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door Nathan Sagaert
Zaterdag 11 juli, in de vroege 
voormiddag scheen de zon reeds 
mooi toen ik wakker werd. Het leek 
een uitzonderlijk zonnige dag te 
worden, na een periode van 2 we-
ken waarin we nauwelijks de zon 
zagen. De weergoden waren ons 
duidelijk gunstig gezind. Die mid-
dag zou het hokbezoek bij Marc 
en Maarten Vandewalle in Aalter 
plaatsvinden. En met dergelijke 
weersomstandigheden blikte ik 
reeds vooruit op een aangename 
rondleiding tussen de prachtige 
ganzen en wilde duifjes, fazanten 
en natuurlijk de indrukwekkende 
Yokohama’s en hun kleine neef-
jes, de Yokohamakrielen. En ge-
lijk zou ik krijgen…

Reeds in april startte het JNV 
(Jeugdwerking Neerhofdieren 
Vlaanderen, n.v.d.r.) met de orga-
nisatie van een nieuwe jeugdac-
tiviteit, ditmaal in het kader van 
een hokbezoek. Daar al heel wat 
activiteiten geschiedden in de re-
gio rond Leuven en Oud-Hever-
lee, was het dit maal tijd voor een 
activiteit die elders zou doorgaan. 
Aangezien Maarten in het bestuur 
van het JNV zit en er bij hem thuis 
toch wel een zeer aardige col-
lectie van hoenders, krielen, park 
- en watervogels en reisduiven zit, 
was een bezoek aan het levens-
werk van Maarten en zijn vader in 
Aalter een voor de hand liggende 
keuze. Doordat Maarten ook nog 
tot onze jeugdfokkers behoort, 
konden we met dit hokbezoek 2 
zaken combineren. Enerzijds was 
het een zoveelste gelegenheid 
voor de jeugd om samen te ko-
men in het kader van de hobby, 
anderzijds was er de mogelijkheid 
om meteen te tonen waartoe de 
jeugd in staat was: Maarten heeft 
toch wel enkele dieren op topni-
veau, een bewijs hiervan is de 
‘stoefkast’ in de Yokohama-hok-
ken, hierover later meer. 

Afspraak om 13u aan het station 
van Aalter. Heel wat jeugd teken-
de present, onder wie alweer en-
kele nieuwe gezichten. Nadat ik in 

enkele richtlijnen de weg naar de 
Vandewalles had uitgelegd, ver-
trok de aanwezige jeugd met de 
auto’s terwijl ik met de fi ets mijn 
tocht zou verder zetten.  ‘Ik zal me 
mogen haasten zodat ze daar niet 
te lang op me moeten wachten,’ 
dacht ik bij mezelf. Op de fi ets kon 
ik natuurlijk profi teren van enkel 
binnenbaantjes die ik reeds ken-
de van de keren dat ik met Maar-
ten al naar hen ben gereden. Op 
mijn fi ets was ik vroeger van het 
station kunnen vertrekken dan de 
overigen, maar al vroeg haalden 
ze me terug in. 5 minuutjes later 
ginds aangekomen, bleek de rest 
er echter nog niet te zijn. Pas na 
een 20-tal minuten kwamen ze 
ook aan, de GPS’en hadden hen 
duidelijk niet de kortste weg ge-
toond…

Op het terrein aangekomen, wer-
den we vriendelijk verwelkomd, de 
tafels stonden reeds gedekt en er 
werd ons meteen iets te drinken 
aangeboden. In dit warme weer 
sloeg niemand dit af. Na enkele 
minuutjes babbelen stelde Maar-
ten voor om met de rondleiding te 

