
FOKVERSLAG VAN DE ROODSNAVEL BOOMHOP – 
Phoeniculus purpureus. 
Door Julien / foto’s auteur en internet. 
 
Naamgeving. 
Deze vogels hebben vele namen zoals; roodsnavel boomhop, groene boom- of 
woudhop. In Zuid-Afrika noemt men de vogel gewone kakelaar of 
rooibekkakelaar. 
 
Algemene beschrijving. 
Pas een jaar nadat deze boomhop het nest verlaten heeft, verkleurd zijn zwarte 
snavel naar rood. Een duidelijk kenmerk is de trapsgewijs inspringende staart 
met de opvallende witte stippen. 
Doorgaans kunnen wij de vogels aantreffen in groepjes van 4-8 vogels. De 
boomhoppen mijden het dichte junglebos en houden zich het liefst op in de 
savanne met open boomgroepen of aan de rand van het bos met open plekken. 
De groep bestaat gewoonlijk uit een gelijk aantal mannetjes en vrouwtjes. Dat 

onderscheid is alleen te zien aan de grootte want beide seksen zijn precies gelijk van uiterlijk. De 
mannetjes zijn wat groter dan de vrouwtjes. 
Boomhoppen hebben een bepaalde strategie door achter elkaar te vliegen en zo dat er tussen de 
individuen een eerbiedige afstand wordt gehouden. Soms ontmoeten zij in hun territorium een andere 
groep en dan zijn de poppen aan het dansen. Het is dan net een stel verhitte tieners die staan te gillen en 
zij hun idool gewaar worden. De vogels gaan dan geheel uit hun 
bol nemen een stukje schors of takje in hun snavel en beginnen te 
wuiven. Ondertussen roepen zij ze opgewonden hun “ka-ka-ka-
k-k-k”. Wat op een soort kakelen lijkt, vandaar ook hun                              
Zuid-Afrikaanse naam kakelaar. 
 
Deze vogels drinken niet, maar zijn wel gek op badderen. Als er 
een struik natgemaakt wordt, zijn zij het eerste die er doorheen 
gaan. De boomhoppen masseren elkaar op de rug, of het een 
soort oefenen is om te paren weet ik niet, maar ze doen het al van 
jongs af aan. Dit gedrag zien we vooral van de man bij zijn pop. 
Met hun lange snavel zoeken zij tussen de boomschors, kieren en 
gaten naar insecten, larven enz.                                                                 Kakelende boomhoppen  
 
Aanschaf en voeding. 
Ik kocht de vogels in 2008 op een beurs in Zwolle. Ze waren geringd in 2008, dus nog jonge vogels, en 
gefokt in vogelpark Ruinen, daar hoorde ik dat het broer en zus waren. We wilden toch een onverwant 
paar hebben, dus gingen we op zoek naar andere vogels. 
Op Aviornis zagen we dat er 2 paar te koop stonden bij de heer C. Omdat hij ging minderen met vogels 
wilde hij ze niet ruilen, dus wij besloten een paar te kopen. Nu hadden we 2 onverwante paren, een paar 
daarvan hebben we verkocht. 
Als voeding kregen zij wat fruit, insecten, runderhart en babymuisjes, en in de natuur vangen ze een 
vette hagedis. 
 
De fok. 
Het natuurlijke nest en slaapnest bevinden zich in een natuurlijke 
boomholte. In de volière volstaat dit met een ruime nestkast.  
                                                                                         (Zie foto ►) 
Daardoor zijn ze gemakkelijk te houden, mits ze maar de 
beschikking hebben over nestblok waarin ze kunnen slapen. Ze 
zijn bijna bij alle vogels te houden, behalve baardvogels (ook 
holenbroeders redactie) die worden de gehele dag vervolgd. Zoals 
ik al schreef, ze zijn gemakkelijk te houden, maar om met deze 



vogels te  fokken, daar komt echt meer voor kijken. Er is nog weinig bekend over deze vogels. Bij 
verschillende mensen, gingen de eieren stuk of werden ze opgegeten. 
Het popje wat ik in 2008 kocht is dus nu 4 jaar oud, we hebben er nu 3 verschillende mannen bij gehad. 
Het koppelen is heel gemakkelijk dat geeft geen probleem. Ook voeren de vogels elkaar. 
Een week voordat we op vakantie gingen (22 juli ’12) hoorden wij een geluid in de volière die we nog  
niet eerder hadden gehoord. 

