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Een pony is niet zomaar een hobby
leder jaar is het op 4 oktober wee r raak: we reld dierendag. Als we de reclame
mogen geloven, moet je die
dag lief zijn voor je dier, het
eens extra verwennen. Zou
het zo eenvoudig zijn? Voor
G& T-express was het aan leiding om eens wat d ierenvrienden in de buurt op te
zoeken. Want , wanneer is
nou een dier je vriend? Wat
komt er allemaal bij kijken
als je echt voo r dieren als
hobby hebt gekozen? En,
wat gebeur t er als een dier
voor jou als vriend kiest?
Vragen waarop we in deze
G& T-express een antwoord
proberen te zoeken.

paard te combineren, vooral
nu ik in het examenjaar zit. Eigenlijk het enige wat ik momenteel doe is naar school
gaan en met Rosander bezig
zijn. Meer hobby's heb ik ook
niet, vroege r wel, maar langzamerha nd zijn ze allemaal
verdwene n." Liesanna: "Wat
ook niet kan is even na
school de stad ingaan.
Vooral omstreeks deze tijd
niet. Het is 's avonds al op tijd
donker en je moet elke dag
rijden. Ook het uitgaan staat
op een laag pitje. Maar dat
mis ik totaal niet. Het is een
keuze die je moet maken. Alles kan nu eenmaal niet."
Ju lli e doen ook mee aan
wedstrijden en met veel succes. Wordt er voor een wedstrijd ook no g extra getraind?

Dieren geven liefde als je hen
ook liefde geeft. Dat geldt
voor alle dieren, maar in het
bijzonder voor paarden en
pony's, omdat je van hen ook
nog prestat ies verwacht. Met
veel gedu ld en training kun je
ze zover krijgen dat ze precies doen wat je wilt.
Paardrijden is momenteel
een geliefde sport, vooral bij
meisjes. Vele kinderen dro men dan ook van een eigen
paard. In het volgende interview met Annelies Friezema
en Liesanna Hofstede krijg je
enig idee wat je ervoor moet
doen en laten. In eerste instantie zou Annelie Kwant er
ook bij aanwezig zijn, maar zij
volgt momenteel een op leiding in Deurne. Hier staat de
school voor Nederlandse
Hipp ische
Beroepsopleiding.
Hoe en wanneer is de belangstelling voor paarden
begonnen?
Liesanna: "Vrienden van ons
hadden paarden en daar
ging ik vrij veel heen. In 1986,

Annelies Friezema (Garmerwolde) en Liesanna Hofstede (Tbesinge). (foto: Henk Pemene!
toen ik elf jaar was, kwam
m'n vader thuis met een pony, Ascot. Daar ben ik op
gaan rijden, maar na een jaar
aanmodderen ben ik les
gaan nemen op de Martin imanege."
Annelies: " Ik ben altijd al gek
op dieren geweest. Op een
gegeven moment kregen
Gerda en Angela Dikkema
een pony. Daar mocht ik ook
wel eens op rijden. Toen ben
ik les gaan nemen op de Martini -manege . Op m'n 14e
kreeg ik zelf een pony, Rosander."

Tweestemm ig: "Heel veel!"
Liesanna: "Vooral 's winters.
's Zomers lopen ze buiten,
dan moet je er dagelijks heen
om ze te borstelen, bij te voeren en erop rijden . 's Winters,
als Ascot op stal staat, dan
moet ik vóór school de stal
uitmes ten."
Annelies: "Bovendien hebben ze 's win ters meer beweging nodig omdat ze de hele
dag stil staan. Dus, ook al is
het slecht weer, elke dag rijden."

Hoeveel tijd kost het verzorgen?

Annelies: "Het wordt steeds
moeilijker om school en

Moet j e er veel voor laten ?

Annel ies en Liesanna: "Eigenlijk niet. We rijden 's zomers gemid deld twee wedst rijde n per maand. We oefenen hier het hele jaar voor en
vlak voor de wedstrijd ga je
alles nog eens extra voorbe reiden. We krijgen elke zondagmorgen les van Petra op
de Mart ini-man ege op ons eigen paard. En verder trainen
we zelf zoveel mogelijk."
Liesanna: "Het leuke is dat ik
Rosander helemaal zelf getraind heb, ik rij er nu vier jaar
mee en als je terugkijkt zie je
dat er nog steeds verbetering
is."
Liesanna en Annelies: "Je
krijgt ook een band met je
pony en je wi lt allebei steeds
beter presteren. Het kost veel
doorzettingsvermogen
en
geduld om de pony te brengen waar jij hem hebben wil
en je moet er natuurlijk ook
wel aanleg voor hebben.
Maar geduld is het belangrijkste."

Ho e staat het met jullie toe komst, allebei een beroep
wat met paarden te maken
heeft?

Liesanna: "Momenteel volg
ik een op leiding voor schoonheidsspecialiste. Maar daarnaast wil ik graag naar Ermelo. Daar zit de Koninklijke Nederlandse Federat ie van lan-

delijke rijverenigi ngen en ponyclubs. Het is mogelijk om
hier een cursus voor instruc trice te volgen ."
Annelies: "Wat ik precies ga
doen na de middelbare
schoo l weet ik nog niet. Ik wil
wel graag naar Ermelo om
die cursus te volgen, maar
uitsluitend als hobby. Ook
word ik geen beroeps , daar-

voor ben ik niet goed genoeg
en ik ben er te laat mee begonnen. Met rijden dan."
Annelies en Liesanna: "Binnenkort gaan we op een
paard rijden. We zijn lid van
een ponyclub en je mag tot je
19deop een pony rijden . Dan
moeten we weer heel wat Ieren, want een paard is een
heel ander dier qua karakter.

