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Interview met Henk Haasnoot 

Door  Arno Ooms 
 
Henk woont in Noordwijkerhout een dorp in de zgn. bollenstreek in het westen van 
Nederland.  Getrouwd met Adri en een dochter die al jaren het huis uit is. Henk werkt nog 
halve dagen en mag tegenwoordig ook oppas-opa spelen. De tweede kleinzoon is net een 
paar weken oud. 
Henk is al vanaf zijn 10e met de vogelhobby bezig. Lid van diverse vogelverenigingen; naast 
PSN ook De Kolibri Noordwijkerhout,  Vogellust Noordwijk en Europarrot. Bij De Kolibri ook 
al ruim 25 jaar in diverse bestuursfuncties en daar al ruim 45 jaar lid. 
 
In de loop der jaren hebben al veel 
soorten vogels zijn volières gezien. Ooit 
is hij begonnen met postduiven, daarna 
grasparkieten, valkparkieten, 
halsbanden, agaporniden taranta en 
cana, caiques, vijgpapegaaitjes, diverse 
neophemasoorten en mutaties.  
 
Anno 2010 wordt er nog steeds volop 
gebroed met Neophema- en pruimekop 
mutaties. Dat gaat heel succesvol. Henk 
broedt met pruimekop; grijsgroene, 
grijsgroen cinnamon, pastel, overgoten, overgoten pastel. Met Bourkes wildkleur en lutino 
opaline. Turquoisine pastel en cinnamon pastel. Diverse roodrugmutaties en heeft ook nog 
dubbeloog vijgpapegaaitjes  met diverse jongen. 
 
Sinds vorig jaar gestart met Poicephaluspapegaaien door tijdelijke huisvesting van de vogels 
van Piet Barnhoorn. Als de vogels er toch zijn kan je net zo goed en nestkastje ophangen. Na 
wat experimenteren met verschillende modellen nestkasten werd een model geaccepteerd. 
Bij Piet wilden de Meyeri’s en Bonte boeren niet kweken, Henk heeft inmiddels al meerdere 
nesten meyeri’s en kreeg steeds meer interesse in de Poicephaluspapegaaien. Inmiddels 
heeft hij zelf ook Meyeri’s en Ruppellii aangeschaft en gaat het aantal koppels nog 
uitbreiden. 
 
Een koppel bonte boeren 
heeft eerst wel interesse 
getoond voor de nestkast, 
maar gaat daar inmiddels 
niet meer in. Er valt teveel 
licht door het invlieggat. Een 
plankje om dat wat te 
veranderen resulteerde erin 
dat de interesse nu helemaal 
weg is. Nu gaat Henk 
proberen een loopgang te 
creëren en dan maar kijken 
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of ze dat wel bevalt. Ook met de ruppel’s is al druk geëxperimenteerd met plaatsing van het 
blok in of buiten de kooi, liggen of staand, meerdere modellen en ook daar wordt nu gedacht 
aan een loopgang. In het lange inschuifblok is wel een tussenschotje geplaatst om het 
donkerder te maken. 
 

Wat krijgen de vogels te eten? 
Jos van Himbergen nr 8, papegaaien en kakatoes aangevuld met 
agapornidenzaad. ’s Morgens zaad (met een verdacht klein 
maatschepje) en net na de middag diverse soorten fruit, alles 
gerantsoeneerd per vogel. 
Het zaad wordt bewaard in een plastic ton en de vogels hebben een 
aparte koelkast . 

 
Alle vogels krijgen preventief 2x per jaar een wormenkuur door het fruit en eivoer.  In voor- 
en najaar, dus buiten het broedseizoen. (1x per week / 3 weken lang)  
In geval van dode vogels laat Henk altijd sectie verrichten en heeft hiermee goede 
ervaringen met de  Faculteit der diergeneeskunde te Utrecht. Bij verdachte omstandigheden 
altijd onderzoek.  
 

Henk houdt niet van 
bastaarden en ook bij de 
Poicephaluspapegaaien zijn 
dat actuele problemen. Denk 
aan de blauwgroene Meyer’s 
en bonte boeren 
(senegalus/mesotypus) is ook 
niet helemaal duidelijk. Daar 
valt nog het nodige over te 
zeggen en uit te zoeken. Henk 
is dus op zoek naar echte 
blauwe of echte groene. 

 
Henk laat zijn vogels altijd DNA seksen. DNA is makkelijk en vogels zijn niet gestrest. Hij 
realiseert zich dat endoscopisch altijd beter is omdat je dan meer dingen kan zien, maar als 
er geen reden is om bang te zijn, bijvoorbeeld bij eigen kweek is de kans vrij klein.  
 
Gaat regelmatig naar markten, maar nooit om te kopen. Soms wel om te verkopen. Ook voor 
de informatie, prijzen, contacten leggen etc. Iedere kweker met bepaalde vogels heeft zo 
wel een lijstje mensen met dezelfde vogels, die je regelmatig spreekt. 
 
Wie zorgt voor je vogels als je op vakantie bent? 
Grote vriend Con van de Ven, ook vogelliefhebber, die woont in de buurt. Die doet dat al 
jaren. Zo voert Henk ook altijd de vogels van Con wanneer dat nodig is. 
 
Hoe kijk je aan tegen de stijgende prijzen voor Poicephaluspapegaaien?  
Door vraag en aanbod worden de prijzen bepaald, zo werkt het nu eenmaal. 
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Op internet staan veel advertenties en vaak met prijzen erbij. Je kan zien dat de prijzen snel 
blijven stijgen, maar sommige  maken het echt te gek.  Henk kijkt veel naar 
www.vogelarena.com om in de gaten te houden welke soorten worden aangeboden en 
welke prijzen worden gevraagd. Soms zijn de verschillen niet uit te leggen tussen 
bijvoorbeeld een koppel Ruppels van 1500 en van 2500 euro.  
Vermoedelijk heeft het stoppen van import en het toch moeilijk kweken daarmee te maken. 
Maar ook moet je goed kijken wat voor vogels het betreft. (wat krijg je voor je geld?)  
Poicephaluspapegaaien aanschaffen en aan het broeden krijgen lijkt in ieder geval een 
goede investering. Het is zeker een uitdaging dus voor Henk een zeer geschikte soort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Één van de koppels Ruppel’s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De eerste 3 gekweekte meyer’s. Ze zien er goed uit maar natuurlijk nog lang niet op kleur 
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