Freeflight
dier & buitenleven

Een man, in volle vaart op de fiets tussen de groene velden in de buurt van
Strijen. Hij kijkt over zijn schouder, lijkt achtervolgd te worden. Door een

enorm blauw-geel gevaarte dat met machtige vleugelslagen vlak achter hem
aan vliegt. Is dit het begin van de nieuwe Stephen King? Nee, het is ’t verhaal
van Jan van der Schilt, die een rondje fietst met een van zijn ara’s.
Tekst: Janine Verschure | foto’s: Arian Paans

10 Dibevo-Vakblad nr. 3/2021

I

n 1980 kocht Jan van der Schilt zijn eerste blauw-gele

de training en op

ara, en een paar jaar later kwam er een tweede bij. Het

zaterdag komen

koppel leeft in een enorme volière achter zijn huis en

de eigenaren

al twintig jaar lang worden er jaarlijks enkele jongen

om zelf met hun

geboren. “Ik kon die vogels natuurlijk niet allemaal

vogel te vliegen.

houden.” vertelt Jan. “Ik verkocht ze en daarbij lichtte

Eerst in de volière, en

ik de kopers zo goed mogelijk voor. Ik wilde koste wat kost

als we zeker weten dat de vogel naar de baas terugvliegt om

voorkomen dat de papegaaien terecht zouden komen bij

zijn beloning in ontvangst te nemen – dat noemen we recall –

iemand die niet wist waar hij aan begon, die impulsief een

gaan we door naar level 1.”

vogel aanschafte en de kennis miste om er goed voor te
zorgen.”

Of ze een wijntje mochten drinken in
de woonkamer ...

Mooi leven

Jan legt uit dat level 1 inhoudt dat de vogel zijn eerste buitenvluchten maakt. “Hier in de buurt, op een vlak weiland met zo
min mogelijk begroeiing. Level 2 wil zeggen dat de vogel de

Jan deed de eigenaren uitgebreid uit de doeken hoe de vogels

recall leert op een terrein met bijvoorbeeld wat boerenkarren

gehuisvest moesten worden: “zo groot mogelijk”. Hij vertelde

erop of lage begroeiing met struiken en bosjes. Als de vogel

over gezonde voeding, verrijking en over hoe je hoort om

dat kan is hij klaar voor level 3: vliegen op een terrein waar

te gaan met papegaaien. “Ik vroeg mensen standaard of ze

ook bomen en hoge gebouwen staan.”

wilden voorkomen dat er gerookt werd in de ruimte waar de

Je hoeft geen vogelkenner te zijn om te begrijpen dat vogels

vogel verbleef, had een en ander op schrift gezet en dat gaf

die vrij mogen vliegen dat bepaald niet vervelend vinden. “Het

ik de kopers dan mee. Op een gegeven moment vroeg iemand

plezier dat de vogels hebben, is niet te beschrijven”, zegt Jan.

me of het bezwaarlijk was als ze ’s avonds een wijntje dronken

“Veel mensen kopen hier een ara, ze maken een prachtig mooi

in de woonkamer als de vogel erbij was. Toen besefte ik dat ik

buitenverblijf waarbij ze kosten noch moeite sparen. Dan zijn

misschien wel wat ver ging …”

ze een tijdje met hun vogel aan het vliegen en vervolgens bel-

Uitdaging

mooi leven!”

contact, maar soms maakte hij zich toch zorgen over de nako-

Panieksituaties elimineren

Met veel van de kopers van zijn vogels heeft Jan nog steeds

melingen van zijn ara’s. “Dan dacht ik: ze zullen hem toch niet
in een klein kooitje stoppen? Maar het is natuurlijk onzin om

len ze dat ze een tweede erbij willen. Die vogels hebben een

We vragen Jan of het niet lastig is, als hij de vogels hun

basistraining geeft, om ze daarna te leren terugvliegen naar

je jaren later nog te willen bemoeien met hoe de kopers voor

hun eigen eigenaar. “Als de eigenaren zelf hier aan het trai-

hun vogel zorgen. Als je een vogel verkoopt, doe je er afstand

nen zijn dan houd ik me afzijdig”, vertelt hij. “Als een vogel

van, dan heb je er geen invloed meer op of er bij die vogel

naar mij vliegt in plaats van naar de baas beloon ik hem niet,

gerookt wordt of hoe hij gehuisvest wordt. In 2011 woonde ik

terwijl hij bij de baas een pijnboompit krijgt. Dan heeft hij

een tweedaags seminar bij van de Amerikaan Chris Biro. Hij is

snel genoeg in de gaten waar hij moet zijn! Als ik hier thuis

een autoriteit op het gebied van freeflight met papegaaien en

Arian Paans (l)
en Jan van der
Schilt.

