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Er zijn van die momenten dat ervaringen uit je 

jeugd weer boven komen drijven en tijdelijk weer 

aandacht krijgen. Een 29-jarige hoefsmid uit 

Tynaarlo was de ‘tricker’ die mijn weer terug 

deden denken aan het dorp Weerselo waar mijn 

opa als smid werkzaam was. De verhalen van mijn 

moeder over de jonge paarden die voor het eerste 

keer beslagen moesten worden en hoe mijn opa een 

klein kranig en pezig mannetje dit zware werk 

moest verrichten. De hoefijzers vlogen volgens 

haar dan door de werkplaats, het moet op haar als 

klein meisje veel indruk 

hebben gemaakt. De 

geur van verbrande 

hoeven, wanneer het 

gloeiendhete hoefijzer 

werd aangemeten, 

vermengd met ook 

andere geuren heeft bij 

mij ook een 

onuitwisbare indruk 

achtergelaten. Net als 

de roggevelden die 

leiden naar het beschermde dorpsgezicht Het Stift. 

De zandstenen Stiftkerk trek nu veel toeristen, 

maar had in die tijd als kind iets mysterieus. Ik was 

benieuwd naar het verhaal van Nick Koning, deze 

hoefsmid uit 

het lintdorp 

Tynaarlo. 

Enkele 

weken 

geleden 

heeft hij mij 

bezocht, er 

was toen 

niet 

voldoende 

tijd omdat 

ook de 

avondklok 

nog om 

21.00 uur 

van 

toepassing was en de aandacht van Nick natuurlijk 

uitging naar de vogels. Op zaterdag 10 april ging  

 

 

de reis vanuit Raalte naar Tynaarlo, een gemeente 

in het noorden van de provincie Drenthe, voor een 

bezoek aan deze jonge enthousiaste 

grasparkietenkweker. 

 

Nick is op 13-jarige leeftijd al begonnen met het 

houden van grasparkieten. Voor zijn verjaardag 

zou hij twee grasparkieten krijgen. Met zijn vader 

werd een bezoek gebracht aan Harrie Aardema, die 

vond het wel vermakelijk zo’n jong mannetje en 

Nick kreeg meerdere vogels van Harrie mee om te 

beginnen in de grasparkietensport. Tot zijn 19e jaar 

heeft hij deze hobby uitgeoefend en in die tijd 

kwam hij vaker over de vloer bij Harrie en hielp 

soms ook mee met het schoonmaken van het hok. 

Dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van 

de hobby. Na een periode van ongeveer 9 jaar geen 

vogels meer te hebben gehad, heeft hij de 

vogelsport weer opgepakt en had hij in eerste 

instantie een vogelhok met een klein nachthok en 

buitenvolière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volière in het vorige huis waar de eerste 

stappen weer werden gezet na de herintreding 

 

Misschien was het toeval maar bij de buurman van 

Harrie Aardema moest Nick zijn om een paard te 

voorzien van hoefijzers. Op een of andere manier 

sloeg de vlam weer toe en ja als je deze lutino 

kunstenaar dan kent dan is dat natuurlijk een goed 

adres. Harrie heeft hem dan ook opnieuw voorzien 

van meerdere vogels zodat hij een goede start kon 

maken. Dat deed hij niet 
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alleen maar samen met zijn vriendin Mariëlle van 

Benthem. Het jonge stel heeft het afgelopen jaar, 

samen met familie en vrienden, hard gewerkt om 

een vrijstaande woning in Tynaarlo op te knappen. 

Ook de tuin moest grondig aangepakt worden en 

om een achterliggende schuur uit het zicht te 

krijgen werd er ook nog een mooie schuur 

gebouwd. In het fotoboek dat ik te zien kreeg was 

de ontwikkeling goed te zien. Tynaarlo is een 

lintdorp in het noorden van de provincie Drenthe, 

de percelen zijn niet te vergelijken met de 

stadstuintjes waar 

sommige 

grasparkietenkwekers 

het mee moeten doen. 

