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Deze maand zijn we te gast bij Filip en Michèle 

Reso in Aalter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip woont zeer landelijk. Aalter is gekend als een 

landelijke gemeente en bestaat sinds de fusie van 

1977 uit vier deelgemeenten: Aalter, Bellem, 

Poeke en Lotenhulle. De deelgemeente Aalter 

bevat naast de gelijknamige kern ook nog twee 

andere dorpen: Aalter-Brug en Maria-Aalter. Beide 

zijn nooit zelfstandige gemeenten geweest en 

kunnen zodoende niet als deelgemeente worden 

beschouwd. Archeologische vondsten uit de 

voorbije decennia tonen aan dat er op het 

grondgebied Aalter reeds bewoning was tijdens de 

prehistorie. Er werden een aantal stenen artefacten 

gevonden op een aantal paleontologische sites. Ze 

dateren mogelijk van 3000 tot 2000 voor het begin 

van onze jaartelling. Archeologen vonden ook de 

restanten van een bronzen bijl, die volgens 

onderzoek tussen 1200 en 1000 v.Chr. moet 

vervaardigd zijn. De naam Aalter dook, door de 

schenking van een deel van de Villa Haleftra (het 

landgoed Haleft(e)ra) door graaf Diederik van 

West-Friesland aan de Sint-Pietersabdij van Gent, 

voor het eerst op in het jaar 974. Deze naam is 

mogelijk afgeleid van het Germaanse halahdrja, 

wat jeneverbessenstruik betekent Villa Haleftra 

zou zich op de huidige markt hebben bevonden, 

vlak naast de huidige kerk. Het landgoed werd 

omringd door velden (campis), akkers (agris),  

 

 

 

meersen (pratis), weiden en bossen. In 840 en in 

1112 komt de naam Haltra voor. 

 

Filip kweekt al meer dan 30 jaar grasparkieten, hij 

is ook al meer dan 20 jaar keurmeester van 

grasparkieten voor KBOF, de grootste Belgische 

algemene bond . Hij is tevens COM keurmeester. 

Ondertussen is hij al verschillende jaren de 

voorzitter van de technische commissie voor 

parkieten van KBOF. Dus toch wel een man met 

kennis van de vogels in het algemeen en van 

grasparkieten in het bijzonder. Hij heeft dit niet 

graag gezegd en blijft liever in de luwte dan in de 

aandacht, maar als ge met hem praat is het een 

liefhebber met kennis en inzicht in de hobby, die al 

op de meeste bekende hokken is geweest, en de 

vogels bestudeerd heeft. Ook vindt hij dat er bij 

een keuring niet zomaar een streep mag gegeven 

worden, maar met een menselijker inzicht op de 

vogels moet gekeurd worden, Fleckie of 

langvleugel, keur de vogel en bestraf hem met 

puntenaftrek of plaats hem achteruit. Vermeld op 

het kaartje of keurbriefje waarom de vogel werd 

bestraft, zodat de liefhebber weet waar hij aan toe 

is. In mijn ogen een correcte werkwijze. 

Filip verstaat ook dat er veel van onze Engelse 

grasparkietenliefhebbers, niet erg opgezet zijn met 

de vernieuwde interesse in de kleine 

kleurgrasparkietjes de laatste jaren. Maar hij wijst 

erop toen COM op de wereldkampioenschappen in 

Italië deze kleurgrasparkietjes toeliet, er door de 

landelijke verenigingen moest gevolgd worden. 

Het opnieuw promoten van de kleurgrasparkiet (de 

oorspronkelijke wildvorm) komt zeker ten goede 

van onze hobby. Bepaalde instanties hebben het 

moeilijk met de huidige vorm van onze 

standaardgrasparkieten. (deze lijken niet meer op 

de oorspronkelijke wildvorm)  

 

Het hok: 

Als Filip destijds de woning kocht, stond in de tuin 

een groot duivenhok van  

12 meter lang en 2 meter breed. In plaats van het af 

te breken werd het omgebouwd tot vogelhok. Aan 

de linkerzijde zijn er 6 volières van 1,10 breed, 2 

meter lang en 1 meter hoog. Hier verblijven de 

vogels als ze in rust zijn, of moeten opgroeien.  
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In het midden, de inkomdeur met sas. Aan de 

rechterzijde is de kweekkamer. Hier staan 20 

kweekbakken in kunststof opgesteld. Het 

onderhoud wordt hierdoor vergemakkelijkt. Indien 

nodig wordt het hok automatisch verlicht, maar 

daar het hok naar de zonkant is gericht, komt er 

behoorlijk wat daglicht binnen. De optimale 

verluchting van het vroegere duivenhok is 

behouden. Hij kan dit, indien nodig, via een 

schuifsysteem aan de bovenkant open of dicht 

 

 

 

 

 

laten. In de volières wordt er nooit verwarmd. De 

vogels hebben zich hier goed aan aangepast. De 

kweekruimte is voorzien van verwarming. Een 

luchtververser staat opgesteld, zodat het daar toch  

luchtig blijft en zeer fris ruikt. Het bijzondere aan 

de kweekbakken is dat er in de schuiven 

krantenpapier ligt welke dagelijks wordt ververst. 

Dit heb ik de laatste 30 jaar  

op het vaste land niet meer  

gezien. In Engeland  heb  

ik het enkele malen opgemerkt,  

maar dat is ook al wat jaren  

geleden  
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De vogels: 

Filip heeft van in het begin gekozen voor de 

Engelse vogels. De eerste werden aangeschaft bij 

Jack Brown. Toen deze liefhebber kwam te sterven 

werd er overgeschakeld op de vogels van Frank 

Silva. Deze vogels spraken Filip het meeste aan. 

Na enkele jaren moest hij weer op zoek naar een 

andere liefhebber gezien Frank Silva stopte met de 

hobby. Zo is Filip nu al 8 jaar aangeland bij Brian 

Sweeting.  Hij is vooral gecharmeerd door de 

goede nekpartij en vooral de blow van deze vogels. 

Ook zag ik bij Filip een verparing van bonte vogels 

met spangles. Ik dacht dat deze vogels niet 

gevraagd werden op de show, maar volgens Filip 

worden deze wel gekeurd om reden:  Natuurlijk 

wordt in lijn gekweekt. Een goede vorm en de fiere 

houding zijn van primordiaal belang. Ook wordt 

gelet op de bevedering en als het kan met een 

mooie blow. Let wel hoe langer de bevedering op 

de kop wordt, hoe groter het risico van te lange 

vleugelpennen(longflights), staartpennen(longtails) 

en broekveren. Dus de kunst bestaat erin yellow 

aan de broek, normaal aan het lichaam en buff op 

de kop te kweken. Dit is de uitdaging voor de 

kweker.  

 

De voeding: 

Ik heb jaren een eigen mengeling gebruikt, maar 

schakel nu over naar de Mannes mengeling. 

Filip vindt dat in zijn huidig gebruikte mengeling 

te veel platzaad zit en te weinig millet. 

Het eivoer bestaat uit wortelen en venkel die 

vermengd worden met eivoer van Cédé. 

Als vitaminen wordt er een gewone multivitamine 

gegeven. Wekelijks wordt het drinkwater 

vermengd met appelazijn. 

 

 

 Na nog een lekker kom soep kon er huiswaarts 

gekeerd worden met de wetenschap dat we nog 

vele bekwame liefhebbers hebben, die we niet 

altijd op show zien, maar een ver gevorderde 

kennis van de hobby hebben. 
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