beginnen. De Vandewalles had-
den dit jaar een opvallend goed 
kweekseizoen achter de rug, de 
verwachtingen lagen dus hoog.
De rondleiding startte bij enkele 
lege perken. ‘De perken waar 
vroeger de verschillende Casar-
ca’s huisden, zijn in heraanleg’ 
luidde het. Nadien opnieuw een 
leeg perk, ditmaal met een tries-
tere verklaring. Een dikke week 
voor ons bezoek had zich een 
driest voorval afgespeeld in de 
ren.  Hoewel alles sterk omheind 
is, had een vos toch ergens een 
kleine opening in de omheining 
gevonden waarna hij de hele ren 
Carolina’s van Maarten had om-
gebracht. Een grote streep door 
het najaar van Maarten, die al 
hoopte enkele mooie Carolina’s 
in te zenden op de Europashow. 
Gelukkig waren Marc en Maarten 
niet bij de pakken blijven zitten en 
hebben ze de week erna al heel 
wat werk verzet. De hele omhei-
ning werd versterkt met ingegra-
ven draad en met de hulp van en-
kele vrienden uit het JNV konden 
ze het terrein ook voorzien van 
schrikdraad.

Grote belangstelling voor de volière met Bronsvleugelduiven.
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een mooi gevulde ren Mandarijn-
mutanten van Maarten, met zijn 
pronkstuk: de zwarte Mandarijn. 
Naast de Mandarijnen bevond 
zich de kooi van de Bronsvleugel-
duiven. De 2 koppeltjes genoten 
bijzonder veel aandacht van het 
gezelschap toen Maarten ver-
telde: ‘Hun vleugels zijn zoals de 
fl ipo’s van vroeger, ze verkleuren!’. 
Van de Mandarijnen en de Brons-
vleugels vervolgden we onze weg 
naar de volières. In de eerste vlo-
gen de Neurenberger zwaluwen 
rond: rode, gele en zwarte en op 
de grond liepen enkele Rood-
halsgans kuikens. Hierna volgde 
een grote aaneenschakeling van 
verschillende volières waarin ver-
scheidene wilde duivensoorten 
samen leven met fazanten. De 
jeugd leerde er ondermeer kennis 
maken met grote en gewone Pa-
relhalsbandtortels, Diamantduif-
jes, Oosterse tortels, Lachduifjes, 
Senegaltortels, Rouwtortels, Gui-
neaduiven... De opvallende rode 
ogen van de Guineaduif wekten 
veel interesse en Marc vergeleek 
ze met de keel van de Trago-
paan: tijdens de balts zouden de 
rode oogranden opzwellen. Bij de 
wilde duivenhokken ook verschil-
lende fazanten: Koningsfazanten, 

Goudfazanten in rood en geel, 
Lady-Amherstfazanten. Bij iedere 
volière hing een plakkaatje met 
uitleg over het betreffende ras, 
een opvallend detail dat zich bij 
alle perken, kooien en volières 
zo verder zette. Toch is het altijd 
aangenamer om uitleg over de 
rassen te krijgen dan de uitleg te 
lezen. Marc en Maarten vertelden 
bijgevolg vol enthousiasme over 
de duiven en fazanten. Zo leerde 
Marc ons hoe je de staart van 
een goede Lady herkent. Volgend 
tentoonstellingsseizoen zullen we 
eens een quizje houden, eens 
zien wie goed opgelet heeft… 

Na de volières volgden de perken 
van enkele Casarca’s, spiegel-
ganzen en enkele andere agres-
sieve ganzen: als eerste kwamen 
we de Andesganzen tegemoet, 
zoals gewoonlijk kwam het man-
netje naar ons toe, pronkend met 
opgezette vleugels. Verder verna-
men we dat de Blauwvleugelgans 
een beschermde diersoort is die 
nog maar weinig voorkomt. Ho-
pelijk gaat het met hen dezelfde 
kant op als de Hawaiiganzen, die 
er 20 jaar geleden ook niet zo 
goed voor stonden, maar dankzij 
de hulp van gemotiveerde fokkers 
als Marc momenteel meer voor-
komen. Ook de Keizerganzen 

