spaanse kweker Salvador Riambau tegen op de 

clubshow in Hapert. Ook op facebook is Salvador actief en dit medium draagt mede bij aan boeiende 

internationale contacten. In november 2014 bracht Salvador een bezoek aan de BS-clubshow in 

Doncaster, tenminste dat was zijn bedoeling echter bij een ongelukkige misstap liep hij een 

gecompliceerde beenbreuk op waardoor hij in het ziekenhuis terecht kwam en niet samen met zijn 

vogelvrienden op de ferry terug kon naar Europoort Rotterdam. Reden om, toen hij weer in Spanje was, 

te informeren hoe het met zijn gezondheid was en of hij de lezers van Budgie ook wat meer over de 

vogelsport in zijn mooie land Spanje kon vertellen nu hij nog niet aan het werk kon door zijn blessure. 

Geen eenvoudige opgave, maar Salvador heeft er zich met Spaanse passie op gestort, waarvoor dank 

namens de redactie van Budgie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ben je in de vogelsport terecht gekomen en hoe lang kweek je al grasparkieten? 

 

Zoals de meeste kwekers had ik als kind al vogels waaronder grasparkieten maar ik heb in die tijd niet 

met ze gekweekt. In 2001 ben ik voor het eerst begonnen met het kweken van grasparkieten, ik had toen 

al het idee om te zijner tijd over te stappen op de Engelse grasparkieten, dat heb ik dan ook gedaan in 

2005. Een paar jaar later in oktober 2007 ben ik in Nederland op bezoek geweest bij Cor Booster, Etienne 

de Smaele en Rinus van den Broek. Rinus had op dat moment geen vogels te koop omdat hij midden in 

de kweek zat, wel kreeg ik de belofte dat ik volgend jaar een paar goede spannen kon krijgen. Ik heb dat 

jaar wel een aantal vogels van Cor en Etienne mee naar Spanje genomen. Het eerste jaar verliep niet goed 

en ik heb dat jaar maar drie jongen gekweekt en enkele overjarige vogels stierven, maar van de 

teleurstellingen leer je het meeste in de grasparkietensport. Ik heb veel geleerd van Etienne, ongeveer 

twee a drie jaar hadden wij veel contact via internet en als er problemen waren kon ik altijd bij hem 

terecht voor advies. De vriendschap met Rinus verliep anders in het begin en deze is gegroeid door de 

jaren heen. In augustus 2009 regelde Rinus een aantal bezoeken aan Kor Zegelaar en Willem de Koning, 

ook regelde hij voor het volgende jaar een bezoek aan Jac Cuyten. Ik was onder de indruk van de vogels 

van Jac en verheugde mij er zeer op om deze te zien. Ik droomde al van het succes dat ik met deze vogels 

zou behalen. Jac heb ik een aantal keren bezocht en ik probeer dit jaarlijks te doen en iedere keer ben ik 

weer onder de indruk van de progressie die hij maakt met zijn vogels. Ook heb ik andere topkwekers 

bezocht zoals Adrie Clarijs en Eric Thielemans waar ik ook een goede relatie mee heb opgebouwd. Door 

deze kwekers jaarlijks of vaker te bezoeken krijg ik een goed beeld van de vooruitgang van de vogels 

omdat ik deze over een aantal jaren in verschillende 
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leeftijd fasen kan volgen. Als ik in Nederland ben maak ik een planning wie ik wil bezoeken, dat lukt 

over het algemeen aardig omdat de afstanden hier veel minder groot zijn dan in Spanje. Maar als ik eens 

iemand mis dan maak ik een afspraak voor het volgende jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je gespecialiseerd in het kweken van grasparkieten of kweek je ook nog andere vogels? 

 

Ik heb ook paartje loverbirds en enkele neophemas maar ik kweek alleen met de grasparkieten. Ze zijn 

heel bijzonder voor mij maar het is ook erg moeilijk om elk jaar goede kwaliteit te kweken. Het ene jaar 

maak je progressie en het andere jaar niet, je moet veel geduld hebben en daarom maak ik mij er geen 

zorgen over. 
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Uit hoeveel vogels bestaat in het algemeen je bestand en hoeveel jongen kweek je?  

