De vogels zijn in hoofdzaak afkomstig van Cor
Booster, en dan voor enkele jaren aangevuld met 4
goede kweekkoppels van Bertus ter Weeme, hier is
Jan Bertus nog altijd dankbaar voor dat Bertus hem
deze vogels gegund heeft. En omdat vorig jaar Jan
op een tekort van poppen zat heeft hij er enkele
bijgehaald bij het AA-Team. Dit is de afstamming
van zijn vogels nu, want in 2010 heeft Jan al zijn
vogels moeten wegdoen. Hij was getroffen door
een virus ziekte , die men maar moeizaam onder
controle gekregen heeft. Maar eens aan de
beterhand kruipt het bloed
waar het niet gaan kan en werden er toch terug naar
vogels gehouden en werd er op nieuw begonnen
met grasparkieten.

bij 2,00 meter waar de poppen verblijven en één
van 1,00 bij 1,50 waar de mans verblijven tevens
staan hier nog 21 kweekbakken, en als het

De huisvestiging:
Zoals bij de intro verteld zijn de vogels
ondergebracht in de schuur achter de tuin, in het
voorste gedeelte is de opberg ruimte voor de

kweekseizoen begint wordt de volière van de
poppen leeggemaakt en komen er hier nog een 6
kweekbakken staan. De kweekbakken zijn van het
merk van Keulen. De verlichting en de afzuiging is
volledig automatisch geregeld en door dat de
kweekkamer zo binnen in ligt moet er zelden
verwarmt worden, als het toch moet is dit met een
elektrisch kacheltje. Er is voldoende afzuiging
voorzien, zodat het aangenaam fris was in de
kweekkamer, wat wel een plus punt is.

Het kweekseizoen 2015-2016 is zeer verlopen want
einde maart waren er al 120 baby’s en kon het
kweken gestopt worden. Jan kweekt graag, maar
vindt wel dat er een periode is van kweken en een
periode van rusten, welke nu aan de gang is. Tegen
de clubshow in Hapert wordt het licht opgevoerd
en de vogels in conditie gebracht, eerst de
clubshow en dan begint het kweekseizoen voor
Jan.

showkooien, nestbekken, voederpotjes en zo
verder, tevens staan hier ook de trofee ’s uitgestald
en er is nog een volière waar de vogels die
verkocht worden verblijven.
Achter dit gedeelte is de kweekkamer, deze is 3,80
bij 2,2 meter en hierin zijn 2 volières één van 1,00
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