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Deze maand zijn we te gast bij Piet en Ed Waijop 

in Edam. Voor de meeste van ons is Partnership 

Waijop geen onbekende naam in de 

grasparkietenhobby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het pittoreske stadje Edam (7000 inwoners) ligt 

ongeveer 20 kilometer ten noorden van Amsterdam 

en ontstond bij een dam aan de IJe of E die in de 

Zuiderzee uitmondde.  

Omstreeks 1230 werden de zeegaten van de 

Zuiderzee afgedamd. Bij de dam moesten de 

goederen worden overgeladen en kon tol worden 

geheven. Graaf Willem V verleende Edam in 1357 

stadsrechten. 

Inmiddels maakt Edam deel uit van de Gemeente 

Edam-Volendam, waartoe sinds 2012 ook de 

naburige polder en de dorpjes van de Zeevang 

behoren.  

 

Piet, inmiddels 82 jaar oud, hoeft eigenlijk aan veel 

oudere liefhebbers niet meer voorgesteld te 

worden. Hij is sinds 1978 bekend als een gedreven 

liefhebber en tentoonstellen van Engelse 

grasparkieten. Vanwege zijn leeftijd is hij nu 

vooral liefhebber en kweker en niet meer zo 

gedreven.  

Piet praat graag over vroeger, o.a. over de mooie 

vriendschappen met  topkwekers als André  

 

Vermeir, Rudi Nettekoven en Rein Dul.  En uit 

pure nostalgie gaat het in huize Waijop nog 

regelmatig over de vele behaalde 

kampioenschappen. Zo was de eerste show 

waaraan Piet deelnam direct raak en volgden er 

spoedig diverse andere kampioenschappen. 

Legendarisch is het verhaal over de keuring op de 

zeer grote SAVOA Klein dierenshow van 1979 in 

de hallen van de RAI in Amsterdam. De 

keurmeesters slaagden er maar niet in om de 

kampioen aan te wijzen. Twee vrijwel identieke  

donkergroen cinnamon opaline mannen stalen daar 

de show. Toen later bleek dat deze vogels van Piet 

waren en ook nog eens broers waren, was het voor 

de keurmeesters wat eenvoudiger om een winnaar 

aan te wijzen. Later hebben deze broers nog vele 

shows gewonnen. Overigens, echte topvogels in 

deze kleurslag zie je tegenwoordig niet meer.  

Een hoogtepunt uit de lange carrière van Piet is 

toch wel het kampioenschap van de EG-show in 

Antwerpen in 1988. De bekers werden uitgereikt 

door de minister van Buitenlandse Zaken en 

Dierenwelzijn in België, namelijk Leo Tindemans, 

later de eerste minister in België. Verder waren de 

titels Best in Show van Hapert in 1996 en 1999  

ook memorabel. 

 

Piet zijn hok is nog altijd in de tuin in een blokhut 

systeem, 2,5  meter breed en 8 meter lang. Aan de 

linkerkant staan 18 kweekkooien en 2 afzetkooien 

opgesteld en rechts zijn 2 volières achter elkaar van 

2,5 bij 2 meter lengte. Het zal in de meeste ogen 

wat ouderwets tonen, maar het is nog altijd 

functioneel in orde. Piet zegt dat het zijn jaren nog 

wel zal uitdoen. Het plezier zit nu echt in het 

verzorgen en kweken en niet meer in het showen 

van de vogels. 
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Zijn zoon Ed heeft duidelijk de gedrevenheid die 

Pa vroeger had in zijn genen meegekregen.  Ed is 

inmiddels 58 jaar en net als zijn vader sinds 1978 

gegrepen door het parkietenvirus. Nadat hij enkele 

jaren geleden door een hartinfarct werd getroffen is 

hij gestopt met zijn werk als salarisadministrateur. 

Dat betekent dat er meer tijd in de parkietenhobby 

gestoken kon worden. Ed heeft het schuurtje achter 

zijn huis omgetoverd tot een fraai parkietenverblijf, 

zeer mooi en functioneel. De schuur is 3 bij 2,2 

meter. Inderdaad, dat is niet groot. Maar volgens 

Ed heeft dit ook voordelen. Ten eerste is het 

gemakkelijk te managen op het gebied van 

ventilatie, verwarming en luchtvochtigheid. Het 

grootste voordeel is dat je niet zo veel vogels kunt 

houden, je wordt gedwongen om heel streng te 

selecteren. En dat is nou precies wat Ed wil.  

 

 

Aan de linkerkant is 

een volière van 3 meter 

lang, 70 cm die  p en 

1,3 meter hoog 

geplaatst op 2 identieke 

keuken kasten. Zo 

ontstaat tevens een 

ideale werkhoogte. 

Schoonmaken is dan ook heel gemakkelijk, want 

het afval kan via 2  gaten in de trespa bodemplaat 

direct in een emmer geveegd worden.  

