Stefan woont samen met zijn vrouw en twee
kinderen in een
mooi
hoekhuis.
Enkele
jaren
geleden heeft de
familie
de
gemeentetuin erbij
kunnen
kopen.
Daardoor is er een
tuin
ontstaan
waarvan de volle
breedte benut is
om een stenen
schuur
annex
vogelhok
te
bouwen.

Op een mooie lente dag eind mei ging de reis naar
Harmelen. Harmelen is een dorp in de gemeente
Woerden in de Nederlandse provincie Utrecht.
Ooit uitgeroepen (in 2013) tot leukste dorp van de
provincie Utrecht. Niet ver van de Meern, waar ik
als keurmeester van de toenmalige NPC meerder
keren ben geweest voor een keuring of een lezing.
Ook het huidige onderkomen de Quakel in
Montfoort is niet ver van Harmelen. Vandaag ging
de reis vanaf Zwolle samen met Appie van Gelder
uit Oldemarkt. Henk Fidder moest verstek laten
gaan i.v.m. een andere afspraak. Maar met de
versoepeling zal er wel weer een volgende
vogelsafari komen zoals hij dat noemt. Een leuke
wetenswaardigheid is dat Harmelen nog een
duiventoren heeft, die op de monumentenlijst staat.
Er zijn er niet meer zoveel van in Nederland, maar
als ik er één weet te ontdekken dan brengt mij dat
onwillekeurig terug in een andere tijd. De
geschiedenis van deze torens is zeker de moeite
waard om te lezen, ook wat betreft de
verhoudingen in die tijd tussen de adel en de
burgers.

Stefan is in september 2017 lid geworden van de
NGC-DBS en heeft in Hapert indruk gemaakt met
een grijze man. Jammer genoeg heeft hij daar nog
niet veel nakweek van, maar de broers en zussen
doen het beter. Op jonge leeftijd had hij samen met
zijn vader al vogels o.a. Japanse meeuwen. Tot zijn
zeventiende jaar heeft hij vogels gehouden, toen
was het tijd voor andere zaken en heeft hij een
periode geen vogels gehouden. Maar zoals dat zo
vaak gaat als het wat rustiger is geworden, dan
begint de vogelhobby toch weer te kriebelen. Het
zijn niet alleen de grasparkieten die zijn interesse
hebben, ook kweekt hij kanaries. De zang van de
kanaries, in het ‘open zomerhok’ is voor de buren
een prettiger geluid dan het gekwetter van de
grasparkieten. In het eerste gedeelte van het
vogelhok zitten de grasparkieten, daar achter de
kanaries en dit gedeelte is ook in gebruik als opslag
voor de tentoonstellingskooien en het vogelzaad.

Net buiten het dorp in een weiland aan de
Joncheerelaan staat de oude duiventoren, deze
behoorde bij het nabijgelegen Huize Harmelen
(bron: Wikipedia internet, Natuurmonumenten).
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mannen is in de breedte wat hoger dan van de
poppen. Ook zaten daar enkele indrukwekkende
vogels onder, waaronder een massieve grijze pop.
Ze heeft een eigenschap die veel van zijn vogels
bezitten, het gooien van de kopbevedering bij een
goed geplaatste vederrichting. Stefan ziet graag een
grote vogel en dat is voor hem ook een belangrijk
selectiecriterium. De kweek is redelijk succesvol
verlopen en er is weer een stap gezet in het
vastleggen van de positieve eigenschappen. Ook de
deelname aan de digitale vogelshow en de daar
behaalde resultaten was hiervan een bevestiging.
De gezichten van de vogels zijn erg mooi, nu wil
hij nog wat meer nek op de vogels zien te krijgen
en bij de poppen iets meer wigvorm. Maar dat zijn
de vervolg stappen, Rome en Aken zijn ook niet op
één dag gebouwd.

Nadat wij in de ochtendzon hadden gezeten en een
lekker kruimeltaart voorgeschoteld hadden
gekregen, werd het tijd om de toppers van Stefan te
bekijken. De 16 houten broedkooien zijn eigen
gemaakt en zien er strak uit, de hand van de
timmerman is hier wel te zien. Aan de overzijde
zijn twee ruime vluchten voor de mannen en de
poppen, afgeschermd door aluminium profielen
met stevig gaas. Aan de kopse kant is een
aanrechtje met water en verder is het hok voorzien
van een cv-radiator. Voor het trainen van de vogels
in de tentoonstellingskooi is ook gezorgd en dat is
te merken aan het rustige gedrag van de vogels.
Zoals zo vaak is dit ook de houding van de
liefhebber die hier invloed op heeft, Stefan straalt
zelf ook de nodige rust uit. Naast de ramen aan de
voorkant is er een extra lichtinval door een
lichtkoepel op het dak.

Een mooie
stimulans als de
kinderen ook een
goede kijk hebben
op de kwaliteit in
het vogelhok.

De achtergrond

van de vogels is deels gebaseerd
op vogels van Jaco Griffioen, Jan van Meeteren,
Henk Broer. Een mooi rijtje wat blijkbaar goed
heeft geklikt, vooral de grijze en hemelsblauwe
normale vogels springen eruit. De kwaliteit van de
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Wij bedanken Stefan voor deze gezellige uren,
mede namens Appie, tussen zijn prachtige
vogelbestand en de lekkere taart

.

Het aantal vogels in verhouding
tot de ruimte van het hok is
naast de hygiëne een belangrijke factor voor
succes. Het voorkomt het regelmatig gebruik
moeten maken van de pot met antibiotica.
Omdat deze grijze pop de moeite waard is om ook
vanuit een ander perspectief (meer op afstand) te
laten zien deze twee foto’s. Met de camera door de
spijlen krijgt de kop vaak een overwaardering.
Vooral de bovenbouw spreekt tot de verbeelding,
onder de stok zit nog net iets te veel bevedering en
kan iets meer wigtypering het plaatje afmaken.
Enige onderbroken schachttekening lieten ook
enkel andere vogels zien, enigszins typisch, dat zie
je niet zo vaak. De rest van de foto’s spreekt voor
zich en laat zien dat deze kweker op de goede weg
is en nog van zich zal laten horen, niet met
woorden maar met daden. Dat deed ook een nog
heel jonge grijze cinnamon pop, die ik gelukkig
goed op de foto kon krijgen.

De vogels van Stefan Bouwman te Harmelen. De
vogels zitten op rust na de kweek en zijn daardoor
niet in optimale conditie voor de foto. Zie ook
www.argrasparkieten.nl voor nog een andere serie
foto’s.
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