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INTERVIEW De Vogelvrienden B.A.S. 

 

Uw naam : Ton Bockmeulen, Lopik 

 

Wanneer bent u met vogels begonnen en kunt u een beeld geven wat u zo al in de loop der 

jaren in uw voliere/hok heeft gehad. 

Als kind had ik altijd al dieren, kippen, loopeenden, hamsters en muizen. Mijn eerste vogels waren 

sierduiven (meeuwtjes). Toen ik een jaar of 12 was kreeg ik mijn eerste volière op de zolder met 

daarin zebravinken, japanse meeuwtjes en zilverbekjes. Rond 1978 verhuisden we naar Lopik, waar 

ik een buitenvolière had van 5x2x1 en 10 kleine volières op de zolder van de schuur (1,5x1x2) met 

o.a. parkieten, prachtrosella’s, agapornissen, bourkesparkieten en turquiosineparkieten. 

 
Kunt u iets vertellen over de huisvesting van de vogels op dit moment ? (foto’s zijn welkom) 

Op dit moment heb ik 4 volières in de tuin, één van 8x1,5x2 en 3 volieres van 3,5x0,7x2 met een 

nachthok er tussenin van 2,7x1,4x2. De volières zijn beplant met coniferen, buxus, brem en hedra. 

De planten staan gedeeltelijk in potten en voor een ander deel in de volle grond. Regelmatig worden 

de planten afgespoten waarbij tegelijkertijd de planten in de potten water krijgen. De bodem van 

de buitenvolieres zijn gedeeltelijk bestraat, een stukje aarde en een gedeelte rivierklinkers. Het 

nachthok is in tweeën gedeeld. Deel 1 wordt gebruikt door de vogels in de volières; het tweede deel 

is bestemd voor de broedkooien. 
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Welke vogels worden op dit moment gehouden en waarom heeft u juist daarvoor gekozen ? 

Tegenwoordig heb ik goudbuikjes, blauwfazantjes, tijgervinken, kleine cubavinken, dornastrilde, st 

helenafazantjes, binzenastrilden en dwergkwartels. Ik heb voor deze vogels gekozen omdat ik deze 

prachtvinken (de naam zegt het eigenlijk al) erg mooi vind qua kleur en tekening. Om op de hoogte 

te blijven van deze zogenaamde tropen ben ik lid lid geworden van de Speciaalclub Afrikaanse 

Prachtvinken (SCAP) 

 

 
 

Heeft u nog wensen/plannen om in de toekomst andere vogelsoorten te gaan houden ? 

Nee geen andere vogelsoorten. Wel ben ik van plan de collectie uit te breiden met oranje kaakjes 

en vuurvinken. Dat is vaak wel even zoeken naar mooie vogels omdat er veel kaf tussen het koren 

wordt aangeboden. 

 

Voer, water, verzorging, medicatie zijn belangrijke zaken wanneer we vogels houden. Kunt u 

vertellen hoe u hiermee om gaat (soorten voer, iets in het water, wat op de vloer etc.) 

Het tropenzaad dat ik voer dat is van Van Himbergen. Verder krijgen de vogels volierezaad, eivoer, 

onkruidzaden en regelmatig wat graszaden. Natuurlijk ontbreekt ook kiemzaad niet op de menulijst. 

Verder krijgen de vogels wat COMED producten zoals : kuurolie, winmix en megabactin. Op de vloer 

heb ik schelpenzand. Op de plaatsen onder de zitstokken gooi wat ik wat houtsnippers. 

 

Wanneer u jonge vogels kweekt worden die dan geringd om aan een tentoonstelling deel te 

kunnen nemen ? 

Ik ring de jonge vogels niet, omdat ik er erg onhandig in ben en ik vind dat ik de nesten in de 

volieres niet te veel moet verstoren. Wel wil ik tezijnertijd in de open klassen gaan deelnemen aan 

onze tentoonstelling. 

 

Hebt u tips voor de vereniging om clubavonden, TT, afsluitingsavonden of beursdagen voor 

(gast)leden interessanter te maken om te komen ? 

Ik heb geen directe suggesties.  

 

 



“ 
 

 

 

Wilt u eens wat anders, zo kan het ook ! 

 

 