Een pony is vrij eigenzinnig,
een paard is veel gevoeliger
en kan meer leren. Maar een
paard kost ook veel meer tijd.
Ze hebben meer verzorging
en meer aandacht nodig.
Dus krijgen we nog minder
vrije tijd . Maar dat is niet erg:
het is en blijft onze grootste
hobby."
Dett a van der Molen.

De katten van de pastorie
Er zijn mensen die een
hu isd ier kiezen. Maa r het
gebeurt ook wel andersom: hu isdieren zoeken
hun mensen. Dat zal je m isschien niet zo vlug gebeuren met een volbloed merrie of met een uit de kluiten
gewassen Duitse herder.
Maar wel met de eigenzinnigste van alle viervoeters
die oo it het menselijke erf
tot hun domein maakten:
namelijk, de kat.
Ik kan niet opschrijven dat
Theo de Wit en Eveline Hilhorst. die in de oud e pastorie
in Thesinge wonen . een kat
hebben . Ten eerste : een kat
héb je niet, een kat heeft jou.
En ten tweede: ze hebben er
niet één, maar veel meer. Laten we het zó zeggen: zeven
katten hebben hun intrek genomen bij Theo en Eveline.
Het adres staat waarsch ijnlijk
als zeer gunstig omschreven
in de Grote Zwerfpoezen
Gids van Noord-Nederland.
In volgorde van binnenkomst:
1. Sammie, kwam ooit al
eens aanlopen in Leeuwarden.
2. Bontje. Kwam aanlope n in
Thesinge.
3. Moederpoes. Reageert
ook op 'Kek '. Kwam aanlopen met een heel nest jongen
achter zich aan en kreeg een
poos later nóg een keer een
nest. Intussen 'geholpen' , zoals dat heet.
4. Jong uit het eerste nest
van Moederpoes.
5. Bram. rode kater die van
een ex-buurvrouw is geweest.
6. Max, langharige pers die
ook kwam aanlopen .
7. De laatste aanwinst: Pino
met het rare neusje.
Eveline wilde als kind al
graag huisd ieren hebben . Op
een bepaald ogenbli k hiel-

Poezenliefde bij Theo en Evelien. (toto

den de kinderen Hilhorst
clandestien een jong katje in
het kippenhok. Dat kon natuurlijk geen geheim blijven,
maar, vooru it dan, de poes
moc ht naar binnen. 'Na een
paar weken zag ik mijn vader
wegfietsen met de kat in een
tas. Toen besloot ik al: als ik
ooit zelf een huis heb , dan
neem ik katte n. En ik zou ook
wel kippetjes willen. Of een
schaap .' 'Ikke niet,' zegt
Theo. Hij komt van een boerderij en weet dus hoeveel
werk dat allemaal is. 'Het is
prachtig spul om naar te kijken, vooral als ze van iemand
anders zijn. '
Maar de katten - Theo's bedenk ingen ten spijt - maken
deel uit van het leven in de
pastor ie. Theo zorgt voor hun
eten en voor de katte bak
(overigens komt Lily van Tilborg oo k nog elke dag even
naar de katten kijken); Eve-

line zorgt voor het algemene
welzijn. 'Zij houdt ze beter in
de gaten ,' verklaart de heer
des huizes. 'Bij mij gaan ze
gewoon dood.'
Elk van de poezen heeft niet
alleen een eigen gesch iedenis, maar oo k een duide lijk eigen karakter. Eéntje, de lapjeskat, is bijvoorbeeld muzikaal. Deze komt tijd ens een
koorrepetitie (12 koorleden)
in het midden van het gezelschap staan, heft de kop en
zingt luidkeels de dertiende
stem.
Een van de andere katten de roo ie - legt zich vol vertrouwen voor de fiets, wanneer Theo na het werk thuiskomt. Theo zegt: 'Hij gaat er
zó bevallig moge lijk bijliggen
dat je 'm wel moet aaien.
Even verderop gaat hij weer
bevallig liggen. Katten hebben zo hun manieren om je
ergens toe te bewegen .'

Jeunis Ton)

Het poezendomein omvat
overigens niet de héle pastorie. Er zijn ook vertrekke n
waar katten niet of slechts bij
uitzondering welkom zijn.
'Anders krijgen we er teveel
werk van. Het moe t wel leuk
blijven.',
Waarom niet gewoon één
kat?
Tsja, dat zou je eigenlijk aan
de katten moeten vragen. Op
een avond, tegen een uur of
twaalf, krabt er iets aan de
deur. Een doordr ingend kattestemmetje zegt: laat me erin. Het stemmetje zegt ook : ik
ga de héle nacht door met lawaaimaken als je me er niet in
laat.
Iemand anders zou misschien een emmer water halen. Theo en Eveline doen soms met een zucht, maar ze
doen het tóch - de deur
open . Katten weten dat.
Elisabeth Tolenaar.

Dieren fokken, een tijdrovende hobby
Op mijn vra ag of we iets
over haar en de dieren in de
G&T mogen schrijven, antwoordt Rina Tebbe s (Oude
Rijksweg 28) verba asd: " Ja
natuurlijk mag dat , maar
wat moet ik vertellen?" Op
aan raden van haar man be ginnen we met een rond leiding langs de katten, honden, papegaaien, kaket oes, degoes (schijnratten)
en vissen. Het duizelt me
van de namen, rassen , ken merken, enzovoort. Weer
terug in de kamer w ord ik
attent gemaakt op de vele
lintjes, medailles, e.d. , die
de dieren op diverse shows
hebben gewonnen. Ook tonen ze enkele albums met
leuke foto's van hun lievelingen. AI kijkend (en koffiedrinkend) komen er heel
wat gegevens boven water.
Rina Tebbes zit al ongeveer
tw intig jaar in de vogels. Ze is
bego nnen met kanaries,
daarna kwamen de wat grotere valkparkieten en dergelijke en de laatste negen jaar
de papegaaien en kaketoes.
Op dit moment heeft ze 32
vogels : kaketoes , Zuidamerikanen en Austral ische vogels. Jonge kaketoe s moeten vanaf zes weken met de
hand worden grootgebracht ;
anders worden ze doodgepikt door de ouders . Het voeren gebeurt met een lepeltje.
Op dit moment heeft ze een
witte kaketo e van ongeveer
vier maand. Eén paartje heeft
dit jaar al twee keer zitten
broeden; het lijkt erop dat ze
het zelfs nog een derde keer
willen probe ren! Als dat waar
blijkt te zijn, haalt ze het nestblok eruit... Het is tens lotte
niet de bedoeling dat ze zich
dood broeden!

