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Deze maand zijn we te gast bij een partner van het 

partnership Vangenechten – Dieltjens, namelijk 

Dirk Dieltjens uit Herenthout. Dirk is bij de meeste 

van de oudere Belgische liefhebbers bekent als een 

zeer gedreven liefhebber. Iemand die altijd zeer 

goede vogels bracht op tentoonstellingen alsook 

iemand met wel wat kennis over de hobby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herenthout is bij de meeste Belgische leden 

bekend om zijn carnaval. In 1892 werd er voor het 

eerst gestoet in dit dorp, wat het tot één van de 

oudste carnavalstoeten van België maakt. Lang 

werd gedacht dat de stoet de oudste was. In 1978 

bevestigde toenmalig minister van Nederlandse 

Cultuur Rika De Backer dat Herenthout de oudste 

georganiseerde vasten avondstoet van België heeft 

tot het tegendeel bewezen wordt. Intussen is 

gebleken dat de Halfvastenstoet van Maaseik nog 

ouder is. Deze wordt wel niet gereden met 

carnaval, maar met halfvasten, waardoor  

 

 

 

Herenthout wel de oudste vasten avondstoet heeft. 

Het carnaval gebeuren bezorgde Herenthout de 

bijnaam "stoetersdorp". 

  

Hoe het begon: 

Dirk heeft altijd al vogels gehad, dit zat bij hem 

van jongs af aan in zijn bloed. Zijn vader had 

namelijk grote volières met verschillende soorten 

vogels, van grote parkieten tot exoten en wilde 

vogels. Er werd gekweekt en geshowd, waarbij 

Dirk zijn vader steeds vergezelde. De resultaten 

mochten er dan ook zeker wezen daar  hij 

verschillende prijzen mee naar huis nam. Op een 

zeker moment besloot de vader van Dirk om voor 

de vliegduiven te gaan. Op zich een goede keuze, 

daar hij verschillende kampioenstitels haalde en 

mooie prestaties neerzette. Dirk koos ervoor om 

verder te gaan met de vogels en zich te 

specialiseren in één soort, de grasparkieten. Via 

Raymond Van Dessel en Louis Andries schafte 

Dirk vogels aan om hiermee te kweken. Bij zijn 

eerste bezoek aan een grotere show bij BVP in de 

manege in Oelegem gingen zijn ogen open. Hier 

zag hij grasparkieten die hij nog nergens gezien 

had. Hij zocht contact met een van de beste 

kwekers, Jos Backx. Dirk beschouwde Jos als een   

top kweker met veel geduld en kennis. Om het in 

zijn woorden te zeggen: 'Iemand die kon 'toveren' 

met vogels'. Door zijn kennis en kunde heeft Dirk 

veel bijgeleerd. Hij schafte jaarlijks vogels aan van 

Jos waardoor hij een mooie stam kon uitbouwen. 

Stilaan werd Dirk gevormd tot een uitstekende 

kweker van grasparkieten. Zijn motto: 'Als je iets 

wil bereiken, moet je daar voor gaan. Steeds 

verbeteren en het onbereikbare proberen te 

bereiken. 

Na enkele jaren kwamen er familiale spanningen 

waardoor zijn hobby helaas op een zijspoor 

geraakte. Eens de draad terug opgepikt, kocht Dirk 

vogels bij Karel Van Overmeiren. Alles werd terug 

opgebouwd en toen besloot Dirk om met 'lieve' 

Harry Vangenechten (lacht) samen een Partnership 

uit te werken.  

Na enkele jaren kampte Dirk met 

gezondheidsproblemen. Hierdoor hebben de vogels 

een tweetal jaar bij Harry gezeten. Indien de 

gezondheid het toeliet, ging Dirk langs om mee te  
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beslissen over welke vogels al dan niet mochten 

verkocht worden en met welke vogels er gekweekt 

zou worden.  

Dirk had een idee uitgewerkt om zijn kelder uit te 

werken tot een nieuwe, grote volière. Nu de 

gezondheid stabiel is en de kelder is afgewerkt, 

zijn er een deel van de vogels terug verhuisd.  

