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Harrie Aardema: “Hoe ik mijn vogels kweek en 

presenteer”. 

Op zondagmorgen werd er door de welbekende 

kweker Harrie Aardema een lezing verzorgd. Hij 

vertelt met veel plezier en openlijk ‘alles’ wat hij 

weet over zijn vogels. Tijdens de lezing gaf Harrie 

nadere informatie over zijn vogelhobby. Hoe hij 

ertoe gekomen is en waarom hij het nog steeds 

doet, hoe hij zijn stam heeft opgebouwd en hoe hij 

verder wil gaan, hoe hij omgaat met het 

kweekproces, hoe hij de vogels verzorgt, hoe hij ze 

filmt en fotografeert, hoe hij ze koopt en verkoopt, 

enzovoort. Harrie doet dat zo praktisch mogelijk, 

dus met weinig theorie. Harrie is zeker niet 

overtuigd dat zijn werkwijze 

de beste is. Hij deelt zijn 

persoonlijke ervaring en 

overtuiging. Het zou best 

kunnen dat hij op bepaalde 

punten blijft hangen in een 

achterhaalde opvatting, of dat 

hij het niet goed ziet of 

gewoon niet weet. Harrie ziet graag reacties 

tegemoet, zie zijn website.  
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De algehele conditie van de vogels was niet op zijn 

best maar gelukkig heeft dat de inzenders niet 

weerhouden om in te zenden. Ook mogen we als 

vereniging ons gelukkig prijzen dat een aantal 

kwekers van over de grenzen hebben meegedaan. 

Grote kwaliteit zonden zij in. Trots mag de 

vereniging ook zijn op de deelname van de 

wereldberoemde kweker Daniel Lutolf.  

Opvallend dat de sterke kleurslagen lichtgroen en 

grijsgroen in aantal maar kleine klassen waren. Een 

greep uit de aanwezige vogels: 

  

Van de originele kleur van onze grasparkiet nl 

lichtgroen waren maar 16 vogels verdeeld over 4 

klasses ingezonden. Te weinig maar in deze groep 

zaten ene paar uitstekende exemplaren.  

Bij de ino’s was het smullen. Een top overjarige 

lutino man van Heylen-Effertz-Nettekoven, als 

type een prachtige vogel maar ook de kleur was 

uitstekend. 

Een grote maar toch in balans zijnde jonge lutino 

pop van Lutolf. De gebroeders Konings showde 

een zeer mooie en in conditie zijnde albino man. 

De cinnamon opalines waren zeer goed maar de 

meeste vogels hadden teveel tekening en geen 

schone mantel. 

De groep cinnamon normaal was super. Meerdere 

vogels hadden kunnen winnen. De grijs cinnamon 

van voorzitter Henk Fidder werd uiteindelijk beste 

eigen kweek overjarig van de show. Een blauwe 

cinnamon man van Lutolf was als vogel top voor 

het gedeelte boven de stok echter zijn staart was 

slecht.  

Een groen cinnamon van Heylen-Effertz-

Nettekoven een topvogel maar de spots moeten 

groter zijn. Dit zelfde euvel vertoonde in kooi 170 

een cinnamon van Winklhofer. Deze kweker had 

ook een blauwe cinnamon met een top boven partij 

maar de vleugeldracht en staart waren niet in orde. 

De opalines in de 8-serie waren te vuil in de 

tekening en hadden  geen schone mantels. 

Van de groep grijzen was de conditie niet te best. 

Michael Weiss bracht een overjarige grijze man 

met een prachtige expressie en zeer goed in balans. 

Helaas had vogel teenfout en was er teveel 

bevedering uit masker weggeplukt. 

Een top grijze man van Lutolf had een prachtige 

bovenpartij maar de vogel was niet geheel schoon. 

 

 

Bij normaal blauw viel een chique overjarige 

hemesblauwe pop van Lutolf op.  

Clearbodies; in de kooien 6/7/8 werden easly 

clearbodies geshowd door SvdHeuvel. Een 

variëteit die moeilijk in kwaliteit te kweken is. 

Mooi dat iemand zich met de kweek van deze 

variëteit bezig houd. 

Tibor Gyerkó showde een mooie in top conditie 

zijnde hemelsblauwe geelmasker Texas Clearbody. 