Voge ls
Alle vogels worden regelmatig gesproeid met een plantenspuit (nabootsing van de
regen); ook krijgen ze een
bak water om in te baden .
Soms kun je aan uiterl ijke
kenmerken zien of het een
mannetje (man) of vrouwtje
(pop) is: een rode rand om de
ogen, wel of geen rode borst,
een ronde of een platte kop,
enz. Dit gaat echte r niet altijd
op : alleen een inwendig onderzoek door de dierenarts

Lewenborg.
Rina fokt één nest per kat per
jaar; het mag dr ie nestjes per
twee jaar. Eén nestje vindt ze
wel voldoe nde: het mag niet
ten koste van de moederpoes gaan. Ze helpt zelf bij
de bevallingen , maar voor
een keizersnee gaat ze naar
dierenarts Weitenberg. Ook
dan blijft ze erb ij en assisteert zelf. Als een poes twee
keer een keizersnee heeft gehad , laat ze haar steriliseren
en geeft haar daarna weg.
Rina heeft een heel goed
contact met haar dierenarts:
als er iets is omsc hrijft ze de
problemen (telefonisch) vaak
zo duide lijk, dat ze meteen
iets op kan halen.

Mevrouw Tebbes uit Garmerwolde met één van haar pape-

gaaien. Itoto : Henk Bernene)
geeft zekerheid . Maar niet iedere dierenarts doet het en
heeft het materiaal er voor.
Er zitten vogels in allerlei
kleuren; de prijzen variëren
van f 50,- tot f 2.500,- per
stuk. Aan het gedrag van de
dieren is duidelijk te zien, dat
ze erg aan hun fokster zijn gehecht. 's Winters brandt er
een kachel en staan de dieren vorstvrij. Rina gaat niet
met haar vogels naar shows :
ze is bang dat ze door tocht
en rook ziek zullen worden of
zelfs dood zullen gaan.

Een sprekende pa pegaai
In een kooi in de kamer zit
Coco, een grijze roodstaartpapegaa i. Bij vreemden is ie
niet zo spraakzaam , maar als
ie je eenmaal kent, kletst ie
honderduit. Hij hoest , niest,
blaft, miauwt, doet de telefoon exact na en imiteert
zelfs hele telefoongesprekken. Je kunt hem alles leren:
na veertien dagen zegt ie het
exact na. Bij binnenkomst
roept ie "Hallo" en als ik
wegga hoor ik "Doeg". 's
Morgens begroet ie zijn huisgenoten met "Goedemorgen" en 's avonds (als het
licht uitgaat) zegt ie "Ik ga slapen" .

Poezen
Als verwoede kattenliefhebster kijk ik meteen vertederd
naar een nest jonge poesjes .
Met hun goed gevulde buikjes maken ze een gezonde indruk . Het zijn geen gewone
huis- , tuin- en keukenkatten,
maar echte raskatten: "Brits
Korthaar" om precies te zijn.
Doord at de moederpoes er
niets van wil weten (het is
haar eerste nest), brengt
Rina ze zelf groot. Ze geeft ze
te eten met een originele kattensonde; in het beg in elke
twee uur, dag en nacht! Om
de ont lasting op gang te
brengen , wrijft ze ze met een
watje. Normaa l doet de moeder poes dit, doo r de kleintjes
te likken.
Alle Britse Korthaar hebben
oranje ogen. Het zijn ontzettend lieve katten, erg aanhankelijk. Rina heeft één-,
twee- en driekleurigen: alle
combinaties met
blauw,
crème en wit. Is ie helemaal
blauw, dan noem je het een
Karthuizer. Ze is een der eerste fokkers van de Britse
Korthaar dr iekleur en kan
niet voldoen aan de grote
vraag naar kittens. Daarom
helpt ze ook bij het opstarten
van cattery 's in Harkstede en

Vóór het fokken wordt een
bloedtest gedaan op leukemie, aids, enz. De draag tijd
van een poes is negen weken; op 16 oktober verwacht
ze een nieuw nestje. De kittens mogen pas met twaalf
weken weg; dan zijn ze ontwormd en geënt.
De cattery van Rina heet "Satimda", genoemd naar de
drie eerste katten: Samora ,
Timothy en Daisy. Alle bij
haar gefokte poezen krijgen
als eerste naam Satimda,
daarna volgt de roepnaam .
Zodoende weet je meteen
wie de fokker is. De poezen
kosten f 400,- tot f 600,per stuk. Op dit moment
heeft ze drie volwassen poezen, twee volwassen dekkaters en zes jonge poesjes ,

Jonge papegaai bij de familie
Tebbes uit Garrelsweer. (toto :
Henk Hernenet

waarvan een toekomstige
dekkater. Deze laatste blijft in
huis tot hij begint te sproeien;
de volwassen dekkaters zitten in een hok bu iten. Omdat
je op moet passen voor inteelt, probeert ze een dekkater en/of poes uit Denemarken te bemachtigen. Als je je
- gezonde en gekeurde poes wilt laten dekken , moet
je er uiteraard voor beta len.