 

Voor de uitbreiding werden er vogels gekocht bij 

Engelse en Zwitserse top kwekers, zijnde: Daniël 

Lutolf, Harry Hockeday, Darren Snell en Mike 

Ball. Last but not least, het Partnership Heylen-

Waerzeggers wat de kers op de taart is. Zij hebben 

een hok met zeer goede vogels, kwaliteit en kennis 

ten top. Er is op professioneel vlak een zeer goede 

samenwerking, maar ook daarnaast zitten ze 

geregeld eens samen voor een leuke babbel met 

een lekker glaasje wijn.  

 

Als er vogels aangekocht werden, was dit voor de 

speciale eigenschappen van de vogel, zoals o.a. 

gevulde nekken, mooie opwaaiende kopbevedering 

of mooie ronde spots en lage maskers daar dit veel 

zegt over de kwaliteit van de veer.  

Door de jaren heen werden er wel wat 'extremere' 

vogels gekweekt. Deze werden gekoppeld tegen 

een iets mindere pop, maar nog wel van goede 

achtergrond, met als doel zo dicht mogelijk de 

standaard grasparkiet te bereiken.  

Zoals je zal zien op de foto's zijn er tal van vogels 

met kwaliteiten. Het is nu de bedoeling om deze 

vogels te stroomlijnen in uitstekende showvogels. 

 

Het hok: 

  

Dirk heeft zijn vogels ondergebracht in de kelder 

van de woning omdat hij hier ruimte genoeg heeft. 

De ruimte is een L ruimte, het ene been is 5 bij 2.5 

meter en het andere is 3 bij 4 meter. Daar de 

verwarmingselementen van de woning in 

convectoren hangen die in de kelder uitkomen, 

heeft Dirk deze dichtgemaakt tot op de grond. 

Hiervan heeft hij kasten van gemaakt zodat hij 

extra bergruimte heeft. Verder staan in het lange 

gedeelte 32 kweekbakken opgesteld, een nieuwe 

soort die ik nog niet gezien heb. Ze zijn 60 x 40  x 

40 en volledig in één stuk gegoten zodat er geen 

naden zijn waar ongedierte, lees bloedluis e.d. zich 

kan verschuilen. Ook is het vrij handig, ze zijn vrij 

licht en indien niet in gebruik, kun je ze gewoon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omdraaien. Verder is het makkelijk in onderhoud. 

Er is tevens aan een goede aan- en afvoer van verse 

lucht gedacht. Kortom, het was er aangenaam 

vertoeven, goed luchtig en fris.  
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In de andere ruimte staan 2 verrijdbare volières 

opgesteld met in de onderste de overjarige vogels 

en boven de jonge vogels die in 2017 gekweekt 

zijn bij Dirk. 

Bij Harry zijn de vogels ondergebracht in een 

schuur in de tuin,  in de kweekruimte zijn er 24 

kweekbekken opgesteld met ook 2 verrijdbare 

volières. Net voor de kweekkamer is er nog een 

volière van 2 bij 4 meter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voeding 

 De zaden die gegeven worden zijn van Pro Line , 

eigenlijk is de volledig voeding op deze lijn 

gebaseerd, zowel het toebehoren als het eivoer en 

het grit. Wat wel opvalt is dat alles gegeven wordt 

in aparte voeder bakjes zowel in de volières als in 

de kweekbakken. 

Het eivoer bestaat uit Pro Line aangevuld met 

verse eieren en eiwitten. Sinds de laatste twee jaar 

worden de vogels gekuurd met soludox. Verder 

worden er nog enkele andere zaden gegeven zoals 

foniopaddy, delicaat, pagima green en haver. Ook 

worden er kruiden gedroogd en gemixt waaronder 

munt, salie, oregano en tijm.  

  

Na een boeiend bezoek bij 2 gemotiveerde kwekers 

met een goed stel vogels, wordt in gedachte 

huiswaarts gereden. De ganse film loopt nog traag 

door mijn hersenpan, maar één ding is zeker, toch 

knap werk van de jongens! Om in Dirk zijn 

woorden af te sluiten, het is zoals een puzzel die 

nooit compleet zal zijn... er zal altijd werk zijn om 

de perfectie zo dicht mogelijk te benaderen 

 

 

 

 


