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Op deze regenachtige en bewolkte donderdag, 

werd het plan om mijn vogelhok te gaan 

schilderen, i.v.m. een nieuwe buitenvlucht voor de 

poppen, ingeruild voor een bezoek aan Wim 

Hattink in Diepenveen. Diepenveen is van oudsher 

een boerengemeenschap, maar tegenwoordig 

vooral een forensenplaats. Rond het dorp bevinden 

zich uitgestrekte landgoederen met bos- en 

weidegebieden. Een coulisselandschap en 

natuurschoon geëigend voor een ritje met de 

racefiets of om te mountainbiken. Op de terugweg 

naar Raalte is dan de IJssellinie een mooie route 

om te volgen, zoals rond het landgoed De Haere 

even ten zuiden van Olst. Vandaag ging het met de 

auto naar deze voormalig Nederlandse bond 

keurmeester, die thans WBO- en NGC-keurmeester 

is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de diepe ruime tuin staat, deels verscholen 

onder het bladerdak van een druivenrank en een 

andere klimplant, een prachtige 

vogelaccommodatie. Er is voldoende ruimte voor 

36 broedkooien en diverse verrijdbare kooien van 

de firma Oestringer. De voorkant van het hok is 

volledig voorzien van deuren met beglazing zodat 

deze afhankelijk van de weercondities, opengezet 

kunnen worden. Daarmee is aan een belangrijke 

voorwaarde voor een succesvolle kweek van  

 

 

 

grasparkieten voldaan namelijk frisse lucht. 

Doordat er verschillende kooien of binnen volières 

zijn kunnen de geslachten en de vogels in 

verschillende levensfasen een eigen plek krijgen. 

Dit is voor de ontwikkeling van de vogels en het 

voedingsregiem dat Wim voorstaat essentieel. Het 

voormalige kantoor, dat in verbinding staat met het 

vogelhok, heeft nu een andere functie gekregen. 

Het is nu in gebruik voor de opslag van de 

voedingsmiddelen en vogelattributen en hier kan 

ook de voorbereiding van de voeding op een meer 

hygiënische wijze plaatsvinden dan voordien in het 

hok zelf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kantoor is een aanrecht met een koud-

warm voorziening, diverse prijzen en meerdere 

aandenken aan zijn internationale keuringen, 

passend bij een WBO-keurmeester. 
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Tijdens dit bezoek liep het kweekseizoen 2020 op  

haar einde en waren de potentiële kweekparen al 

opgekooid. Een bijzonder mooi gezicht om al deze 

kooien gevuld met kwaliteitsvogels te zien zonder 

dat een nestkastje het zicht hierop verhinderd. Ook 

een unieke kans om vanuit een breed perspectief de 

kwaliteit van de kweekstellen te beoordelen. Dus 

niet alleen individueel maar in vergelijkende zin 

waarbij de vogels dus in lijn opgesteld zijn. Ten 

aanzien van de achtergrond van de vogels kan het 

volgende vermeld worden. De cinnamon lijn is 

bijna volledig gebaseerd op de vogels van René 

Heylen, waarbij de nekpartijen excelleren. Daarna 

zijn er vogels in gekweekt van Willie Dokter die 

deels uit Daniel Lütolf en Mike Ball afkomstig 

waren. Bij de normale grijsgroene vogels staat een 

grijsgroene man (ring 2016) van Ralph Jenne aan 

de basis. Eén jong uit een pop van Daniel Lütolf 

heeft Ralph Jenne volgens Wim in totaal 40 jongen 

gehaald die een belangrijk fundament zijn geweest 

voor zijn stam. Uit deze vogel zijn er verbluffende 

resultaten gekomen in daaropvolgende generaties. 

Met enkele vogels van Brian Sweeting is gewerkt, 

niet alleen om de zijdezachte bevedering maar ook 

omdat deze vogels het percentage staartloze vogels 

kunnen verminderen. De vogels van Daniel Lütolf 

zorgen voor een lange kopbevedering en zijn een 

deel van de puzzel in het spel met de veren. De 

laatste vijf jaren zijn er weinig vogels aangeschaft, 

de vogels die erbij zijn gekomen kwamen bijna 

allemaal uit Zwitserland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals ik eerder al memoreerde zijn er diverse 

kooien en dit geeft Wim de gelegenheid om het 

dieet af te stellen op de leeftijd van de vogels en 

het geslacht. Zo krijgen de poppen heel gedoseerd 

haver omdat ze anders te vet worden wat een 

negatieve invloed kan hebben op de eierproductie. 