Aan het begin van het kweekseizoen heb ik ongeveer 130 vogels en in een normaal seizoen kweek ik zo 

rond de 150 jongen. Maar het loopt natuurlijk niet elk jaar op ‘rolletjes’ ook al doe je elk jaar dezelfde 

dingen.   

 

Hoeveel broedkooien gebruik je? 

Ik gebruik in principe 30 broedkooien, soms drie of vier kooien meer als bepaalde vogels in broedconditie 

zijn die ik nog niet ingezet heb of waar ik maar een paar jongen van heb. Voor elke (familie) lijn gebruik 

ik vier of vijf broedkooien, je moet dan wel erg veel pech hebben wil je hier geen jongen van kweken, 

maar goed soms zit het tegen.   

 

Wat is de achtergrond van je vogels en van welke kwekers stammen ze af? Waar kijk je in het 

bijzonder na en welk type vogel heeft je voorkeur? 

Ik kweek met vogels die een zekere verwantschap hebben, dit kan dus een vogel zijn van Jac, Rinus of 

Willem die uit dezelfde lijn komt. Vervolgens werk ik dan met de zoons en dochters. Het zijn vogels die 

zichtbaar een Jo Mannes achtergrond hebben. Ik heb Jo Mannes zelf nog nooit bezocht maar ik hoop dat 

mij dat nog een keer lukt.  

Het eerste waar ik naar kijk bij een vogel is of deze een goede schouderpartij heeft, dit is als het ware het 

fundament waarop je kunt bouwen. Dan gaat het om een goede nek en een lang lichaam, kopbreedte en 

het buffelow effect, ook de lengte van de kopbevedering is van belang. Als een vogel dit allemaal heeft 

dan moet hij de kopbevedering ook nog naar voren en zijwaarts gooien. Dan zijn wij er nog niet want dan 

komen de niet onbelangrijke details zoals veervorm en –structuur. Het is een hele puzzel om dit allemaal 

voor elkaar te krijgen.      

 

Kun je voor de lezers een beschrijving van je vogelaccommodatie geven?  

Ik heb twee ruimtes voor de vogel, mijn oude vogelhok van 16 vierkante meters die ik eigenlijk niet meer 

gebruik maar in het verleden een functie had voor de kleine kleurparkieten, in totaal heb ik 48 vierkante 

meter ter beschikking. Daarin heb ik een dubbele verrijdbare kooi van aluminium die ik zelf heb gemaakt.  

 De tweede ruimte is 32 vierkante meter groot, deze heb ik gemaakt nadat ik enkele volières van 

Nederlandse en Belgische kwekers heb bekeken. In deze ruimte staan dertig broedkooien verdeeld in drie 

blokken. De kooien die ik ook zelf heb gemaakt hebben een afmeting van 45x45x75 centimeter. Bij de 

deur naar de andere ruimte is een aanrecht/gootsteen. Ook een binnenvlucht en nog een dubbele 

verrijdbare kooi van hout, minder mooi maar hij werkt nog steeds goed. 
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Waar moet een moderne vogelaccommodatie aan voldoen en wat zijn je overwegingen geweest? 

Voor mij is frisse lucht bij de vogels het belangrijkste, ik heb wel een verwarmingselement gekocht drie 

jaar geleden maar tot nu toe heb ik die nog nooit gebruikt. Ik geef de voorkeur aan frisse lucht in plaats 

van een warm hok, daarom heb ik dag en nacht het hele jaar twee ramen open staan, hooguit drie of vier 

dagen in het jaar als het erg hard waait sluit ik deze.   

 

Wat is je visie op het (dieren)welzijn/welbevinden van onze huidige vogels en die in de toekomst? 

