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Inleiding: 

Op uitnodiging van Loet Venhuizen werd op 

donderdagavond 2 juni de babyshow in Baarlo 

door mij gekeurd. Om niet s`avonds laat nog 160 

kilometer terug te moeten reizen leek een B&B het 

beste alternatief. Tevens een mooie gelegenheid 

om op donderdag een oude bekende te bezoeken en 

op vrijdag mijn vrouw de prachtige tuin van Piet 

Peeten te laten zien. Gezien de 

weersvoorspellingen werd rekening gehouden met 

filevorming richting Venlo, en zo arriveerden wij 

een half uur eerder dan afgesproken aan de rand 

van Ottersum in het buurtschap De Looi. Ottersum 

is een kerkdorp in de provincie Limburg niet ver 

van de Duitse grens, gelegen aan de N291 en de 

rivier de Niers. Een mooie omgeving maar ook een 

groot groen hek met daarop de afbeelding van twee 

mooi getypeerde bouviers maakten indruk. Niet 

alleen het hek maar ook de drie zwarte bouviers die 

er achter liepen maakten snel duidelijk dat je dit 

‘landgoed’ niet met verkeerde bedoelingen hoefde 

te betreden. Het advies van Riet, de vrouw van 

Jack Cornelissen, om in de auto te blijven zitten 

totdat deze drie jongens in hun kennel waren 

opgesloten werd dan ook braaf opgevolgd. Ook de 

rest van de dag hadden deze drie karakter jongens 

geen behoefte om vriendschap te sluiten. Ook Rob 

Alofs, die ter assistentie aanwezig was, is dit nog 

niet gelukt ondanks dat hij iedere keer iets lekkers 

voor ze mee neemt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking: 

 

Rob en Jack hebben elkaar gevonden in een 

bepaalde samenwerking zodat i.v.m. de kwetsbare 

gezondheid van Jack hij hem kan assisteren en Rob 

zijn vogels kan onderbrengen bij Jack totdat de 

verbouwing en de verhuizing naar het Oosten van 

Gelderland is gerealiseerd. Het is mooi om te zien  

dat de laatste jaren in onze hobby diverse oude 

bekenden zoals Arie Versluis, Rob Alofs, Gerrit 

Oskam, Jan Duerink, Henrik Kamp en nu dus ook 

Jack weer een herstart maken. 

Wij vroegen aan Jack naar de reden van zijn 

herstart maar ook het afscheid van de 

grasparkietensport een tiental jaren geleden toen hij 

nog woonachtig was in Leersum (provincie 

Utrecht). De belangrijkste reden om in die tijd te 

stoppen met de grasparkieten sport was zijn 

gezondheid, de problemen hiermee hadden ook 

invloed op het managen van zijn bedrijf en dit was 

niet meer te combineren met de hobby. Reden om 

het dus rustiger aan te doen en zo werden de vogels 

verkocht aan Roger Vandeweyer en de lutino’s 

gingen naar Mister Jenkins in Engeland. Nou is 

rustig aan doen een relatief begrip als de naam Jack 

Cornelissen is. Er kwam een verhuizing naar 

Ottersum en aangezien bij het huis zoveel grond, 
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hoorde werd daar een prachtige tuin aangelegd met 

diverse volières met o.a.  steltlopers, kieviten, 

uilen, eenden, reigers, kookaburra, kraanvogels en 

scharrelaars. Gezien zijn resultaten, met het houden 

en kweken van deze vogels in gevangenschap, was 

er veel belangstelling van particulieren en 

dierentuinen. De zeldzame Australische 

nachtzwaluwen zijn nog steeds in zijn bezit en in 

het blad Vogelvriend (mei 2016) is een lovend 

artikel verschenen van Henk Branje over deze 

vogels. Om gezondheidsreden maar ook omdat in 

de koude winterperiode dit een hele opgave is om 

alle volières met diverse vogels meerdere keren per 

dag te voeren heeft hij op advies van Riet besloten 

om hier mee te stoppen. De grasparkieten zijn nu 

ondergebracht in een bijgebouw direct aangelegen 

tegen het huis en voorzien van verwarming. 

Voordat wij ons volledig richten op de 

grasparkieten moet nog vermeld worden dat 

natuurlijk de koi karpers,  

enkele meer dan 25 jaar 

oud, mee moesten van 

Leersum naar Ottersum. 

Ook hier is een prachtig 

onderkomen voor 

gerealiseerd en de 

liefhebbers van deze mooie vissen wisten hem al 

snel te vinden voor een bijzonder exemplaar, want 

Jack gaat voor kwaliteit en niets minder.  Zo 

kennen wij hem en dat is ondanks zijn leeftijd niet 

veranderd. Zijn motto is een duidelijke visie 

hebben, deze uitdragen en op koers blijven en je 

zeker niet laten afleiden door bijzaken en snel tot 

resultaten komen. Dat wil zeggen de beste zijn of 

dit zo snel mogelijk worden. 