De baby’s en de jonge vogels worden al op vroege 

leeftijd gewend aan het mohair zaad, met trosgierst 

gaat hij sober om. In de nestkastjes krijgen de 

vogels al vroegtijdig de kans om hiervan te eten. 

Zelfs de vogels in de broedkooien krijgen in de 

verschillende fasen van het broedproces een op 

maat afgewogen dieet. Er is één dag in de week dat 

de vogels gedwongen worden om het zaad in de 

bakken ook werkelijk leeg te eten. Er is zijn 

diverse zaad mengelingen die gebruikt worden, 

daarmee kan dus maatwerk en variatie gerealiseerd 

worden. Een intensieve bezigheid, maar omdat 

Wim met vroegpensioen is, heeft hij de tijd voor en 

kan hij zijn visie op de voeding in de praktijk 

uitleven.    
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Wim heeft een medische achtergrond en dat helpt 

zeker in de verzorging van de vogels en het 

vroegtijdig signaleren van eventuele problemen. 

Dat wil niet zeggen dat hij zelf veel aan het 

‘dokteren’ is maar wel dat hij de drive heeft om 

erachter te komen wat de oorzaak van bepaalde 

problemen is. Ten aanzien van de staartproblemen, 

waar iedereen in meer of mindere mate last van 

heeft, is hij gestart met een klein praktijk 

onderzoekje. Door al in een heel vroeg stadium bij 

de jongen in de nestkasten de ontwikkeling van de 

doorbraak van de veren te observeren. Als hier bij 

de primaire- of secundaire staartpennen zich 

stagnaties voordoen of abnormaliteiten dan 

behandelt hij deze nestelingen met Dettol 

(desinfectans/ontsmettingsmiddel). Uitgaande van 

een genetische factor die hier bepalend is, 

onderzoekt hij of er ook secundaire problemen een 

rol spelen (huidontstekingen) en of deze d.m.v. 

deze desinfectans te verminderen of te voorkomen 

zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn verschillende redenen waarom Wim de 

laatste jaren niet of minder met zijn vogels op de 

shows is geweest. Omdat hij de clubshow in 

Hapert ook meerdere keren heeft mogen keuren 

was het inzenden van zijn eigen vogels natuurlijk 

niet toegestaan. Nu de werkdruk er niet meer is, 

komt de drive om zijn vogels ook goed te 

prepareren voor een show weer bovendrijven. Het 

conditioneren van de vogels is hij nog niet verleerd 

en een professionele pincet en dito schaartje zorgen 

ervoor dat dit karwijtje door hem vakkundig 

uitgevoerd kan worden (zie onderstaande foto’s 

van deze grijsgroene man, voor- en na het 

conditioneren van het masker). 

Ondanks de erg hogere temperaturen in het 

voorjaar (droogte en daarna erg nat) en de hitte- 

golf in de zomerperiode was de bevruchtingsgraad 

zeker hoog te noemen dit jaar. De tijd die Wim nu 

aan zijn vogels kan besteden zal hier zeker debet 

aan zijn maar zijn werkwijze bij het samenstellen 

van de kweekparen moet daarbij niet onderschat 

worden. In principe gaan bij Wim eerst de mannen 

in de broedkooi, daarna volgen de poppen (fase 1), 

dit zijn de kooien zonder nestkastje. Daarna volgt 

een observatieperiode (fase 2), vervolgens worden 

bij voldoende activiteit de gesloten nestkastjes 

opgehangen (fase 3). Als zich hier geen problemen 

bij voordoen dan gaan de nestkastjes voor een 

bepaalde tijd open (fase 4). Loopt dan verder alles 

naar wens dan gaat het nestkastje volledig open en 

kunnen de eieren gelegd worden. Het gebruik van 

Blattin mineralen zorgt volgens Wim voor droge 

nesten met witte mestkorrels, een teken dat het 

goed gaat met de jonge vogels. Iets wat mij 

allemaal graag zien in de nesten.  
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