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Deze maand zijn we te gast bij Mike de Block in 

Koewacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Belgische liefhebbers zullen Koewacht wellicht 

kennen omdat er al twee jaar een programma loopt 

op Eén dat noemt “Buurman wat doe je nu” en 

gepresenteerd wordt door Cath Luyten en deze is 

van Koewacht, en het programma begint telkens 

met een voorstelling in Koewacht van de gast in 

het programma. Koewacht is een gedeeld 

grensdorp dat verspreid is over twee landen en drie 

gemeentes. Het grootste stuk maakt deel uit van de 

gemeente Terneuzen, in de Nederlandse provincie 

Zeeland. Het overige gedeelte is verdeeld over de 

Belgische gemeenten Moerbeke en Stekene. Het 

dorp heeft 4233 inwoners (2011), de naam van het 

dorp verwijst naar het ‘koeien wachten’. De ligging 

op de grens geeft een heel eigen karakter aan het 

dorp. Koewacht is bekend om zijn vlascultuur; er is 

ook een vlasmuseum waarin de bewerking van vlas 

centraal  staat. Ten noorden van Koewacht staat 

luchtwachttoren 3T1 Koewacht uit 1952 van het 

Korps Luchtwachtdienst. Van oudsher is Koewacht 

katholiek. In beide delen van het dorp staan kerken. 

Tot de Eerste Wereldoorlog werd er door de 

inwoners van het Nederlandse deel van het dorp 

gekerkt in het Belgische deel. Toen de grens door 

de Duitse bezetter werd afgesloten ontstond de 

behoefte aan een eigen kerk. Pas in 1921-1922 

werd deze gebouwd. De Sint-Philippus en  

 

 

Jacobuskerk is een neogotisch ontwerp van 

architect Wolter te Riele.  

De geografische ligging over de landsgrens heeft te 

maken met het ontstaan van Koewacht tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog. In 1586 behoorde het 

Belgisch gedeelte aan de katholieke Spanjaarden. 

Vanuit Axel werden regelmatig strooptochten 

georganiseerd tegen het Spaans gebied. Om de 

grens te beschermen werd een reeks forten 

gemaakt: de Linie van Communicatie tussen Hulst 

en Sas van Gent. Van sommige forten vindt men 

enkel sporen in het landschap terug, maar het Fort 

Masereels groeide uiteindelijk uit tot een woonkern 

die nu Koewacht genoemd wordt. Het fort werd 

overwegend bewoond door Franse huursoldaten 

wat de Franse woorden in het lokale dialect 

verklaart. Op de plaats van het vroegere fort staat 

nu de kerk van St. Philipus en Jacobus. Het oudste 

gedeelte (de toren) dateert uit de achttiende eeuw. 

Voor de huidige stenen kerk stond een houten 

gebouw waar niets van overgebleven is. Die locatie 

voor het fort is niet toevallig gekozen. In de 

zestiende eeuw was de hele omgeving erg vochtig 

en het fort ligt op het hoogste gedeelte en bleef 

daardoor droog. Het bewaakte de toegang tot de 

Moerbekepolder en de Riedepolder. Als gevolg 

van de Belgische afscheiding van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden in 1830 werd het dorp 

gesplitst in een Belgisch en Nederlands gedeelte. 

Hoe het begon,  

Ik denk dat Mike met voorsprong de jongste 

liefhebber van de vereniging is. Dit wil zeggen een 

liefhebber die geen vader of oom als begeleider 

heeft  en dus volledig zelfstandig de hobby 

uitoefent met behulp van Etienne de Smaele. Mike 

woont nog thuis en met dus zijn hobby delen met 

zijn vader die valkparkieten kweekt. Er was 

vroeger een gemeenschappelijke volière met 

verschillende soorten vogels, op een gegeven 

moment werden de vogels verkocht en vader ging 

valkparkieten  kweken, dit was het moment waarop 

Mike besliste dat hij de Engelse grasparkieten ging 

houden, deze spraken 
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hem aan, en hij had op het internet de 

kuifgrasparkieten gezien en deze spraken hem nog 

meer aan.  

