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Op een stormachtige zaterdagmiddag ging de reis 

via Zwolle en de A28 naar de plaats Putten, 

gelegen op de grens van de Veluwe en de Gelderse 

Vallei. Een bosrijk en agrarisch gebied 

aantrekkelijk voor het toerisme en recreatie. Maar 

dit was geen toeristische trip, mijn doel deze 

middag was om een split Texas clearbody (tcb) 

man en een bonte tcb pop af te leveren bij Wilfred 

de Ruiter. Naar de tcb kleurslag is veel vraag, waar 

ik de afgelopen jaren niet aan heb kunnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beantwoorden omdat ik er maar een beperkt aantal 

kweek. Maar met deze overjarige man en een 

lastige pop wilde Wilfred wel een gokje wagen. Dit 

was natuurlijk ook een mooie gelegenheid voor een 

artikel en de minder voorkomende kleurslagen op 

zijn hok eens goed te bekijken. Recentelijk heeft 

hij met zijn vogels in het Duitse blad Wellensittich 

Welt gestaan. Ook in de nieuwsbrief van de 

Gelderse Grasparkieten Club (GGC) is er aandacht 

geweest voor deze grasparkietenkweker. Een mooi 

initiatief van het bestuur van de GGC om de leden 

in coronatijd toch betrokken te houden en te 

informeren over de zoektocht die het is voor het 

bestuur. In Budgie heeft hij nog niet gestaan dus 

kon ik met mijn Samsung 9+ in de aanslag de 

nodige foto’s schieten om dit vakblad voor de 

grasparkieten specialisten van de nodige kleur te 

voorzien. Ook in de coronatijd moet je als kweker  

 

 

en keurmeester toch scherp blijven, om straks na 

de digitale keuringen weer ‘real live’ de 

ingezonden vogels op de tentoonstelling, te 

voorzien van een consequente en evenwichtige 

plaatsing.   

Wilfred heeft al jaren vogels, waarvan de 

voorliefde bij de kromsnavels. Achter het huis is er 

nog enige ruimte voor de hond en enkele tegels 

maar voor de rest is het volgebouwd met volières 

en een ruim stenen vogelhok. Of het in de 

huwelijksakte is opgenomen weet ik niet zeker 

maar Wilfred heeft aan zijn vrouw wel duidelijk 

gemaakt dat ze niet alleen hem kreeg maar ook de 

hobby van hem erbij. Het eindresultaat is dat de 

voortuin nu heilig is verklaard als het domein voor 

de planten en bloemen. Ook de kinderen hebben 

interesse voor de vogels en het volgende 

kweekseizoen moet hij minimaal twee van de 26 

broedkooien afstaan aan zijn dochter. Om dit nog 

even kracht bij te zetten kwam dochterlief met een 

beschilderd gezicht in “oorlogskleuren” een kijkje 

nemen in het hok. Natuurlijk is dit een geintje en is 

hij maar wat blij dat de liefde voor de vogels er al 

jong in zit. 
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Bij zijn vader heeft hij o.a. nog enkele neophema 

soorten, waaronder splendids in de wildkleur. Ook 

is Wilfred actief in het begeleiden van twee jonge 

beginnende kwekers. Daarbij is het leren kweken 

met grasparkieten het uitgangspunt. Hier ervaring 

in op doen en er plezier aan beleven is de basis. 

Daarna kan er gewerkt worden met de zwaarder 

bevederde vogels die in de kweek toch meer 

ervaring en kennis vragen om succesvol te zijn.  

Dit is zeker van toepassing als je veel verschillende 

kleurslagen in je hok hebt met een recessieve 

vererving. Hij is nu ook bezig om vogels te kweken 

die split vrij zijn voor cinnamon en opaline, om 

deze vervolgens weer te gebruiken in o.a. de 

witvleugels. De achtergrond van zijn vogels is 

divers, maar de laatste jaren hebben enkele vogels 

van Janno Groeneveld en Mario Schiebahn een 

impuls gegeven aan de kwaliteit. Ook enkele 

vogels van Kris Colson en Ap Buitenhuis zijn 

belangrijk voor zijn lijn en bepaalde kleurslagen.        

Binnen in het stenen hok zijn meerdere 

vluchten en 26 broedkooien, ook zijn er nog op 

de kopse kant enkele afzet- en trainingskooien. 

Een keukengedeelte waarin de nodige opslag 

(zaad, kruiden, supplementen e.d.) bewaard kan 

worden, daarbij ook enkele producten die 

handig zijn als er zich problemen voordoen bij 

de vogels. Vanuit de binnenvluchten kunnen de 

vogels via een buis naar buiten. Het hok is 

betegeld en via de ramen is er voldoende lichtinval. 

Op de buitendeur is het ringnummer en zijn naam 

naast de omtrek van een grasparkiet te lezen, een 

mooie entree. De aluminium profielen zijn 

bespannen met stevig gaas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voeding is gevarieerd met verschillende 

zaadmengelingen en diverse onkruidzaden 

(gezondheidszaad). Door het eivoer van Orlux 

gaan diverse van deze zaden en kruiden en een 

olieachtige substantie van vis (Trivens Gloss). Er 

worden meerdere producten van de firma Terpica 

gebruikt, waar Wilfred zeer tevreden over is. 

Ondanks enkele kruipers aan het einde van het 

seizoen was het een goed kweekjaar. 
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Normale violette vogels waren er niet veel maar 

deze vogel was van een zeer goede kleur en fysieke 

eigenschappen. In de Texas clearbodys is de 

violette variant bij hem ook al voorhanden, de 

vogel op de rechte foto is een opaline fallow. Om 

o.a. de recessieve kleurslagen op niveau te krijgen 

of te houden moet er kwaliteit ingezet worden of 

soms wat vogels die over de top zijn voor de 

tentoonstelling. De onderstaande grijze vogels 

hebben hierbij een rol, bedoeld is de grijze pop met 

de extra bevedering (foto nr. 1). Zowel de 

Europese als Australische geelmaskers waren 

aanwezig, op de foto (foto nr. 2) staat een 

geelmasker lacewing. De grijze cinnamon was een 

zeer aantrekkelijke vogel. Wilfred is bezig om ook 

een lijn van vogels op te zetten die split vrij zijn 

voor opaline en cinnamon. De spangles en melastic 

spangles, zelfs een dubbel factorige melastic 

spangle waar de lichaamskleur nog goed kon zien. 

Ik heb ze even bij elkaar gezet, de grijsvleugels (de 

pop is een volkleur) zijn goed te onderscheiden aan 

o.a. de donkere spots, daaronder een hemelsblauwe 

witvleugel en daarnaast een overgoten. Als laatste 

twee vogels een slade (geslachtsgebonden) die 

zonder en met 1 of 2 donkerfactoren voorkomen en 

een Hollandse bonte. Op mijn website 

www.argrasparkieten.nl zal ik nog wat meer foto’s 

publiceren van deze variëteiten.    
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