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Is Henk Fidder een nieuwe ster aan het 

grasparkieten firmament? 
 Door Peter van Amelsvoort, Raalte 

 
In het kader van het risico van te weinig copy voor Budgie 

een Nederlandse versie van het artikel over Henk Fidder in 

het Duitse blad Wellensittich Welt. 

 

Inleiding 

Hoe ziet de weg naar de top voor Henk Fidder 

eruit? ‘Winnen begint met beginnen!’. In het jaar 

2015 is het begonnen in een kleine schuur in de 

provinciestad Zwolle. Henk heeft eind jaren 70 

begin 80-tiger jaren, een korte tijd grasparkieten 

gehouden en was in die tijd ook lid van de 

voormalige Overijsselse Grasparkieten Club 

(OGC). Door zijn drukke zakelijke activiteiten als 

projectmanager voor huisvestingsprojecten heeft 

hij destijds afscheid moeten nemen van de hobby. 

Na een auto-ongeluk, waarbij hij een 

whiplashtrauma heeft opgelopen, moest hij 

noodgedwongen afscheid nemen van het werk. 

Hierdo

or 

kwam 

er wel 

tijd 

vrij 

voor 

de 

vogel 

sport. 

Henk 

had 

ook er-

varing 

in de 

duiven

sport, 

samen 

met 

zijn 

vader werden Oudhollandse meeuwen gefokt op 

een hoog niveau. Van zijn vader en uit de 

duivensport heeft hij enige tegeljeswijsheden 

meegekregen die nog steeds bruikbaar zijn: 

*Alle radertjes moeten als een uurwerk lopen; 

 

 

 

*Succes is altijd het resultaat van inzet en plezier 

aan het werk; 

*5% inspiratie en 95% transpiratie  

 

 

Met andere 

woorden succes 

komt je niet 

aanwaaien, je moet 

er het nodige voor 

doen. 

 

 

 

 

Henk leeft samen met Monique Eller, een 

Nederlandse kunstfotografe. Ze hebben in de 

omgeving van Heino een recreatiewoning, met 

mogelijk op de korte termijn de toestemming voor 

permanente bewoning in dit mooie natuurgebied. 

Monique haar werk is o.a. te zien in Musea en 

grote bedrijven hebben belangstelling voor haar 

kleurrijke foto’s en bijna altijd een verbinding 

hebben met de dood. Vergankelijkheid in de 

betrekking tussen mens en dier is veelal het thema. 

Jammer genoeg gaan onze grasparkieten ook een 

keer dood, maar bij Henk komen ze dan in de 

vriezer, zodat ze later gebruikt kunnen worden 

voor de fotografie van Monique. Ondanks de 

alertheid en de optimale verzorging gaan er vogels 

dood, dit is ook onderdeel van de levenscyclus. 

Haar foto’s zijn meer dan alleen een beeld 

vastleggen, het is een proces waarbij creativiteit, 

inspiratie en focus voor nodig is.   
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De vogelaccommodatie 

En zo begon alles weer opnieuw, bij de recreatiewoning werd de paardenstal omgebouwd tot een 

grasparkietenpaleis, een renovatie en uitbreiding van formaat. De vele bezoeken aan topkwekers werd 

slim gebruikt om zijn ideeën en voorstelling van een perfecte vogelaccommodatie waar te maken. Hoe je 

het ook doet er is achteraf, als je er in de praktijk mee aan het werk bent, altijd wel iets wat je anders had 

kunnen doen. Henk is van mening dat hij dit tot een minimum heeft gereduceerd door de vele 

voorbereidingstijd die hij erin heeft gestoken. Zo is er een supermoderne vogelaccommodatie ontstaan 

van ca. 30 vierkante meter (6 m x 4.80 m.), dit met een nokhoogte van 2 meter 45. Tegen de achterwand 

en kopzijde zijn 30 broedkooien en een 2,40 mtr lange babyvlucht van de firma Oestringer geplaatst.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorkant van de accomodatie is op het zuiden gericht en voorzien van Polycarbonaat-kanaalplaten en 

volledig dicht en afgeschermd tegen de weersinvloeden. Er is een zogenaamde klimaatgevel toegepast. 