De vogel mag wat forser van formaat zijn. 

Een zeer grote groep geelmaskers was er te zien. 

De gemiddelde kwaliteit was zeer hoog. Forse 

lange vogels waarvan er 1 of 2 iets over de top 

waren. 

Een prachtige Australisch geelmasker blauw werd 

er geshowd door Zita Gyerkó, mooie lange vogel, 

spots helaas wat onregelmatig. 

Er waren 21 Australisch bonten aanwezig van 

redelijke tot prima kwaliteit.  

Spangles: redelijk veel DF, formaat prima, weinig 

tot bijna geen lichaamsvlekken 

17 dubbelfactorige spangles waren er te zien. De 

kwaliteit was goed met als uitspringende vogel een 

dubbelfactorige gele spangle waarvan helaas de 

staart wat slordig was.  

Normale spangles; een zéér grote groep. Je moet 

echt een uitzonderlijk goede  vogel hebben om te 

kunnen winnen! De fysiek beste en mooiste 

spangle was een  violet spangle van Heylen-

Effertz-Nettekoven. Een super vogel. Alles ok, vol 

en rond maar helaas geen spots. Daniel Lutolf 

showde een top jonge spangle man, hij mag iets 

meer tekening hebben maar verder een prachtige 

vogel. 

De groep collecties was zeer mooi om te zien, 

hulde aan de kwekers dat ze de teams bijeen 

krijgen. 

In kooi 292; een prachtige Deens dominante 

spangle, prima in verhouding en met top 

variëteitskenmerken. 

Groep recessief bonten; top-top kwaliteit in type 

alsook formaat. Opvallend zeer verschillende 

patronen als er überhaupt over een patroon 

gesproken kan worden. 

De groep  violetten was ook indrukwekkend 

hoewel bij sommige vogels de ondulatietekening 

niet goed was. De conditie was niet zo best. De 

speciale prijs voor de beste violet werd door 

Richard Kuhr gewonnen. 
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Kooi 150; EKO kobalt man, forse vogel, wat lange 

staart/vleugels, opalinieseerd,  goede schouder 

partij. 

Kooi 91 EKP; grijs cinnamon, masker wat slordig, 

toont 2 bij spots. 

Kooi 157 EKOP; grijsgroen cinnamon pop, beetje 

flecky, mooie lange pop en goede stokstand, mag 

iets voller in boven partij zijn. 

Kooi 88 EKM; hemelsblauwe man, goed 

geconditioneerd en een mooie presentatie. 

Kooi 19 EKM; showwinnaar, topvogel in grijs 

geelmasker, goede stokstand, prima presentatie, 

prima formaat. 

Kooi 234; EKO, grijs cinnamon Henk Fidder, 

lange vogel toont vrij van stok, harmonische 

koppartij, mag iets voller nog, prima lengte en 

conditie. 

Kooi 309; lichtgroen cinnamon pop, EKOP, prima 

vogel maar spots mogen ronder. 

Kooi 115; grijs spangle cinnamon, EKP, mooie 

vogel, goede spots, compleet mooie volle 

koppartij/schouders. 

Kooi 313; violet EKM Richard Kuhr, zeer mooie 

violet, prima postuur, staart wat slordig, kop wit 

wat vuil(waarschijnlijk van het wassen). Tekening 

wat slordig! 

Kooi 297; het beste koppel, grijsgroen cinnamon 

opaline, prima in conditie zijnde paar van Lutolf 

waarvan pop een zeer schone mantel heeft. 

Kooi 193; team met 4 grijzen van Winklhofer, 

vogels compleet en in goede conditie gebracht. 

Kooi 284; beste WVK, prima gele lacewing pop 

van Lutolf, redelijk goede tekening, 1 klein bij 

spotje wordt vergeven. 

Kooi 189; EKP recessief bonte pop, beetje veel 

tekening, prima stokstand. 

Kooi 191; EKOM, prachtige rec. bonte man, staart 

wat slordig, stokstand prima! 

 

Wij wensen U allen een top kweekseizoen toe en 

hopelijk kunnen we uitzien naar een minstens 

evenzo goede show in 2022. 

 

Groetjes, Han en Roger. 

 

 

 

 


