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Deze keer zijn we te gast in het hok van Martin en 

Johan Hartjes, de twee broers die nog samen met 

hun moeder thuis wonen in Doesburg, en die altijd 

bereid zijn om een handje te helpen op de shows, 

zowel in het rayon als in de nationale club. 

Liefhebbers in hart en ziel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doesburg is een stad en gemeente in de 

Nederlandse provincie Gelderland met 11.365 

inwoners (1 april 2016, bron: CBS). De stad is 

gelegen langs de Gelderse IJssel en de Oude IJssel 

Linie de Tachtigjarige Oorlog maakte Doesburg 

veel krijgsgeweld mee, zoals in het jaar 1572, toen 

de stad bezet werd door Geuzen onder leiding van 

Bernard van Merode en Willem IV van den Bergh 

van de week vóór Pinksteren tot oktober. De graaf 

van den Bergh had eerst toegang tot de stad 

gevraagd, en daarop had de magistraat enige 

afgevaardigden naar het Hof van Gelre gezonden 

hoe ze zich hierover moesten gedragen, maar eer 

het antwoord binnen was, hadden de Geuzen de 

stad al ingenomen en geplunderd. Vanaf 1586 

kreeg Doesburg een vast garnizoen, gestationeerd  

 

 

in de Mauritskazerne (nu Mauritsveld). Op 31 juli 

1606 trok de Spaanse veldheer Ambrogio Spinola 

op naar de stad om de Staatse veldheer Maurits van 

Nassau, de latere prins van Oranje, te misleiden, 

alsof hij Deventer wilde aanvallen, waarmee de 

IJssel werd bedreigd. Maurits trapte in de list en 

doorzag niet dat de beweging naar Doesburg een 

afleidingsmanoeuvre was; een Spaanse 

troepenmacht probeerde langs Almelo het Zwarte 

Water over te steken, maar werd verslagen in de 

Slag bij de Berkumerbrug. Op last van Maurits 

werden de Doesburger verdedigingswerken flink 

verbeterd en uitgebreid in de jaren 1606-1629. In 

1672 werd Doesburg belegerd en veroverd door de 

Fransen; zij bezetten de stad tot 1674. Hierna kreeg 

Doesburg uitgebreide 17e-eeuwse vestingwerken 

naar ontwerp van Menno van Coehoorn, maar 

veranderde in een slaperig provinciaal 

vestingstadje en zou dat tot na de Tweede 

Wereldoorlog blijven. Dit had ook zijn voordelen, 

de historische binnenstad met zijn vele 

monumenten bleef goed bewaard. De stad werd 

daarom in 1974 als beschermd stadsgezicht 

aangewezen. 

In de Tweede Wereldoorlog werd Doesburg 

redelijk snel ingenomen door het Duitse leger. Na 

ongeveer 5 jaar bezetting werd Doesburg bevrijd, 

helaas hebben de Duitsers de Martinikerk, de 

Mauritskazerne, de watertoren en de molen 

opgeblazen. 

In 1994 werd er door de broers definitief 

overgestapt naar de grasparkieten, hiervoor hadden 

ze van af 1986 tropische vogels en vooral 

zebravinken, en met deze vogels werd dan ook 

geshowd. Met succes zo wel bij de NBVV en de 

zebravinken speciaal club werden er diverse 

prijzen en bond medailles en bond kruizen  

gewonnen.   De eerste grasparkieten werden bij 

Warry v/d Reijden gekocht en later bij kwekers in 

Gelderland en Overijssel ook werden ze door Wim 

Wolfs weg wijs gemaakt dat er meer clubs en 

shows in Europa waren en uit genodigd als 

beginner om mee te gaan daar zijn ze Wim nu nog 

dankbaar voor, in 1999 werden er vogels gekocht 

samen met Partnership Dijkgraaf-Kandiah waar zij  



 

   

 
 

Nederlandse Grasparkieten Club                         www.ngc-dbs.nl                                  Budgie nr. 7  september  2016 

 

7                       

in die tijd een goede vriendschap mee hadden in 

Duitsland bij Albert Schaefer en in 2002 na dat 

Albert Schaefer te over lijden kwam zijn ze in 

2003 bij de vriend van Albert Schaefer terecht 

gekomen Siegfried Szesny daar   werden er ook 

vogels gekocht en geruild, omdat deze vogels hen 

aanspraken en deze lijnen zijn nog altijd aanwezig 

op het hok nu de laatste jaren vooral aangevuld met 

de vogels van Frank Totté, Jac Cuyten, Team 

A&A, en met Warry van de Reijden en Harry 

Ruumpol, is dit meer een samenwerking met de 

laatste twee kwekers en de broers. 

 Er word onder mekaar meer geruild en gewisseld 

en dit heeft voor allen een positief resultaat, want 

uit de ruiling van vorig jaar werden er twee zeer 

goede grijze en  één goede grijsgroene jonge man 

en pop grijsgroen gekweekt,één goede grijze jonge 

man werd terug aan Harry gegeven. En van Warry 

kregen ze uit de lijn van hen een mooie en 

bruikbare pop opaline cinnamon grijs terug.  Dit is 

wat we moeten krijgen in de hobby, samenwerken  

en vogels ruilen onder mekaar, men moet van een 

ander idee worden, ge kunt op de show beter van je 

eigen vogels verspelen dan van vreemde vogels. 