Uitzetp oes
Als je te veel katten krijgt, kun
je ze uitzetten bij anderen totdat ze dekr ijp zijn. Je bepaal t
zelf de kater en krijgt één
poesje (eerste keus). De
moeder plus de rest van het
nest zijn daarna van de
nieuwe eigenaar. Ook katers
kun je uitzetten: momenteel
zit er een in Bolsward en in
Heerenveen. Voor dit uitzet ten bestaan orig inele uitzetcontracten .

Verenigingen en shows
Rina is lid van vier kattenverenigingen: één speciale voor
Brits Korthaar, één fokkerlid
(alleen bij die vereniging kun
je een stamboom aanvragen)
en twee gewoon lid . Een kat tenshow kost f 40 ,- tot
f 45 ,- per kat. Een nest van
twaalf tot zestien weken kost
f 60,-. Op tweede Kerstdag
is er een gro te kattenshow in
de Martinihal te Groningen
en in januari is de grootste
jaarlijkse kattenshow "Katten kijken" in de jaarbeurs te
Utrecht.

Honden
De familie Tebbes bezi t twee
Japanse poolhonde n van het

ras "Akita Inu". Akita is de
naam van een bepaalde
streek en Inu betekent in het
Japans hond. Het éénjarige
vrouwtje (de teef) is spierwit
(ijswit) van kleur ; het man netje (de reu) is vijft ien maanden en tank leurig: rood/wit
met zwart masker. Ze kosten
f 2.000,- per stuk. Het zijn
heel eigenzinn ige, rust ige
dieren en ontzettend gehecht aan de verzorger(ster).
Ook zijn ze heel waaks . Omdat Rina in de toekomst met
de honden wil fokken , heeft
ze de kennel naam "Bon'yari
Shimasu" (Japans voor dagdroom) aangevraagd. Voordat ze begint te fokken, wil ze
de dieren eerst laten röntgen
in verband met eventue le
heupafwijkingen .

Nat ionale goed van Japan
De Akita Inu is het natio nale
goed van Japa n. Op het station in Tokyo staat een stand beeld van Hach iko, een hond
die zijn baasje elke dag van
de trein haalde . Ook na de
dood van het baasje bleef de
hond trouw komen; de om wonenden hadden mede lijden met het dier en gaven
hem te eten.

Je mo et er wat voor over
hebben
Meermalen per dag gaan ze
met de honden aan de wandel. Toch hoef je in de bebouwde kom niet bang te zijn
voor hun hondepoep: het
wordt netjes in het Damsterdiep geschept of in een speciaal zakje mee naar huis genomen! Ze hebben inmiddels
twee speciale "veren" voor
aan de fiets gekocht: als de

Motor of
bromfiets
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Mevrouw Tebbes met haar honden.

ûc to: Henk Remene)

dieren straks wat ouder zijn,
trekken ze er op de fiets op
uit. Rina gaat twee keer per
week naar de hondentraining
en is lid van twee hondenverenigingen: de orig inele rasclub van de Akita's en de Nederlandse Noorderlijke Kynologenclub. Een hondenshow
kost f 70,- per hond; in oktober gaan ze naar Winschoten
en in december naar Ams terdam .

renpraktijk van Mart in Gaus
(in Lelystad) . Om wat extra ervaring op te doen heeft ze
diere narts Weitenberg gevraagd of ze ook een poosje
stage bij hem mag lopen. Dat
mag!
Aan het eind van de rit is ze
erkend dieren-EHBO-er voor
alle mog elijke kleine huisdieren: van reptie len tot vogel s,
konijnen , katten, honden,
enz.

Cursus dieren-EHBO

Vraagbaak

Om de dieren nog beter te
kunnen helpen, is Rina bezig
met een cursus uitgebreide
dieren-EHBO bij de LOl.
Deze cursus staat onder leiding van een bioloog. een
dierenarts en een gedragstherapeut. Van de 32 lessen
heeft ze er inmiddels zeven af
in drie maanden. Om het diploma te behalen, moet ze
binnenkort dr ie dagen verplicht stage lopen in de die -

Omda t het geen kwaad kan,
experimenteert ze regelmatig met homeopat ische kru iden; zelfs haar dierenarts
heeft al iets van haar geleerd!
Rina is altijd bereid om mensen (en hun dieren) te helpen
en is inmiddels uitgegroeid
tot een vraagbaak voor het
hele land. Vragen staat vrij;
iedereen is welkom!
Hillie Ramaker-Tepper.
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Konijnen aaien, hoewel...
Als je aan konijnen (als huisdier) denkt, denk je vaak aan
lieve, donzige beestj es die je
kunt aaien.
Nou, als je bij de heer J.D.
Slacht er uit Thesinge op bezoek gaat en daar het hok
van een konijn openma akt,
ben je dat beeld in een keer
kwijt. "Probeer je hand maar
eens dicht bij het hok te houden" , zei de heer Slachter.
Twee kraalzwarte felle ogen,
van een konijn dat me goed
in de gaten hield, weerhielden me ervan. Slachter legde
z'n hand er wel in en stelde
het sissende , wild met z'n poten slaande konijn gerust. "Ik
hou van temperamentvolle
konijnen. Daarom fok ik dit
ras. 'Klein zilver' en 'Midden
zwart' is een klein ras, absoluut niet geschikt voor kinderen. Voor mijn kleinkinderen
heb ik deze". En ja, boven in
een hok zat een schattig wit
konijntje. Je kon het los laten
lopen, je kon er mee spelen.
Het liet zich strelen zonder
gesis of geblaas.
"Meesta l is het zo, dat een
hobby overgaat van vader op
zoon. Maar bij ons is het anderso m. Mijn zoon begon
met het fokken van konijnen
en ik heb z'n hobby overgenomen. Ik ben nu al zo'n 20
jaar bezig; je leert het fokken
door ervaring en af en toe
eens een boekje lezen. Zes
maal per jaar ga ik hier in de
provinc ie naar een tentoonstelling in Groningen, Winsum, Loppersum enzovoort .
Dan praat je natuurlijk met
andere fokkers . Wissel je ervaringen uit. Over zeven we-

