De eerste verwijzing naar Heino, in een oorkonde
van de bisschop van Utrecht, dateert uit het jaar
1236. Hierin wordt de naam Van der Hayne
genoemd, en er wordt gesproken over buurtschap
genaamd Ter Heyne. Van een echt dorp is sprake
sinds de 17e eeuw. Sinds de Tweede Wereldoorlog
is het dorp aanzienlijk uitgebreid. Voor de 21e
eeuw zijn er verdere uitbreidingsplannen gemaakt.
Heino was een zelfstandige gemeente tot 1 januari
2001. In 2001 voegde de gemeente Heino samen
met de gemeente Raalte. De voormalige gemeente
Heino bestond uit de kernen Heino, Lierderholthuis
en Laag Zuthem en had een totale oppervlakte van
36,23 km². Het voormalige gemeentewapen, met
daarin een ploegijzer van zilver en drie
klaverbladen in natuurlijke kleur, verwees naar het
agrarische karakter van de gemeente. Met een
gemeentelijke herindeling kwam een einde aan de
zelfstandige status van Heino.

In deze eerste uitgave van onze nieuwe jaargang,
gaan we op bezoek bij één van onze bestuursleden,
namelijk bij Henk Fidder, die vorig jaar op de
algemene vergadering tot ondervoorzitter van de
NGC-DBS verkozen werd. Tevens heeft Henk ook
vorig jaar het voorzitterschap van de GGC
overgenomen van Barry Vanderheyden daar deze
er mee stopte. Dus we spreken met een man die
een visie zowel over de vogels als over het
clubleven heeft.

Zwolle is de hoofdstad van de Nederlandse
provincie Overijssel en tevens Hanzestad. Zwolle
ligt aan het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht
en is via het Zwolle-IJsselkanaal verbonden met de
IJssel. De stad ligt in de regio IJsseldelta. De
gemeente telt 125.709 inwoners (30 april 2017) en
is qua inwonertal de tweede stad van Overijssel, na
de stad Enschede. Zwolle heeft een oppervlakte
van 111,33 km².

Henk en Monique wonen zowel in Zwolle alsook
in Heino. Maar de vogels zitten nu nog in Zwolle.
Niet zo een evidente toestand, maar inmiddels
wordt de voormalige paardenstal in Heino
verbouwd tot een mooi vogelhok..
Hier de platte grond hoe het moet worden.

Hoe het begon:
Henk werd het houden van dieren met de paplepel
ingegoten. Kippen en konijnen, cavia’s, sierduiven
kanaries en tropische vogels, aquaria alles werd er
thuis gehouden en moest hij dan ook altijd zijn
steentje bijdragen in de verzorging. Henk werd
opgevoed met het kweken van showdieren. Het
benaderen van de standaardeisen was een doel op
zich. Toen hij een jaar of 6 was kreeg hij van zijn
vader een koppel grasparkieten, violet x regenboog
alleen van grasparkieten moest zijn vader niet
teveel weten. Dus waren deze jammer genoeg weer
snel vertrokken. Ten tijde van de 4e klas lagere
school wilde hij graag grasparkieten voor zijn
verjaardag. Dat werden tot zijn teleurstelling
zebravinken. (simpelweg omdat de handelaar even
geen grasparkieten had zitten) Daar kwam al snel
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verandering in toen hij ze in de buurt kon ruilen
voor een span parkieten. Van zijn 12e tot zijn 20e
kweekte hij samen met zijn vader succesvol Oud
Hollandse meeuwen. Er werden op shows zelfs
mooie prijzen behaald zoals een Nederlands
kampioen en andere mooie ereprijzen. Maar op de
leeftijd van 18jaar wilde Henk toch ook de
standaard grasparkieten gaan kweken, en omdat
zijn vader de regel had als je met iets begint doet
het dan goed. En hij kreeg van een kweker uit
Alphen a/d Rijn gratis wat koppels opgestuurd.
Daar kwamen nog vogels van A- kweker van
Alkemade uit Heemstede, Jaap Hordijk en van
Willem van de Kruisweg bij. Diezelfde Willem van
de Kruisweg zorgde er voor dat Henk lid werd van
de OGC. Willem was in die tijd regelmatig te
vinden bij Henk thuis. De combinatie van een jong
gezin en een zeer intensieve job, hij was
programma manager van huisvestingsprojecten,
maakte dat Henk eigenlijk geen tijd meer had voor
zijn vogels. De vogels gingen naar Willem van de
Kruisweg met de afspraak dat als hij er ooit weer
mee zou beginnen hij dan vogels van Willem kon
halen. Daar kwam het meer dan 30 jaar niet van.
Maar Henk bleef altijd geïnteresseerd in
grasparkieten en er was het voornemen als hij ooit
uit de job was om terug met grasparkieten te
beginnen. En dat is ondertussen gebeurt. 3 jaar
geleden werd er terug een start gemaakt, eerst even
rond gekeken wat er nu gangbaar was in de hobby
en samen met vooral Peter van Amelsvoort werden
inmiddels veel hokken in binnen en buitenland
bezocht, vooral om een idee te krijgen hoe de
moderne vogel eruit ziet en ook niet onbelangrijk
hoe men een moderne vogel kweekt. En onder het
motto “wat je doet, doet het goed” heeft Henk
gekozen om zijn stam op te bouwen met vogels
van Daniel Lütolf , Kurt Vogt en enkele vogels van
Ralp Jenne. Peter van Amelsvoort en Wim Hattink
hebben deze eerste jaren Henk met raad en daad
van de ervaren kweker terzijde gestaan..