 

Achtergrond van de grasparkieten  

Na eerst goed rond gekeken te hebben wat er 

momenteel op de markt te koop is werd in 

chronologische volgorde vijf koppels gekocht bij 

Peter Otten in Koln en enkele vogels van Rob 

Alofs. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan 

Florian Bock in Zuid Duitsland waar een vijftiental 

jonge vogels werden mee genomen. Jack keek eens 

kritisch naar de door Florian uitgeselecteerde groep 

vogels om hier een goede keuze uit te maken. 

Echter Florian vertelde dat hij ze allemaal voor 

Jack had uitgezocht, dus zo ging de hele groep mee 

naar Ottersum. De start was echter moeizaam en 

zodoende werden bij Jan Marijnissen, een kweker 

in Antwerpen nog vijf poppen en twee mannen 

erbij gehaald. Tevens enkele vogels van dhr.  Wim 

Daems uit Geel. De eerste broedperiode leverde 

veel onbevruchte eieren op, na onderzoek werd er 

gekuurd. Daarna ging het een beetje lopen, maar 

Jack was nog niet voldoende tevreden, omdat het 

bij elkaar gezochte bestand nog niet gezond genoeg 

was en niet in top broedconditie. Alles werd uit de 

kast gehaald om de vogels in topconditie te krijgen 

met vitaminen en aminozuren. Na een half jaar was 

er eindelijk de gewenste conditie, kerngezonde 

vogels en allemaal gingen ze op stok en zaten er 

nauwelijks nog vogels op de grond. Toen begon 

het te lopen en in bijna alle nesten bevruchte 

eieren. Tot nu toe loopt het super en zijn er al 

tweehonderd tachtig  2016 vogels geringd. Dit 

bevestigd maar weer dat bij elkaar gebrachte 

vogels uit diverse hokken tijd nodig hebben om aan 

elkaar- en aan de voeding te wennen om een 

homogene bacterie cultuur te ontwikkelen in het 

darmkanaal. Dit heeft zijn tijd nodig, tijd die wij in 

ons enthousiasme met de nieuw aangeschafte 

vogels nogal eens missen.  

 

Huidige vogels.  

 

Jack is van mening dat er momenteel op de 

tentoonstellingen niet meer volgens de standaard 

wordt gekeurd. Ook op diverse tophokken kwam 

hij vogels tegen die niet meer vliegen, geen goede 

houding hebben met veel te veel broekbevedering 

waardoor je de poten niet meer ziet en er  geen 

wigvorm in de vogels zit. De te lange staart en 

vleugelpennen zijn daarbij hem een doorn in het 

oog. Ook de variëteits-kenmerken worden in zijn 

optiek verwaarloosd. Deze richting wil hij zeker 

niet op en hij wil daarbij zeker geen concessies 

doen en mee doen aan deze ‘dwalingen’. Daarbij is 

conditie ook nog een eerste vereiste volgens de 

standaard en Jack verwijst naar een fenomeen als 

Jo Mannes die wist zijn vogels ook binnen die 

standaardeisen decennia lang te presenteren. Voor 

Jack is het dan ook de uitdaging om op korte 

termijn vogels op de show te brengen die indruk 

maken en standaard matig zijn. Dus geen type 

vogeltjes vooraan zetten die onvoldoende kwaliteit 

hebben maar kwaliteitsvogels die een goed type 

laten zien en zich presenteren als echte 

tentoonstellingsvogels.                                                
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   Een exemplaar dat de bovenstaande visie van Jack goed weer geeft. In te zenden bij de niet  

     gevraagde kleurslagen. In volgorde van dominantie bij deze mix vogel: Australisch bont,  

     geelmasker en lacewing in één vogel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

                Foto serie van een grijze cinnamon man, één van de drie key birds in het bestand waar de 

               Verder ontwikkeling gestalte mee moet krijgen. Vleugels rusten op de stuit waar het hoort. 

 

     

 

     Accommodatie: 

 

     Ruimte genoeg om grasparkieten te huisvesten, deels kon dit in de bestaande binnen vluchten. 

     Er zijn vier afsluitbare ruimtes, een eerste in gebruik als opslag, de tweede als kweekruimte en de 

     derde en vierde voor de binnen vluchten. Genoeg kubieke meters lucht voor het aantal vogels dat  

     er op dit moment zit, meerdere vluchten stonden nog leeg 

 

 

 

 