 
Eerst konden we niets zien, er lag een jonge tapuit in het nest, dus die kon het ook zijn. Het bleek de pop 
van de boomhop te zijn, ze bedelde bij de man om voer. De verzorging lag nu bij Ronald, wij verzorgen 
in vakanties elkaars vogels. 
 
Het was 3 weken rustig in de tuin, misschien was dat precies goed voor de boomhoppen. Bij thuiskomst 
ging ik gelijk de tuin in, toen hoorde ik de jonge vogels. Het bleken jonge boomhoppen te zijn. Nadat ik 
de sleutels opgehaald had, kon ik snel de vogels insecten geven. 
 
De broedtijd is iets korter dan 3 weken. (17-18 dagen, redactie). 
Wij gingen op 22 juli weg en toen waren er nog geen eieren. Twee dagen voordat ik thuis kwam, waren 
er jongen gehoord. De jonge boomhoppen bleven ongeveer 4 weken in het blok. Nestmateriaal werd niet 
gebruikt, ik had kokosvezel in het blok gedaan, dit werd gelijk weer verwijderd. Daarna heb ik wat 
aarde in het blok gegooid en daar lagen nu de jongen op. Ze groeiden heel hard. Bij thuiskomst heb ik 
gelijk een spoedbestelling ringen gedaan. 

 
Voeding, het ringen en fotografie. 
Als voer gaven we de boomhoppen; wasmotten, kruisspinnen die als eerste gevoerd werden, 

meelwormen, buffalo’s en wat 
ze eventueel zelf vingen.  
Omdat er weinig bekend is 
over de fok van boomhoppen, 
maakte ik elke dag een foto 
van de jongen. 
Het zijn niet de mooiste 
jongen, maar we zijn er erg blij 
mee, er wordt immers niet 
veel gefokt met groene 
boomhoppen. 

 



De spoedbestelling van 6,5 mm ringen kwam 22 augustus binnen. Ik was pas lid geworden, dus ik wilde 
mijn eigen kweeknummer hebben. Bij een jong met een leeftijd van 14 dagen ging 6,5 mm er niet meer 
omheen. Mijn vader had nog ringen van 7 mm, dus die heb ik er omheen gedaan. De andere 2 jongen 

konden nog wel met 6,5 mm ring geringd worden. De ring 
ging prima om het voetje, maar de tenen zijn erg lang, dus het 
ging nog net.  
De jongen zag je gewoon groeien, ik verwachte dat ze nu 14 
dagen in het blok bleven zitten. In het begin zijn ze roze, 
hebben wit dons, maar dat verdwijnt snel. 
 
Gedrag van de ouders tijdens de fok. 
De boomhoppen zijn echt voorbeeldige ouders, ze zijn totaal 
niet agressief naar andere vogels. Ik heb een 
witkruinroodborsttapuit met jongen, deze worden ook totaal 
met rust gelaten. Dit is de eerste keer, dat de boomhoppen 
jongen hebben en ondanks dat, gaat het erg goed.  
   
  ◄ Pas uitgevlogen jong.                                                          
 

Tot slot.                                                            
Ik hoop dat er meer mensen dat deze vogels willen gaan fokken, want het zijn hele leuke vogels voor in 
de volière. Niet agressief en heel ondernemend. Op een leeftijd van 2½ jaar kleuren de vogels pas naar 
hun groenige bevedering, met rode snavel.       
Er werd mij verteld dat ze na 1½ jaar broedrijp zijn, maar 
aangezien dit vrouwtje 4 jaar is, denk ik dat ze pas rond 3,5 – 4 
jaar zo ver is. 
De boomhoppen hadden heel wat boomstammen om in te 
broeden ter beschikking, maar toch kozen zij een door de 
timmerman gemaakte nestkast waarvan de voorkant af kon 
halen, uit. Misschien was de plaats waar het hangt van belang, 
een beetje licht of in de struiken zal veel uitmaken, zie foto ►.   
 
Van de redactie. 
Wij feliciteren Julien en zijn vader Hans van harte voor dit 
prachtige fokresultaat. Op de clubshow zullen de vogels te bewonderen zijn. Julien had een uitgebreide 
fotoreportage van de fok gemaakt, teveel voor de Vogelexpresse, in dit artikel ziet u ze dus terug. 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
                                                      De ouders met hun 3 jongen. 