Dit moet de instelling zijn in de hobby. 

Op dit moment na 8 jaar van 2002 tot 2010 een 

Partnership te hebben gehad met Jan Verhoef heef 

men met Martie Hietbrink een samen werking  

verband zij geven hem reserve vogels en zetten die 

bij hem in de kweek de koppels worden door 

Martin samen gesteld in over leg met de ander  

partners en na het kweken worden de vogels die 

geschikt zijn voor één bondshow uitgezocht en die 

blijven bij Martie en die daar te goed voor zijn dus 

op WBO niveau die gaan naar de Gebroeders en 

wat over blijf word verkocht.  

 De vogelkooi is recent verbouwd, volgens Martin 

voor de laatste keer, deze was van 1994 tot nu al 

twee keer heringericht, maar nu hebben ze echt hun 

gading gevonden, het zijn kweekkooien gemaakt 

door Pascal Hemel volièrebouw Deze zijn volledig 

in trespa en aluminium  met roestvrij stalen fronten 

en zeer mooi afgewerkt. Hiervoor stonden er van 

Keulen kooien  en kooien van firma Heesakkers  

maar deze zijn beter aangepast aan hun kooi. De 

kooi zelf staat op de vloer en is 6 meter bij 2 meter 

met vooraan nog een uitsprong van 0,4 bij 2 meter 

hierin zijn de 2 volières van 180 x 80 x 70 

gebouwd waarin de vogels door het jaar verblijven, 

naast de ingang staan nog 3 babykooien van 140 x 

40 x40 waarin de baby’s kunnen gespeend worden, 

aan de linkerzijde staan dan de 18 kweekkooien 

opgesteld van 70 x 40 x40 met kunststof broed 

blokken , daarvoor nog 2 volières van 160 x 60 x 

60  waar de jonge vogels verblijven, de vogels 

worden altijd gescheiden gehouden mannen en 

poppen apart, zowel jongen als overjarig.  
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Achter de vogelkooi is nog een schuurtje dat als 

opslag fungeert , hier staan de show kooien, 

zaadopslag , trosjesgierst, al het eivoer en alles wat 

er nodig is om vogels te houden. In de vogelkooi is 

alles voorzien  van luchtbevochtiger tot een 

degelijke afzuiger , zodat het aangenaam fris was 

in het hok, natuurlijk al het elektronisch voor 

verlichting en zo verder. 

De voeding :de zaadmengeling is een goede 

samenstelling voor Engelse grasparkieten, deze 

komt van Van der Bijl BV uit Brummen, Het ei 

voer bestaat uit Versele-laga, orlux gold patee 

parkiet en versele-laga orlux insect patee premium 

en dan word er aan toe gevoegd AH basic muesli 

,chia zaad, mohair zaad, seealgen van Quiko, 

blattin mineralen en gepelde haver dit word 6 uur 

lang in koud water gezet en dan af gespoeld en dit 

alles word door elkaar gemixt en om de dag aan de 

vogels gegeven, de vogels krijgen 2 keer per week 

Franse rode tros gierst, en er is voldoende grit 

gemixt met maagkiezel aanwezig en op advies van 

Jan Bouwmeester iedere keer opnieuw vernieuwen 

en dan zie je dat ze er elke keer weer van eten, en 

het water word elke dag ververst daar door gaat 

iedere dag topet entero 202 in, de maand mei en 

juni worden de vogels alleen op water en 

Engelsenparkiet zaad gezet dus dan geen ei voer of 

trosgierst en daar na word er in juli het ei voer 2 x 

per week ver strekt en trosgierst 1 x per week en in 

de maand augustus wordt er weer om de dag ei 

voer gegeven om de vogels zo weer in conditie te 

krijgen voor de show  in Hapert en de kweek die 

dan in september  bij de gebroeders begint en in 

maart eindigt.     

Ondertussen gingen we binnen koffie drinken en 

een broodje eten, hierbij wees Johan op de vele 

trofeeën die op een kastje in de hoek stonden 

opgesteld, tevens hadden ze in de gang een mooi 

schilderij over grasparkieten hangen van de 

Engelse kunstenares Maureen Arnold En er hingen 

in de living verscheidene fotocollages van vogels 

van de afgelopen jaren en hier zie je dan ook de 

vooruitgang van het hok in kwaliteit. De broers 

draaien al verscheidene jaren mee bij de champions 

en kunnen daar zeer goed hun mannetje staan. Ge 

kunt de broers catalogeren als vriendelijke 

behulpzame liefhebbers, die er niet voor terug 

deinzen om hun handen uit de mouwen te steken. 

Ik wens ze nog alle succes in de mooi vernieuwde 

kweekkooi. 

 