afzetkooi voor de baby’s van 1,55 bij 1,80 m hoog
en 0,50 diep. Het is klein maar nuttig gebruikt,
alles met Treu-Light volspectrumverlichting een
Rimo verlichtingsautomaat en afzuiging. Ook heeft
Henk een camera geïnstalleerd zodat hij op zijn
telefoon de ganse dag het wel en wee van zijn
vogels kan volgen en indien nodig direct kan

Het hok:
In Zwolle ligt het hok achteraan in de tuin en is
niet zo groot 3 bij 3 meter. Maar mooi ingericht
vind ik. Als je binnen komt staan recht voor u 12
kweekkooien, aan de linker zijde een Oestrig
verrijdbare volière 2 boven mekaar van 1 m hoog,
2 m lang en 0,80 m diep , aan de rechter zijde een
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ingrijpen moest er iets gebeuren. Goed doordacht
vindt ik omdat hij niet bij de kooi woont. Ik vond
het wel eigenaardig dat om12 uur ’s middags de
verlichting voor 2 uur uitgaat, en het is dan toch
vrij donker in de kooi. Maar de vogels zullen het
wel gewent zijn want het wordt toch al een tijdje
toegepast en zo te zien geen nadelige gevolgen.
Henk is hard aan het werk om zijn nieuw vogelhok
klaar te krijgen want dit wordt 5 bij 6 meter en er
komen 30 kweekbakken te staan. Want met zijn
ambitie vindt hij dat hij te weinig kweekbakken
heeft om het maximale uit zijn kweek te halen. Dus
zullen we als het nieuwe hok klaar is daar ook nog
wel eens wat foto’s gaan maken dan zien we het
verschil.

verlengd tot 16 uur en wordt
langzamerhand weer uitgebreid.

het

menu

De voeding:
Het basisvoer is Jo Mannes Euro Champ
parkietenzaad van Versele Laga. Dit wordt
aangevuld met Versele Laga conditioner als de
vogels in de broed zijn. De (vooral) jonge vogels
hebben ook nog mohairzaad tot hun beschikking.
Daarnaast krijgen de vogels een eiervoermengsel
bestaande uit Versele Laga Orlux droog eivoer
voor grote parkieten 1:1 gemengd met een vet
eivoer voor kanaries. Dit wordt aangevuld met
onkruidzaad, foniopaddy, gedroogde oregano,
peterselie, basilicum, tijm en selderij. Voor de
kweekvogels wordt daar verder nog breedmax aan
toegevoegd. Dit wordt in bulk aangemaakt.
Dagelijks wordt er zaad gekiemd.. Voor de
dagelijkse portie wordt het gekiemde zaad
gemengd met het eivoer en gecompleteerd met
verse groenten; wortel, biet, sla of (blikje) mais.
Om de dag wordt voor de broedkoppels trosgierst
verstrekt. Aan het drinkwater wordt Birdy health
en Birdy Sil Plus toegevoegd. 4 dagen per week
komt hier calcilux bij en twee dagen krijgen de
vogels in plaats hiervan Allicine aan het drinkwater
toegevoegd. In de zomer krijgen de vogels verder
nog verse paardenbloembladeren, vogelmuur en
grashalmen verstrekt. Verder krijgen de vogels
oestergrit en Vitalith (sporen en mineralen)
Aan het einde van het kweekseizoen wordt de
verlichting teruggebracht tot 12 uur en komen de
vogels op een schraal (winter) rantsoen. Vanaf
augustus wordt de verlichting langzamerhand weer
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