bleken tot de iets agressievere 
ganzen te behoren waardoor ook 
deze per koppel gehuisvest wa-
ren.  Het was de eerste keer dat 
Marc erin geslaagd was nakweek 
te verkrijgen van zijn Keizergan-
zen. Beide koppels hadden goed 
gekweekt: het oudste koppel had 
6 kuikens, het andere 2. Spijtig ge-
noeg blijken deze ganzenkuikens 
iets teerder te zijn dan andere 
ganzenkuikens. Van de oorspron-
kelijk 8 kuikens bleef nog maar 
de helft over. Iets verder zaten de 
Cereopsisganzen, beter bekend 
als Hoenderganzen. Deze agres-
sieve ganzensoort draagt een 
verenkleed bedekt met hartjes: 
op het einde van veren op de rug 
bevindt zich een mooi afgelijnd 
hartje, Maarten haastte zich snel 
om een mooi veertje te zoeken 
en gaf het aan een meisje uit het 
jeugdgezelschap… Hoewel de 
kuikens van de Hoenderganzen 
als eerste waren uitgepikt, waren 
ze toch nog steeds klein. Afge-
lopen maanden was ik al enkele 
keren op bezoek geweest en die 
kuikens leken maar niet te groei-
en. ‘Spiegelganzen groeien zeer 
traag, zeker die hoenderganzen,’ 
liet Marc weten ‘De Zwarte gan-
zen daarentegen groeien veel 
sneller.’

Alle ganzen en eenden hebben 
een eigen ‘blauwe schelp’ als 
vijvertje. Hier en daar staat ook 
een bad of het onderste deel van 
een kubiek 1000l vat. Nergens 
op het terrein bevindt zich een 
grote vijver voor de watervogels. 
Marc en Maarten leggen uit: ‘De 
dieren hebben genoeg aan zo’n 
klein badje, bovendien zijn die 
blauwe schelpen zelfs nog het 
gemakkelijkst. Ze zijn niet te groot 
en handig te kuisen. In tegenstel-
ling tot een grote vijver of zelfs de 
baden die hier en daar staan ga 
je die blauwe schelpen veel rap-
per proper maken en hervullen, 
het reinigen van een grote vijver 
zou je toch maar steeds uit stel-
len. Bovendien is het zo goed als 
onmogelijk om in alle perken van 
de agressieve ganzen een aparte 
grote vijver te voorzien. Die schel-
pen zijn echt het gemakkelijkst!’

lende fazanten: Koningsfazanten, komen. Ook de Keizerganzen 
Alle ganzen en eenden hebben 
een eigen ‘blauwe schelp’ als 
vijvertje. Hier en daar staat ook 
een bad of het onderste deel van 
een kubiek 1000l vat. Nergens 
op het terrein bevindt zich een 
grote vijver voor de watervogels. 
Marc en Maarten leggen uit: ‘De 
dieren hebben genoeg aan zo’n 
klein badje, bovendien zijn die 
blauwe schelpen zelfs nog het 
gemakkelijkst. Ze zijn niet te groot 
en handig te kuisen. In tegenstel-
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baden die hier en daar staan ga 
je die blauwe schelpen veel rap-
per proper maken en hervullen, 
het reinigen van een grote vijver 
zou je toch maar steeds uit stel-
len. Bovendien is het zo goed als 
onmogelijk om in alle perken van 
de agressieve ganzen een aparte 
grote vijver te voorzien. Die schel-

Een Guineaduif met opvallend rode oogranden.
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Hierna wandelden we rond het 
centrale park, het grootste park 
op het terrein waar alle verdraag-
zame ganzen samenlopen, voor-
namelijk Zwarte ganzen: Cackling 
Canadaganzen, Roodhalsgan-
zen, Pacifi c rotganzen en Hawaii-
ganzen. Daarnaast lopen ook nog 
de Ross’ ganzen, van hetzelfde 
geslacht als de Keizerganzen, 
maar toch ietwat verdraagzamer, 
in dit centraal perk. Deze bonte 
verzameling ganzen in het grote 
perk vind ik een van de mooiste 
stukken van het terrein. Ook deze 
ganzen hadden dit jaar allemaal 
goed gekweekt, met uitzondering 
van de Hawaiiganzen. De Ross’ 
ganzen hebben dit jaar zelfs een 
zeer uitzonderlijke prestatie gele-
verd, maar liefst 4 kuikens. Dit lijkt 
misschien niet zoveel, maar voor 
deze soort is het volgens Marc 
echt wel uitzonderlijk.  