Ik weet niet helemaal goed wat je met deze vraag bedoeld, maar voor het welzijn is een mengeling van 

conditie en verzorging belangrijk. De tijd die wij hier in steken en natuurlijk de selectie. Zoals ik al 

aangaf besteed ik veel tijd aan mijn vogels en geniet ik er van als ze vliegen in de binnenvlucht. Soms heb 

ik een jong dat niet kan vliegen, dan oefen ik daar dagelijks mee zodat het sterk genoeg is om in de 

voliere te vliegen. Zonder deze training zou het een ‘kruiper’ met vleugels zijn. Dit kan wel enkele weken 

tot een maand duren maar daarna vliegen ze weer met de andere vogels mee. Misschien gaat je vraag 

meer over de grote jongen die met 40 dagen nog niet op stok gaan en vliegen. Dan spijt mij dan voor de 

vogel maar een een grasparkiet moet kunnen vliegen en met de kweker kunnen spelen en andersom ook.   

 

Hoe is de huidige stand van zaken met betrekking tot de hobby in Spanje en specifiek in je 

woonplaats? 

In mijn woonplaats ben ik de enigste kweker, er zijn enkele kwekers in de omliggende plaatsen die 

kleurparkietjes houden maar dat zijn er ook niet veel. Veertig kilometer verderop is een kweker die ook 

grasparkieten tentoon stelt. In Spanje zijn de afstanden groot tussen de ene en de andere kweker en 

daarom zijn de onderlinge bezoeken beperkt. Maar in onze regio proberen wij in iedergeval drie of vier 

keer per jaar bij elkaar te komen. We hebben dan ook een baby show en een show voor volwassen vogels. 

Het voordeel is dat de meeste kwekers in Spanje vrij jong zijn, ik ben één van de oudsten. Nadeel is dat 

de jongeren minder tijd aan de vogels besteden en dat is bij grasparkieten wel erg belangrijk. Het 

kwaliteitsniveau in Spanje is laag in vergelijking met Nederland en Belgie, we hebben denk ik zo’n 20 

jaar nodig om op dat niveau te komen. Wij maken wel elk jaar progressie en als wij de juiste dingen doen 

dan ontwikkelen wij ons in de goede richting. 

 

Bij welke Spaanse of buitenlandse vereniging ben je lid? 

Mijn eerste vereniging was een kanarie vereniging omdat er op dat moment geen grasparkieten 

vereniging was in Spanje. Daar heb ik de nodige vrienden gemaakt en mijn best gedaan om een afdeling 

voor de grasparkieten te krijgen. Het eerste jaar werden er al 150 grasparkieten ingezonden. In 2008 werd 

de basis gelegd voor de ACEP-SBS de Spanish Budgerigar Society, waarvan ik vice voorzitter ben en 

drie jaar geleden ben ik lid geworden van de NGC-DBS.  
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Wat vond je van de clubshow in Hapert en wat sprak je het meeste aan? 

Ik heb deze show nu vijf jaar achter elkaar bezocht en de laatste vier jaar geassisteerd. Ik kan je vertellen 

dat de organisatie super was en in mijn optiek komt dit door de organisatiestructuur en de regels en de 

dubbele bezetting, als er iemand uitvalt dan neemt een ander dit moeiteloos over. Ik heb niet alleen van de 

organisatie geleerd maar ook van de manier van keuren, elke keurmeester heeft zo zijn eigen stijl. Ik 

geniet elk jaar van deze show en de kwaliteit van de vogels was excellent. Voor mij was de show van 

2013 de beste niet alleen omdat de winnende vogels super waren maar ook omdat er zoveel goede vogels 

zaten die het kleurcertificaat konden winnen. Dit was de beste show van de laatste vijf jaar.  

 

Zijn er nog andere dingen die je toe wilt voegen aan het interview? 

Soms houdt iemand een speech als hij een prijs heeft gewonnen en spreekt dan een woord van dank uit. 

Nou heb ik geen (fysieke) prijs gewonnen maar voor mijn gevoel heb ik feitelijk de hoofdprijs gewonnen 

met deze goede vrienden in Nederland en België. Ik wil toch een speciale persoon noemen dat is Philip 

Reaney uit Engeland, hij heeft mij op een heel moeilijk moment erg goed geholpen. Ook nog mijn dank 

voor de goede zorg van Sandra en de steun van mijn zoons.    

 

Enkele baby’s 2015 en volwassen vogels van Salvador Riambau die het goed doen onder de Spaanse 

zon. 

 

 