Deze gevel is samengesteld uit d3 afzonderlijke klimaatzones. De gedachte achter dit is dat de 

buitentemperatuur aanmerkelijk afwijkt van de binnentemperatuur. De midden zone van dit principe 

werkt isolerend. De kanalen in de polycarbonaatplaat hebben door de samenstelling ervan nog eens een 

extra isolerende werking. Het totaal van de opgebouwde gevel is zo’n 17 cm in doorsnede. Frisse lucht 

wordt ingenomen middels luchtinlaatventielen en er is een mechanische ventilatie voor geforceerde 

luchtverversing. Mensen die geïnteresseerd zijn in dit principe wil Henk hier uitleg over gegeven. Er zijn 

drie grote binnenvluchten, elk gescheiden door RVS-traliewerk. Op de bodem zijn Trespa platen van 70 

cm breed gebruikt over de volledige lengte voor drinkwater en voer. Trespa vloerdelen zijn eenvoudig 

schoon te houden. De fluorescerende verlichting is Daylight UV a en b. Het (evt.) gebrek aan direct 

daglicht wordt deels gecompenseerd doordat de vogels in de binnenvluchten volledig onder de 

polycarbonaatplaten verblijven. Op deze koude (-2 C) nevelige dag was de temperatuur nog 15 graden 

Celsius. Op dit moment is er 1 infrarood verwarmings-plaat aan het plafond bevestigd, er worden er nog 1 

of 2 bijgeplaatst. Het belangrijkste voor Henk en de vogels is een schone en lichte en zoveel mogelijk 

stofvrije vogelaccommodatie met een goede luchtkwaliteit. Daarom zijn er dus de inlaatventielen (laag bij 

de grond) aangebracht en in het plafond de luchtventielen voor mechanische afzuiging Het principe is dat 

vanaf de grond steeds verse lucht door de ruimte doorspoelt en via het plafond door de mechanische MV-

box weer wordt afgevoerd. Het systeem ververst elk uur 600 m³ Wel moeten de stoffilters regelmatig 

gereinigd worden, maar dat is een eenvoudig klusje.     
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Wat is belangrijk als je in de wereld van de 

grasparkietensport snel aan de top wilt komen?  

Met de juiste kontakten van kwekers die niet bang 

zijn voor concurrentie en je werkelijk verder willen 

helpen kan het snel gaan. Echte enthousiaste 

liefhebbers, die je ook op de lange duur nog iets 

goeds af willen geven en ook nadenken wat voor 

de hobby goed is, daar heb je iets aan. Ook als je je 

binnen de vereniging in wilt zetten kom je 

belangrijke mensen voor de hobby tegen. Als je 

daar mee optrekt dan gaat er een wereld voor je 

open en kun je snel leren en vooruitgang boeken. 

Veel topkwekers bezoeken is ook belangrijk, 

natuurlijk hebben goede vogels hun prijs en dan 

helpt het natuurlijk als je je dit permitteren kunt. Je 

kunt niet verwachten dat je voor een kwartje op de 

eerste rij kunt zitten. Het is ook van wezenlijk 

belang om te blijven zoeken naar passende vogels.  

Hoe ziet de dagelijkse hygiëne, verzorging en 

voeding eruit?  