J. O. Slachter met één van z 'n pittige raskonijnen.

(foto: TeurusTon)

ken bijvoorbeeld ga ik naar
Kantens. Nu al begin ik met
de voorbere iding . De konijnen krijgen een speciaa l
dieet. Ik maak ze handmak
en leer ze op de goede manierte zitten . Bij het ras 'Klein
zilver' moet tweederde van
de haren zwart zijn en eenderde wit. Zitten er vijf witte
haren naast elkaar of zit er
een pluisje in de pels dan
krijgt het konijn een nul. De
oorlengte moet 9 cm zijn. Zijn
de oren 10 cm dan is het ook
mis. Zijn de nageltjes niet
goed , is er één te lang, dan
valt het konijn buiten de prijzen. De pels moet mooi terugvallen als je ze aait en
mooi glanzen". Bij dat glanzen van de pels keek Slachter
wat geheimzinnig . "En hoe ik
dat voor elkaar krijg is mijn
geheim.....
Op mijn vraag of hij al wel
eens een prijs gewonnen had
met een konijn knikte hij bescheiden en zei "ja hoor, regelmatig" . Binnen in huis begreep ik dat de heer Slachter
wel een top fokker moet zijn.
Minstens tien keer kampi oen
van Groningen. Bekers, tinnen borden, borden delfts
blauw, overal stond of hing
wel wat, met als pronks tuk
bovenaan de trap de bekerkast.
"Word je er nou rijk van?"
vroeg ik mij nog hardop af.
"Nee, het is een hobby die
geld kost. Je doet het eigenlijk om de eer" antwoordde
Slachter.
Irene Plaatsman .

GEZIEN ...
cta t U hl ) Vos. Opue k m eel h "j
kr ij g t VOOI u w g e ld
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Carel en zijn vogels
Je ziet het niet en je hoort
ze niet. En als je er geen
verstand van hebt, zoals ik,
dan du izel je van het vakjargon. Ik ben voor de G&Top
bezoek bij Carel Hazeveld
in de Hildebrandtstraat in
Garmerwolde.
Carel
kweekt vogels. Hij heeft
het al snel over "poppen"
en
" m annen",
" kleurkweek", voorkeur " groen"
en "goudgroen", met " koude" kweek. Hij ziet mijn verbaasde gezicht en zegt dat
ik eerst maa r even mee
moet,
" naar achteren"
waar de vogels " in de grote
vlucht" zijn. Ik ben echt
nieuwsgierig. We banen
ons een weg achter het
huis door het natte groen
over een ietwat glibberig
pad.
De grote vlucht

We belanden in een gangetje, alias opslagp laats met
allerhande hout, balken en
overcomplete deuren. En
dan heel verrassend een
werkende deur. Een deur, die
toegang geeft tot het domein
van Carel. Van onder tot boven langs de wand allemaal
kooien: witte en zwarte. Carel legt uit: de witte zijn de
broedkooien, de van buiten
zwarte de tentoonstellingskooien. Allemaal eigen fabrikaat. De zwarte voldoen aan
de strikte tentoonstellingseisen. De herkomst van de vogel mag niet herkenbaar zijn
voor de keurmeesters.
Carel attendee rt mij op de
ruimte achter mij, waardevo-

gels in "de grote vlucht" zijn.
Een grote ruimte . Daar zitten
en fladderen zo'n 50 groenachtige kanaries, plus één
gele en een blauwe. Na verloop van tijd komt er ook iets
wits tevoorschijn met een
rode papegaaiachtige snavel: een rijstvoge l. Daar heeft
Carel een stuk of vijftien van.
Ze zijn wat schuwer en houden zich wat verscholen nu ik
in de buurt ben. Vande kanaries zitt en somm igen te pikken aan spru itjes. Vandaag
het menu van de dag , vanwege de kleur. Elk vers
groenvoer is goed. Er staan
ook andere bakjes met zaad,
speciaal kanariezaad. En
rijst, voor de gelijknamige vogel.
Carel wijst me vogeltjes aan
en leert me verschillen zien.
Na enige tijd begin ik ook vogeltjes te ondersche iden, de
één is wat dikker, de ander
wat bruiner, één met mooie
gladde groene veren, een ander levendiger dan de rest. Ik
vraag me af hoe hij kan zien
of het een "pop" of een
"man" is, maar dat komt later.
Het is groen en zing t niet "

Carel vertelt dat er ook kwekers zijn die zich richten op
"zang" of op "postuurkweek". Hij beperkt zich tot
kleurkweek, met spec ialisatie groen of goudgroen. Als
ze "zingen" is dat meegenomen, maar dat hoeft niet bij
zijn kweek. Vorig jaar op de
tentoonstelling is een vogel
van Carel tot kampioen uitgeroepen. Die beoordeling

C. Hazeveld (Garmerwolde) toont één van zijn kanaries. üoto:
Henk Remer1e)

krijgt een vogel niet zomaar.
Zo'n beestje moet voldoen
aan bepaalde normen voor
pigment en bijkleuren. Verder
spelen mee de houding ,
grootte, vorm, bevedering en
condi tie. Carel apetrots, dat
hij met zijn "natuurlijke",
koude kweek zo'n resultaat
behaalt. Dat "koude" slaat
erop dat hij zonder gebruik te
maken van extra verwarm ing

en licht de natuur zijn gang
laat gaan. Als een "pop" nestdriften gaat vertonen, dan
wordt ze in een broed kooi geplaatst samen met een mannetje. Waarbij Carel er natuurlijk wel heel goed oplet en registreert welk mannetje bij
welke pop in een kooi komt.
Van bepaalde combinaties
heeft hij verwachtingen van
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de nakomelingen. Speciaal
voor de tentoonstellingen
moeten vogels geringd worden op de zesde dag met het
nummer van de kweker, niet
eerder en niet later. Carel
heeft H 915. Behalve die ene
groene zie ik er toch nog niet
zoveel moois aan. Het bl ijkt
dat het mooie eraan zit te komen. De ruiperiode
is
gaande en de ec hte tekening
en gloed moet nog echt
zichtbaar worden .