In het centrale park stond een 
soort verhoogd terras geplaatst, 
‘Om de duiven goed te zien als ze 
geland zijn’, Marc speelt namelijk 
ook met de duiven. Maar om-
dat het verhoogde terras op één 
spoetnik geen uitzicht gaf, door de 
versperring van een boom, had-
den ze hiervoor een zeer opmer-
kelijke oplossing bedacht. Aan de 
wand van de Yokohama-hokken 
hing een lange spiegel die er voor 
zorgde dat de spoetnik toch zicht-
baar was van op het terras. Echter 
mocht de spiegel enkel zichtbaar 

zijn als de duiven moesten vallen, 
want op andere momenten was 
er te groot risico dat de duiven er 
tegen zouden vliegen. De eerste 
dag na het ophangen van de spie-
gel bemerkten Maarten en Marc 
immers al een aftekening van een 
verenpatroon op de spiegel. Eén 
van de reisduiven was vlak tegen 
zijn eigen spiegelbeeld gevlogen. 
‘Knappe duif daar, die wil ik van 
dichter zien!’, moet ze gedacht 
hebben.

Na de rondleiding tussen de gan-
zen waren we aangekomen bij de 
Yokohama’s. Vol trots toonden ze 
ons de hanen met de prachtige 
staarten. Bij de krielen daagden 
enkelen de overjaarse hanen wat 
uit, bijzonder veel pit hebben die 
mannetjes… Het is in deze hok-
ken van de Yokohama hanen dat 
de ‘Vandewalle stoefkast’ ,zoals 
Maarten het noemt, hangt. Een 
vitrine kast met enkele diploma’s 
waar ze zeer trots op zijn, zoals 
onder andere een Yokohama hen 
met 97 op de Europese wedstrijd 
in Praag. We vervolgden onze 
weg door de moestuin naar het 
begin en kwamen onderweg on-
der andere nog Dwergganzen, 
Strepenganzen, wildkleur Manda-
rijnen en Carolina’s, Bergeenden, 
een verdwaalde Tenebrosusfa-
zant en nog veel meer tegen.

Terug aangekomen aan de ta-
fels werden we verrast: het hele 
gezelschap werd getrakteerd op 
pannenkoeken waarvoor nog-
maals onze dank aan Marc en 
zijn vrouw. Er werd nog veel bij-
gepraat, gelachen, verdere plan-
nen gemaakt en zoveel meer. 
Bovendien leerden we ook dat de 
dop van een suikerpot halen ter-
wijl je deze ondersteboven houdt 
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Strepenganzen, wildkleur Manda-Verschillende mutanten bij Mandarijneend.

hebben. wijl je deze ondersteboven houdt 

De familie Cereopsis- of Hoenderganzen.
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hilarische taferelen oplevert… 
pannenkoeken met een halve kilo 
suiker! 

Nadien kuierden we nog wat rond 
tussen de volières en de perken, 
naarmate de avond vorderde 
keerde het volk terug huiswaarts, 
tevreden van een mooie rondlei-
ding. Als laatsten zeiden ook wij 
gedag en bedankten het gezin 
Vandewalle nogmaals voor de 
voorbije dag. Het was een zeer 

mooie geslaagde dag waarbij we 
opnieuw enkele jongeren leerden 
kennen, hopelijk zien we hen in 
de toekomst nog terug.
JNV begint stilaan een succes 
te worden. Op 15 september or-
ganiseerden ze al voor de twee-
de keer een jeugdjongdieren-
dag waar niet minder dan 200 
dieren werden samengebracht 
uit bijna gans Vlaanderen. Ook 
aan de Europashow in Leipzig 
nemen verschillende enthousi-
aste jeugdleden deel. Hopelijk 
kunnen we de jeugdwerking in 
de toekomst nog verder uitbou-
wen.
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Groep Roodhalsganzen, Brandganzen en Cacklings in het groen.

Koppel Rouwtortels.