↓

kwam naar Nederland om mensen te leren hoe ze hun papegaai kunnen trainen om vrij te vliegen. Of beter gezegd: om
weer terug te komen bij de baas na het vliegen. Ik vond dat
een uitdaging en besloot om samen met mijn vrouw de cursus
te volgen. Toen er vervolgens hier weer jonge papegaaien
geboren werden, ging ik met die vogels aan de slag.”
Jan zette een tijdelijke volière in zijn tuin, van ongeveer
15 meter lang en ruim drie meter hoog en ging trainen met
zijn eigen vogels. “Het trainen van vogels voor freeflight is een
hele klus, zeker als het om volwassen kromsnavels gaat. Bij
jonge vogels is het een kwestie van een kleine twee maanden.
Tegenwoordig worden alle ara’s die ik hier kweek getraind. Ik
begin met de training als de jongen een week of twaalf zijn. Na
zo’n zes, zeven weken dagelijks meerdere malen per dag kort
trainen, weten ze in grote lijnen wel hoe het werkt. Ik werk
samen met Arian Paans, hij is degene die tien jaar geleden
dat eerste seminar organiseerde en Chris Biro naar Nederland
haalde. Ik doe de training, Arian verzorgt voor de mensen die
hier hun vogel laten trainen de theorielessen. Doordeweeks ga
ik zelf met de vogels aan de slag, ik leg hier thuis de basis van
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vogels heb om te trainen, zitten die in de volière. Wanneer ik dan

tientallen vogels getraind en in die tien jaar dat ik me hiermee

in de tuin bezig ben en op en neer loop, vliegt alles achter me

bezighoud nog nooit meegemaakt dat een vogel niet meer

aan, in de hoop dat ze wat lekkers krijgen. Dat is zo prachtig! Een

terugkwam.”

groot voordeel van het feit dat ze hier in de volière zitten is dat
de vogels al eens wat zien en meemaken. Ze zien eens een reiger

Jan gaat regelmatig een rondje fietsen met zijn vogels. “Soms

vliegen, of een roofvogel. De kat van de buren komt langs of er

ook met andere papegaaienliefhebbers, lekker de natuur in.

vliegt een vliegtuig over. Zo kun je panieksituaties elimineren.”

De keer dat Jan het benauwd had

Dan fietsen we een rondje door de Hoeksche Waard. De vogels
zitten op onze schouder en af en toe vliegen ze een stukje.
Mijn vogels zijn zo getraind dat ze mij zelf in de gaten houden.

Jan: “Ik zeg altijd tegen mensen: ‘leer je vogel kennen’. Als hij

Ik hoef ze niet meer te roepen. Ze zijn gewend aan vrachtwa-

op zijn stok zit, en hij kijkt opeens omhoog, met zijn koppie

gens en motoren die veel herrie maken. Over motoren gespro-

zo scheef, dan is de kans groot dat er érgens – heel hoog in

ken: ik ga ook regelmatig motorrijden met mijn vogels. Als een

de lucht, nauwelijks zichtbaar voor jouw ogen – een vliegtuig

vogel dan op mijn schouder landt en vindt dat ik te snel rijd,

zweeft, of een roofvogel. Daar moet jij zelf ook alert op zijn,

gaat-ie achter mijn helm zitten zodat hij minder wind vangt.

maar soms gebeurt er iets dat je niet had voorzien.

De vogels kunnen snel vliegen hoor, zestig kilometer per uur is

Een paar jaar geleden was Chris Biro weer in Nederland voor

geen enkel bezwaar.”

een cursus en we hadden afgesproken dat we na afloop onze
vogels zouden loslaten. Arian was erbij, en een aantal mensen
uit België en Nederland. We hadden zes vogels bij ons die

Stil van

Jan zou het prachtig vinden als meer mensen hun kromsnavel

allemaal goed getraind waren. Het waren geen dieren die drie

de kans geven de vleugels te strekken. “Ik vind het jammer dat

keer los waren geweest. We gingen hier naar het einde van de

veel papegaaien, maar ook parkieten hun leven slijten in een

dijk en lieten de vogels los. Ze vlogen recht omhoog richting

kooitje in de huiskamer. Er is geen vogel die vliegen niet leuk

een groep bomen en tegelijkertijd hoorden wij een oorverdo-

vindt, maar ook voor de eigenaar is het geweldig leuk om te

vend lawaai. Een seconde later zagen we de veroorzakers: twee

doen. Als je die dieren omhoog ziet gaan tegen de wind, de

enorme Chinook-helikopters die van achter de hoge bomen

schitterende kleuren als ze hun rondjes maken, en dat ze dan

kwamen aanvliegen. Wij hadden ze niet gezien en ze vlogen
precies op onze vogels af; als het ware achter de vogels aan.
Wij stonden daar met ingehouden adem aan de grond genageld. Toen zagen we dat de helikopters naar links, en onze
vogels naar rechts zwenkten. Tien minuten later zaten ze weer
op onze schouders. Ik heb me stoer gehouden, maar réken
maar dat dat even spannend was!”

Normaalste zaak van de wereld

Voor de vogels van Jan is vrij vliegen de normaalste zaak

van de wereld. “Natuurlijk zijn er gevaren”, vertelt hij. “Elke
kromsnavel is bang voor roofvogels, maar bijvoorbeeld een
grote ara heeft er niet veel van te vrezen. Dat geldt niet voor
een dwergpapegaai of een parkiet. Vogels kunnen wegvliegen,
zoekraken, maar als je de training goed aanpakt en niet te
snel buiten de volière gaat vliegen, is die kans klein. Ik heb
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vervolgens allemaal bij hun eigen baas landen. Daar kan ik nog

steeds stil van worden!” ←