Hoe doen vogels hè t?
Als ik verduidel ijki ng vraag
over de voortplanting van vogels wordt zelfs Carel even
stil. Daarvoor moe ten we
weer naar de huiskamer en
komen "Het Grote Kanar ieboek" van A. Rutgers met
nog enkele andere voge lboeken uit de kast. Plus potl ood
en papier, waarmee Carel de
onderkant van het voge llijfje
tekent. Bij de "pop" zit het
iets meer naar ach teren en is
het plat. Bij het mannetje zie
je "geen p ietje", maar wel
een kleine verdikking. Op vogelbeurzen houden de handelaren het vogeltje op de
rug in de handpalm en blazen
tegen het onderlijfje om te
zien van welk geslacht het is.
De veertjes bedekken alles.
En een mannetje is voor de
handel meer waard. Vandaar.
En "hoe ze het doen"? De
pop draait en tsjilpt wat in
haar nest. Achterste wat omhoog . De man komt langs en
de bevruchting is "in een
wip" gebeurd, zegt Carel.
Zijn vogeltjes kennen hem zo
goed, dat ze zich aan zijn
aanwez igheid niet sto ren.

Terwijl de vogels nu nog in de
rui zijn begint Care l toch al
verwachtingen van bepaalde
kanar ies te krijgen . In november (4-6) is de jaarlijkse tentoonstelling weer, die georganiseerd wordt door de vogelvereniging 'De Kardinaal'
in Woltersum. Daar is Care l
lid van. Dan kun je alle soorten in kleur, zangvogels en
pos t uurvogels zien. Allemaal
eerste - en tweedejaars. De
belo fte-volle ouderen wo rden verder nog gebruikt voor
de kweek , anders worden ze
verkocht op vogelbeurzen, in
de hoop dat ze nog een
goede oude dag tegemo et
gaan.

Tijdsinvestering
Volgens Carel is hij maar een
kwartiertje per dag met zijn
vogels bezig. Maar daar is
Janna het niet geheel mee
eens. Het blijkt dat het voeren inderdaad niet meer tijd
kost dan een kwa rt iertje per
dag. Maar het schoonhouden van de kooien en "de
gro te vluc ht" vraagt wekelijks ook de nod ige tijd . Want
de hygiene steekt nauw en
daar is Carel kien op. En de
t ijd dat hij zijn vogeltjes staat
te bestu deren ziet hij niet als
tijd. Dat is gewoon liefhebberij. Belangstellin g voor voge ltjes heeft Carel al vanaf zijn
achtt iende . Maar pas to en ze
in Garmerwolde kwamen wonen, 25 jaar geleden, toen
kon hij zijn hobby verder uitbou wen. Nog steeds is hij er
met hart en ziel mee bezig.
Ook ik ben nu benieuwd hoe
de vogelt jes er na de rui uitzien.

De Kardinaal
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Wetterhounen

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 - St. Annen

De honden Max en Bijke van Betty de Haas. ttoto: r eurus Ton)
"Een hond als vriend is méér
waard dan een hondse
vriend".Deze spre uk hangt
b ij Betty de Haas uit de Bakkerstraat in Thesinge in de
hal. Zij is bazin van twee Wetterhounen . De vijf-j arige
zwart-witte Max , een reu, en
de vier-jarige zwarte Bijke,
een teefje, zijn jac ht honden
van het Friese Wetterhoun ras.
"Fen it drentse hiem" staat
boveni n de stambooml ijst
van de beide honden. Op de
keuring bleek Max niet te
scoren .Hij heeft geen krul in
de staart , de ogen staan niet
goed en hij heeft een groeiprobleempje gehad in een
achterpoot. Bijke is een
"prijshondje". Ze kreeg een
eerste prijs op de keuring
to en ze anderhalf jaar jong
was . De fokker zou graag een
nestje pups van Bijke willen,
maar Bett y voelt er niet voor.
"Het kost te veel werk en om
er weer afstand van te moe ten doen lijkt me héél naar."
Het trainen van hon den en
bezoeken van tentoonstellingen was de hobby van
haar man Marinus. Bet ty geniet van de gezelligheid van
de diere n, "Max is een lieve
lobbes die lekker tegen je
aan komt zitt en, Bijke is pitti ger en beide zijn goed
waaks. Dat geef t me een veilig gevo el nu ik veel alleen in
huis ben . Het is ook leuk
thu iskom en met twee blije
hond en".
Betty heeft een halve baan

als kraamverzorgster. In haar
beroep betekent het wel dat
ze soms een hele dag van
huis is. Als ze thu is komt in
uniform weten de honden dat
ze niét tegen haar op mogen
sp ringen; ze trek t dan gauw
haar oude plunje aan en wandelt dan zeker een uur in de
Klunder.
De honden hebben een
dichte kru llenvacht en zijn in
de kam er als Bett y thuis is. Er
ligt vinyl op de vloer waar ze
twee keer daags de stofzuiger en dweil overheen haalt.
Betty weet niet precies wat
de honden haar koste n. Als
we toch aan het rekenen
slaan blijkt dat de parvo -in jectie, het trimmen, de belas ting , het lidmaatschap van de
kynologenclub , de vlooienbanden en de voedi ng al
gauw duizend gulden per
hond per jaar kosten. Daarbij
komt dan nog het verb lijf in
een hond enpens ion t ijdens
de vakantie én eventueel het
bezo ek aan de dierenarts.
De Wetterhoun is een rustige
hond met een eigenzin nig karakter. Hij is fors gebouwd
met een stevige kop . Max is
gro ter en zwaarder dan Bijke.
Hij weegt 45 kilo terwij l Bijke
maar net de 35 haalt.
Max is even zwaar als zijn bazin. Met beide honden aan de
lijn is het du s een voorwaarde dat ze góed naar
haar luisteren en niét met
haar aan de haal gaan.
Truus Top