Dus een vogelhok kon 

hier ook nog wel gezet 

worden zonder afbreuk 

te doen aan de 

tuin. Nick is niet alleen 

een enthousiaste 

grasparkieten kweker 

maar ook een jonge 

gedreven hoefsmid die 

lid is van de 

Nederlandse 

Vereniging van 

Hoefsmeden. Mariëlle 

heeft drie tuigpaarden, 

dat deze hobby's elkaar 

ontmoeten en dat hier 

iets moois uit kan 

komen blijkt wel. Een 

van ijzer gesmede roos 

krijgt niet iedere vrouw, 

warme romantiek die 

nog niet bekoeld is en dit heeft een prominent 

plekje in de huiskamer. Net als de twee 

paardenkoppen voor het raam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een slapbakje groene thee zoals ik dat graag 

drink kon Nick trots zijn tuin en vogelhok aan mij 

tonen. Hier is ook aandacht geweest aan de 

afwerking (de boeien aan het hok moeten nog) en 

is te zien dat er oog is voor symmetrie in de tuin en 

dat Nick en Mariëlle gaan voor kwaliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hok bestaat feitelijk uit drie gedeeltes. Je komt 

binnen in het voorportaal, daar is een verhoogde 

binnenvlucht gemaakt voor de jonge vogels, 

voorzien van een elektrische ventilator. Dit deel is 

niet geïsoleerd en er is een hordeur geplaats naar 

de tweede ruimte, het broedgedeelte. Hier zijn acht 

ruime broedkooien voorzien van broedblokken van 

Van Keulen uit Nijverdal. Ook zijn er kunststof 

tentoonstellings-/trainingskooien die hij heeft 

kunnen kopen van Willie Dokter. In de 

broedkooien zijn ook de silootjes geplaatst die hij 

over heeft kunnen nemen van Willie. Het derde 

aansluitende deel is de binnen-volière voorzien van 

een groen gepoedercoat aluminiumframe. Hier 

zitten de mannen en de poppen, jong en overjarig 

door elkaar heen. Mogelijk gaat hij dit deel nog 

splitsen. Er was de nodige activiteit bij de 
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vogels en veel frisse lucht door het grote raam dat open stond. De temperatuur blijft vrij constant volgens 

Nick in ieder geval geen grote schommelingen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een groen geschilderde wand zoals wij dat ook hebben gezien bij Harrie Aardema. Het doek onder de 

dakplaten laat geen vocht door maar ventileert wel. Een tijdschakelaar voor het instellen van de 

mechanische ventilatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De broedkooien zijn gemaakt door een bevriende timmerman en voorzien van een vaste morsgoot en er 

zijn geen laden. De temperatuur, vochtigheidsgraad en de luchtdruk worden gemonitord. Ondanks dat er 

geen isolatie zit onder de tegelvloer blijft de vloer goed droog een belangrijk aspect omdat dit risicovol 

kan zijn. 

De vogels laten enig verschil in kwaliteit zien, dat is deels ook logisch als er nog maar 1 jaar gekweekt is 

en er nog met veel aangekochte vogels gewerkt moet worden. Het selecteren is dan de eerste jaren ook 

niet zo eenvoudig. Naast de vogels van Harrie Aardema zijn er goede contacten met Rein Dul en diens 

vogels zijn ook in het bestand opgenomen. Twee vogels van Jeroen Vos, waaronder een mooie 

hemelsblauwe cinnamon pop, zijn ook bruikbaar in het opbouwen van een eigen stam. Recentelijk zijn er 

vogels van mij naar hem toe gegaan en deze zaterdag werd dit aangevuld met drie mannen en vijf poppen. 

Vogels genoeg voor een relatief klein hok met acht broedkooien. Met de eigen kweekvogels en de 

aangeschafte vogels moet de komende jaren goed gewerkt kunnen worden. 
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De onderstaande fotoreportage zijn van vogels eigen kweek en enkele aangekochte vogel. 
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