Na wat opzoek werk werd er kennis gemaakt met 

Etienne de Smaele die de kuiven had en surplus 

nog vlak bij de deur woonde, wat ook 

meegenomen was. Hier werden de eerste kuiven en 

kuifbroed en normale gekocht. Dan op de NGC 

show van 2013, kreeg hij van Armin Giger nog een 

blauwe man. Armin die mee speelde in Hapert   

deze vogel kwam uit een stam waar mee hij 

speelde . hij vroeg wie de jongste deelnemer was, 

dit was Mike en dus kreeg hij deze vogel. Achteraf 

heeft hij uit dezelfde stam nog 6 vogels 

aangetrokken en deze vormden samen met de 

kuiven de basis van zijn vogel bestand.  

Het hok:  

Daar Mike en zijn ouders in een woonwijk wonen 

zijn de percelen niet zo groot, aan de linkerzijde 

heeft vader zijn volière met zijn valkparkieten en 

rechts heeft Mike dan zijn kooi voor de 

grasparkieten; de kooi is 3 bij 2 meter en een 

buitenvlucht van 1 bij 1 meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterin is er een volière van 2 bij 1 meter 

aansluitend de buitenvolière. Aan de linkerkant 

staan 12 kweekkooien van Keulen kooien van 60 x 

60 x 40 opgesteld. Aan de rechterzijde hangt nog 

een kooi om de jongen af te zetten met daarboven 

nog 2 showkooien om ze trainen of om vogels te 

bekijken. Ik was daar in juli en omdat het buiten 

toch vrij warm was zowat 26° was het aangenaam 

in de kooi niet te warm. Volgens Mike komt dat 

doordat de ganse dag en nacht de afzuiging opstaat 

die wel vrij groot is voor toch een beperkt hok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kweek was dit jaar voorspoedig verlopen en 

deze was al volledig voorbij, er waren 82 jongen 

op stok , een mooi resultaat met 12 broedkooien. 

Wel met meerde rondjes, want dat is bijna 7 jongen 

per kweekbak, ik denk dat dit jaar weinig 

liefhebbers gegeven is. Daar Mike nogal een 

drukke job heeft en hij alle dagen om 6 uur vertrek, 

staat hij er op dat de vogels gevoerd zijn voor hij 

vertrekt, en misschien is dat de reden dat het zo 

goed gegaan is. Hij werkt zes van de zeven dagen, 

en normaal is hij tussen 15.30 en 16 uur thuis. In 

de namiddag krijgen de vogels dan trosgierst en 

gepelde haver en schoon drink water. 
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De voeding:  

De zaadmengeling die gebruikt wordt is hetzelfde 

als Etienne de Smaele en ze laten die in een grote 

hoeveel mengen naar hun eigen samenstelling, 

bestaande uit kanariegraszaad, rondzaad wit, 

gepelde haver, japanse millet, hennep zaad en 

nigerzaad.  

Het eivoer bestaat uit: ik geef iedere dag vers 

eivoer , ook in de rust periode.. ik geef eivoer van 

het merk King en daar toevoeg ik: insecten patee 

en fruitpatee van het merk Orlux en daar doe ik 

gepelde haver bij en elke dag een gekookte ei en 

wortel bij.. voor de 4 weken voor kweek begin met 

ferti-vit en calci-lux door het eivoer te doen ieder 

dag. En in de broedtijd wordt er alleen omni-vit en 

cali-lux bij gedaan op woensdag en zaterdag. En 

bij het uitkomen van de jongen wordt er oro-digest 

en probi-zyme door het eivoer gedaan en op 

woensdag en zaterdag wordt daar omni-vit en cali-

lux aan toegevoegd. En in drink water doe ik elke 

woensdag appelazijn. Zaterdag en zondag doe ik er 

multi vitaminen in van Quiko. 

Na een aangename middag, huiswaarts met de 

gedachte dat er toch nog jongelingen zijn die de 

interesse in de hobby hebben en misschien alle 

hoop nog niet verloren is voor het voorbestaan van 

de hobby. 

 

 