Ik besteed veel tijd aan de schoonmaak, ben hier 

ongeveer 2 tot 2,5 uur per dag mee bezig, vooral 

het schoonhouden van de vloer en de bodem in de 

broedkooien is belangrijk. Inclusief het voeren van 

de vogels en het afwassen van de drinkflesjes. Ik 

schraap of stofzuig de bodem met de Trespa platen 

van de binnenvluchten waar de vogels hun zaad 

krijgen met een vochtige doek met iets bleekwater 

in het water. In de drie binnenvluchten vervang ik 

elke 14 dagen de beukensnippers of een andere 

bodembedekker. De polycarbonaatplaten worden 

met een elektrische glazenwasser van Karcher 

gewassen. De zitstokken in de vluchten worden 

regelmatig geschuurd met schuurpapier. Ik probeer 

alles zoveel als mogelijk stofvrij te houden, door te 

stofzuigen en met een vochtige doek af te nemen. 

De papieren vellen in de broedkooien worden 2 x 

per week vervangen en de zitstokken alle 14 dagen. 

De afwasmachine is natuurlijk ook ideaal in het 

vogelhok. De zaadmengeling van Versele Lage 

heeft goed gefunctioneerd maar hij is nu 

omgeschakeld op een meer gevarieerde mengeling 

van de firma Vanrobaeys, Birdsupreme uit België. 

Het eivoer wordt aangevuld met verschillende 

groenten, kruiden en de nodige onkruidzaden en 

Fonio Paddy. Breed Max komt hier dan nog elke 

twee dag bij. Door het drinkwater gaat in een 

zekere verhouding Birdy Health 

(Waterstofperoxide) en Birdy Silk plus (Darmflora 

verbeteraar). Ook Calci-Lux elke tweede dag. 

Super Bio Mix 

voor duiven 1 keer per week in de broedkooien en 

Vitalith (Mineraal mengeling) staat dagelijks 

beschikbaar. Het is geen compleet overzicht van de 

voeding maar wel de basiselementen. Veel 

afwisseling en een energierijke voeding is de visie 

achter dit dieet. De vogel krijgen na terugkomst 

van de tentoonstelling geen aangepaste voeding of 

extra supplementen.   

De basis van stam 

Henk is gestart met vogels van de sympathieke 

pensionaris Rolf Schuller (Duitsland) erelid van de 

DSV. Inmiddels is het fundament is opgebouwd 

met vogels van Daniel Lütolf en Kurt Vogt, ook 

zijn er enkele vogels gebruikt van Wim Hattink, 

Een kleine collectie vogels was nog aanwezig in de 

broedkooien voordat hij voor een Kerstvakantie 

naar Hawaï vertrekt. Goede bloedlijnen in de 

achtergrond zijn een essentiële voorwaarde voor 

jongen van een hoge kwaliteit. Is het van belang 

dat de ouders in potentie betere jongen kunnen 

geven dan zijzelf. Buitengewone topvogels hebben 

meestal ook grandioze (voor)ouders. Eenheid in de 

stam is belangrijk maar ik denk daar nu toch 

genuanceerder over dan in de tijd dat ik sierduiven 

kweekte. Diversiteit in relatie tot verwantschap is 

steeds de overweging. Ik selecteer nog niet zo sterk 

omdat ik eerst voldoende jongen wil kweken van 

de aangekochte vogels. Om succesvol te zijn moet 

je absoluut streng selecteren, dat is ook bekend 

vanuit de duivensport. Dat brengt goede nakweek, 

ook al is het soms pas in de tweede of derde 

generatie. Het spreekwoord is niet voor niets: “De 

appel valt niet ver van de 

boom”’. Natuurlijk zal niet 

elke jonge vogel een super 

grasparkiet worden. Ik heb 

misschien nog geen gouden 

kweekpaar, maar vogels die 

de ouders overtreffen zijn er 

zeker bij en daar heb ik al 

succes mee gehad. In 2017 

Beste Vogel in de beginner 

klasse tijdens de 

internationale show in Hapert van de NGC-DBS. 

Dit jaar beste jonge vogel voor de rui en beste 

tegengesteld geslacht bij de gevorderden in Hapert. 

Bovendien eindigde hij als 2de in het algemene 

klassement.      
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