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Op 18-jarige leeftijd ben ik begonnen met het houden van kromsnavels in een gezelschap volière. Al 
vrij snel werd het een specialisatie namelijk het houden en kweken van (Engelse of standaard) 
grasparkieten. Ik heb aantal broedkooien altijd klein gehouden van 6 tot maximaal 12 broedkooien. 
Gezien de beperkte ruimte en 6 broedkooien ben in twee keer een partnership aangegaan (MA-01 en 
AR-01), midden 2020 ben ik weer verdergegaan onder mijn eigen naam met ring nummer A-15. Op 
jeugdige leeftijd heb ik de keurmeester opleiding van de Nederlandse Parkieten Club doorlopen. Na 
een periode van 10 jaar, waarbij ik geen grasparkieten maar postduiven heb gehouden, heb ik een 
herstart gemaakt in 2004. Een familievakantie in Zuid-Engeland was de laatste prikkel om mij weer 
over de streep te trekken, daarbij was een bezoek aan Jim Hutton en Roy Aplin een inspiratiebron. 
Ook begon het schrijvers- bloed weer te borrelen en werd ik ook afgevaardigde van de leden in de 
technische commissie (TC) van de Nederlandse Grasparkieten Club (NGC-DBS). Gezien mijn 
achtergrond en mijn deelname aan de TC kon ik de verkorte keurmeester opleiding volgen en sta ik 
ingeschreven in het register van de World Budgerigar Organisation (WBO) als ‘WBO-judge’. Ik 
probeer mijn buitenlandse reizen, bezoeken aan tentoonstellingen van vogels en kleindieren en 
andere interessante zaken op vogelgebied te voorzien van foto’s en tekst op de website 
www.argrasparkieten.nl, tevens post ik regelmatig op facebook waarbij er dan een link naar de 
website is bij een update. Van bovenstaande en lezingen en keuringen, waarvoor ik regelmatig 
uitnodigen ontvang, bericht ik in het blad Budgie van de NGC-DBS en het Duitse Magazine 
Wellensittich Welt. Recentelijk heb ik een kleine buiten volière geplaatst in de ‘gerenoveerde’ tuin, 
dit komt het welzijn en de spierontwikkeling van de jonge vogels zeker ten goede. Een genot om de 
grasparkieten weer te zien vliegen, spelen en kwetteren terwijl ik op het terras zit, feitelijk waar het 
in de hobby mee is begonnen en om draait genieten van je vogels en dit delen met soortgenoten. 
Een gemeenschappelijke hobby waar ik, naast teleurstellingen die horen bij het houden van levende 
have, veel plezier aan beleef. De vogelsport geeft net die extra dimensie waar veel mensen naar op 
zoek zijn en dit is tijdens Covid-19 herontdekt hebben. Ik hoop dat het bezoeken van deze door 
Corbin van Amelsvoort gebouwde interactieve website, een interessante en boeiende inkijk geeft in 
mijn activiteiten en avonturen. Veel leesplezier en mocht belangstelling hebben voor de vogels of 
gewoon behoefte hebben aan gezellige vogelpraat neem dan contact op. Beginners in de hobby 
worden graag verder geholpen met advies en sportieve prijzen. 
 

Voor meer info zie; http://www.argrasparkieten.nl/ 
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