In de kleine, maar functionele ruimte is ook nog 

plaats voor 6 kunststof kweekkooien van 80 cm 

breed en 6 kweekkooien van 60 cm breed. De 

langste kweekkooien kunnen ook nog als babykooi 

van 160 cm breed gebruikt worden.   Daar het hok 

niet zo groot is kan volstaan worden met 

natuurlijke ventilatie. 2 luchtroosters onderin en 1 

bovenin zorgen voor de doorstroom van voldoende 

verse lucht. In de winter kan het hok eenvoudig 

verwarmd worden met een infrarood paneel.  Wat 

de verlichting betreft heeft 

Ed gekozen voor zeer 

speciale lampen van 

Freshlight. Deze lampen 

geven fullspectrum daglicht 

en hebben een ioniserende 

werking, d.w.z. dat fijnstof, 

bacteriën en virussen uit de 

lucht worden gezuiverd. Dit 

principe wordt ook in de 

pluimveesector met succes 

toegepast. De strenge winter in februari en de 

warme dagen in juni hebben bewezen dat het 

systeem werkt. Vrijwel alle bevruchte eieren zijn 

uitgekomen en de jongen zitten allemaal gezond en 

wel op stok in compleet verenpak. Het eerste 

kweekjaar in het nieuwe hok is zeker geslaagd 

gezien het grote aantal jongen. Ook de kwaliteit 

van de jongen mag er zijn, een schitterende 

hemelsblauwe man, een grijsgroene pop en nog 2 

cinnamon grijze geelmasker poppen steken er 

bovenuit.  

 

Ed geeft zijn vogels parkietenzaad van Van 

Himbergen als basis. Voor en tijdens de kweek 

uiteraard aangevuld met extra witzaad. Verder 

gekiemde haver, tarwe, gerst en katjang idjoe met 

CéDé eivoer, geraspte wortel, kruidenmix, 

Aminovit en Probiotraxx (van Topet), 

knoflookpoeder en Immunol (dierlijk eiwit). Het 

drinkwater wordt volgens een uitgebalanceerd 

schema (met dank aan grote vriend Rein Dul) 

voorzien van Med. Tollyamin Forte (aminozuren, 

electrolyten en vitamine B), pH-Control (goed voor 

de darmflora), Dosto Oregano (goed voor maag, 

darm, luchtwegen en verenpak) en Dosto 

RopAdeno, dat het drinkwater zuivert van 

ziektekiemen. 
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Ed vertelde nog dat hij de ambitie heeft om snel 

weer te promoveren naar de Champions-klasse en 

daar ook te blijven. In de jaren 90 wist partnership 

Waijop zich immers moeiteloos te handhaven op 

het hoogste niveau.  Daarna lange tijd niet 

meegedaan aan de shows. Het is dus de hoogste 

tijd dat de vogels van Partnership Waijop zich weer 

gaan tonen op een hoger niveau. De basis hiervoor 

is inmiddels gelegd middels een aantal topvogels 

van Heylen, Effertz en Nettekoven. De afgebeelde 

hemelsblauwe man komt bijvoorbeeld uit een top 

grijsgroene man van dit succesvolle partnership. 

Daarnaast hebben vogels van Rein Dul, Jeffrey van 

den Berg, Kees Ravelli en Henk Broer voor hele 

knappe en bruikbare nakomelingen gezorgd. Ed 

koopt vrijwel nooit poppen. Die moet je zelf 

kweken, vindt hij. Hij vertrouwt op zijn eigen 

poppen, want alle goede eigenschappen zoals Ed ze 

graag ziet zijn daarin al doorgekweekt. 

De ideale showvogel is volgens Ed een vogel die 

trots op de stok staat, poten dicht bij elkaar en een 

beetje naar beneden kijkend. Veel kwekers vinden 

een dikke kop het belangrijkste. Ed vindt een trotse 

houding, een elegante ruglijn, kop- en pootstand 

minstens zo belangrijk. Een kampioen moet allure 

uitstralen: "swank" noemen ze dat in Engeland. 

Een vogel die continu omhoog kijkt en/of op de 

stok ligt mist uitstraling en komt bij Ed dus echt 

niet door de selectie. Dat geldt ook voor vogels met 

te lange broekbevedering en hangende staarten. 

Ed is ook een gewaardeerd medewerker die er 

altijd is tijdens de shows om te helpen bij het 

opstellen en afbreken en de keuring. 

Toch weer een gezellige namiddag bij echte 

liefhebbers, waar we de goeie oude tijd nog eens 

konden ophalen. Want wat veel jonge liefhebbers 

niet weten is dat we vroeger shows hadden met 

1500 tot 2500 vogels. We moesten op donderdag 

inkooien, op vrijdag werd er gekeurd en zaterdag 

en zondag was de show open. En deze werd druk 

bezocht. 
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