Rommelmarkt Harmonie 60+ Reisje Thesinge
Het is Zaterdag 11 september 1993. Even voo r tienen
staat , onder een dreigende
hemel een groep kooplustigen voor de ingang van het
schoolplein van de aBS te
Garmerwolde. Klokslag tien
uur. Het is alsof er een startschot is gevallen want met
een spurt stort de menigte
zich op de uitsta lde koopwaar. Enkele kopers lopen
heel gericht op bepaalde zaken af misschien wel omdat
er nog handel in zit.
Dit jaar is er een heel nieuw
element toegevoegd aan de
markt. Het inbrengen van
duurdere zaken waarvoor
men dan zelf een minimum
prijs vaststelt en waarvan de
Harmonie dan 10% provisie
krijgt. Navraag bij Jan Spanninga leert dat het aanbo d
voor zo'n eerste keer niet tegen valt maar echt ruim is het
ook niet te noemen. Wellicht
kom t het omdat het de eerste
keer is en men nog wat meer

bekendheid moet geven aan
deze vorm van verkopen .
Het weer maakt de dreigende belofte gelukk ig niet
waar want het blijft droog en
de zon laat zich zowaar ook
nog van zijn goede kant zien.
Vele kope rs gaan met kleine
en grote zaken tegen een redelijke tot zeer redelijke prijs
tevreden naar huis. Ook de
harmon ie was niet ontevreden over het resultaat van
deze romme lmarkt.
Ton Werdekker vier winnaars: Hielke van Dijken, Anneke Spanninga, dhr Por en
Henny Bos.
Kop van Jut (Bouw en Houtbond FNV):Dhr Noordenbos
uit Overschild (5,48 meter)
N.H. Kerk: boodschappenmand: Rika Pops (Haren)
grill: Mevrouw Hoekstra (Th
esinge) kussen: Bouwina
Post (Plattelandsvrouwen):
Tafelkleed: Fam. Benneke.

Op woensdag 8 september
gingen de 60-p lussers van
Thesinge er een dagje op uit.
Om 9 uur werd met een volle
bus (50 personen) vertrokken, onder deskundige leiding van onze eigen buschauffeur Willem Oomkes.
Via Lewenbo rg en Beijum
waar we langs de nieuwe ijsbaan kwamen , werd koers
gezet naar Roden, waar de
koffie met gebak voor ons
klaar stond . Daarna werd een
bezoek gebracht aan het
Speelgoed museum . Velen
waanden zich weer kind en
to lden, touwtje sprongen en
hoepelden er lustig op los.
Tegen 11 .30 ging het naar Ap pelsc ha. Jammer genoeg begon het toe n te regenen. Gelukkig zouden we eerst met
elkaar de lunch gebr uiken en
om 14.15 het Miniatuurpark
bezichtigen. Het was toen
droog , zodat we konden genieten van het prach tig opgezette park , welke beslist een
kijkje waard was. Van de drie
noordelijke provincies waren
de belangrijkste gebouwen,
wegen, water- en spoorwegen op geniale wijze nagemaakt, compleet met treinen
en auto's op de wegen, die er
lustig op los reden.
Ook de ja-knikkers en de olietrein van Schoonebeek waren volop in bedr ijf en de heideveldjes stonden mooi in

bloei. Het was in één woord
prac htig.
Tegen 16.30 werd koers gezet naar de laatste pleisterplaats Drouwenerzand. Hier
werd gezellig nog een beetje
verto efd onder het genot van
een drankje. Tegen 19.30 waren we terug in Thesinge,
waar
het
muziekkorps
Juliana ons op het school plein verraste met muziek.
De reis was mede mogel ijk
gemaakt door een financ iële
bijdrage van de Schutterstichting.
Ik denk wel dat ik namens allen spreek, als ik zeg dat we
een hele gezellige dag gehad
hebben met elkaar.
Roelie Dijkema.

Hoezo foutje ...

bedankt!
Garmerwolde mag blij zijn
dat Thesinge er is. want anders was er door Garmerwolde geen verharde weg
aangelegd.
Cor van Zanten.

Te koop

Verse eende-eieren.
05902- 1874

tel.

~
~
~ ..->
Een goed bezo chte rommelmarkt van de Harmonie in Garmer-

wo/de . (fot o: Henk Bemene j
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Stijlvol huwelijk
Voor de kinderen van groep
3, 4 en 5 van de Til in Thesinge was het op 16 juli groot
feest. Hun juf Ina van Faassen trouwde met Johan
Frank Geuze. Getooid met
zwarte hoge hoed of bruidssluiertje vertrokke n de bruiloftsgasten per auto naar het

roma ntisc he
kerkje
van
Sleen. Toen de beeldige
bruid aan de arm van haar vader door het middenpad
schreed, keken de kinderen
ademloos toe. Juf in zo'n
prac htige zijden jurk en met
een voile voor het gezicht
was net een sprookjesprinses. Ook de bruidegom zag
er heel sjiek uit. De kinderen
zongen prachtig en droege n
gedichtjes voor. Na de dienst
liep het stralende bru idspaar
onder versierde erebogen
door en werd bestroo id met
confett i. Op het feest hierna
in Gasselte voerden de kinderen een show op met veel
liedjes en sketches. Met juf
Greet en juf Wya werd dit ingestudeerd in de laatste
drukke schoo lweken. Ina en
Johan Frank genoten . De kinderen werden verwend met
echte bruidstaart, drinken en
tot slot een coupe ijs met
vruch tjes. Juf Ina ver trok met
haar man naar Portugal op
huwelijksreis. Bij thu iskomst
moesten ze hard aan de slag
om uit zo'n 75 plastic statiegeldfIessen de 'flessepos t'
te peuteren die alle kinderen
van de Til hadden gevuld.
Vervolgens de flessen inleveren, een huishoudtrap kopen
en alle werkstukjes inplakken. Gelukkig hield juf Ina
nog wat vakantie over om
weer bij te kome n.

Wist-u-dat

Stoomfluitje

Els en Luuk Knol uit Garmerwolde, als "wad wac hter"
deze zomer een week gewoo nd hebben op een
overigens onbewoonde,
soms
onderlopende
zandplaat midden in het
zeegat tussen Ameland
en Schiermon nikoog .
- de telefooncel aan het
einde van de Dorpsweg
gep laatst is en dat de cel
er beduide nd eerder is dan
het toes tel.
- de redactie van G&T uitgebreid is met Roelie Karsijns uit Thesinge .
- de redact ie uit Garmerwolde uitgedund is door
de verhuizing van Peta Jurjens naar Thesinge.
- Thesinge verderweg ligt
dan Garmerwo lde.
- er een nieuw dak ligt op
een pand aan de Dorpsweg 48 .
- dit als een goed voorbeeld
kan gelden.

Te koop
Alpenkreuzer
vouwwagen
1972. Ziet er niet uit als een
plaatje. maar is nog nooit op
een camping geweige rd.
Eventueel is er een aanhangwagen van te maken. Prijs
f 350,-,
Jos
Mocking,
L.v.d .Veenstraat
1, 050 41845 1
Te koop
Open trap met hekwerk,
hoogte 3 .10 m
B. Buringa, Dorpsweg 28 ,
050 -4 16049

Opbrengst
collecte
De kankerco llecte ten bate
van de Nederlandse Kanker-

bestrijding heeft in Garmerwolde f 800,05 opgebracht.

De plussen
•

van pInnen.

Truus Top.
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Hillie Ramak er-Tepper,
Ton Werdek ker, Els Knol.
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Traditionele hooioppers uit de tijd van Jaap en Gerdientje. Ifcto:
Teen's Ton}

55-plussers
opgelet!
De Vrouwenraad van Thesinge organiseert een gezellige avond voor alle 55-plussers uit Thesinge en Garmerwolde op vrijdag 15 okt ober
a.s. in "Ons Trefpunt " te Thesinge, aanvang half acht.
De heer en mevrouw de Jong
uit Groningen presenteren
een diavoorstelling over onze
eigen provincie en drie dames uit Leek zorgen voor
zang en muziek.
U bent van harte welkom!

Uitslag tuinkeuring Thesinge

3 oktob er .Thesinge gereI. kerk 9.30 uur qe ~~~i:n~a dienst , ds. . de Vries-Batenbu rg.

J.v. Drie, Thesingerweg 17
W. Oomkes, Molenweg 3
J. Koopman , Bakkerstraat 9
A. Pleiter, Kerkstraat 8
E. Vaatstra , Singel 1
M. Wierenga, Schutterlaan
43
J.v. Hemmen, Schutterlaan
7a

5

t ûoktobe r Garmerwo lde 10.00 uur ds. C. de
Vnes-Batenburg
17 "oktober Thesînge 10.00 uur kand . R.
Knllff. Lopper sum
24 oktober Garmerwolde 10.00 uur prof. H.
te Velde. Paterswotde
3 1 oktober Thesinge 10.00 uur ds . C. de
Vries-Batenburq

2e prijs

w. v. BeestenlW. Louwerse,
Thesingerweg 15

Krijn Veuger

LESTERHVIS
UW DANSLERAAR

H. Dijk, Kapelstraat 16
A. Kol, De Dijk 17
mw. Hofman, Schutt erlaan
40
J. Koenes, Lageweg 23
3e prijs

J. van Zanten , Molenweg 1
S. Bijma, Molenweg 5
H. de Boer, Kerkstraat 3
E. Oudma n, Schutterlaan 44

Ker"diensten Gereformeerde
Ker" The slnge·Garmerwolde
3 oktober qeret kerk 9.30 uur gezamenl
dienst. ds. C . de vrtes- Batenourç . 14.30 uu;
ds. Scneltens. Glimmen
10 okto ber 9.30 drs. Scheltens-Bitsema .
Glimmen , 14.30 uur ds . Raven. Bed um
17 okto ber 9.30 mevr. Slepe l- Bcs . Wildervank . 14.30 uur ds . Meyer. t nthuize n
24 oktobe r 9.30 uur ds. ~ans . Groningen.
14.30 uur ds . Menkverd. Winschoten
31 okt ober t t .ûûuur en 17.00 uur ds. Van der
Zwaag. Cappelle a/d IJssel

Schoorsteenveegbedrijf

ROELBUS
Schoorsteen ~egen

GARMERWOLDE
KANO en BOOr
VERH UUR

Verkoop schoorsteenkappen
Schoorsteeninspectie

Verwijderen van n esten

ook voor groepen

Instituut Boterd iep 2üA

9712 LS Groningen

Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.

Erkend bij gasbedrij f en
brandweer

Ook vOQ'- onderdelen.

GRONINGEN
tel. OSO - 419791

Kerkdiensten H ervormde
G eme ente G armerwolde The singe

A. Sibma, Molenweg 34
H. van Zanten, Bakkerstraat

1

Rijl<s'weg 130 81,

Kop ij inleveren: voo r donderdag 14
oktober 19 .00 uur.

1e prijs

WASMACHINE.
KOElKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENZ.
DEFECT?

repareert
correct !J!

Abo nnementsgeld f 17.50 p .j.

Opgave dage lijks

186396

Tel. 05902-1716 of 3289
Winneweer

DorpswegSS
Ga rme rwoldc
050 - 4 16252

