Kwekers verhaal
Stel je even kort voor?
Wim Nabuurs geboren 22 november 1946 in Westerbeek en woon nu 41 jaar in Overloon. Ik ben nu bijna 30 jaar lid
van Kle Za Tro en 10 jaar lid van Speciaal club Natuurbroed Gouldamadines Nederland.
Wat waren je eerste vogels?
Mijn eerste vogels waren kanaries en daarna nog hele tijd dwergpapegaaien.
Wat voor vogels heb je nu?
Gouldamadines natuurbroed en ik nog wat kanaries die zitten buiten ik hoor ze heel graag fluiten.
Wat is jouw favoriete vogel?
De favoriete vogels zijn de Gouldamadines.
Wat is tot heden je hoogtepunt in de kweek?
Dat er geleidelijk betere en gezondere vogels op stok komen zitten.
Ben je behalve met je eigen vogels nog op andere manieren actief binnen de vogelsport?
Ik zit ook in de TT commissie.
Speel je mee op TT’s? Zo ja, op welke? Zo nee, waarom niet?.
Ik speel mee bij mijn eigen vereniging Kle-Za-Tro en af en toe doe ik met de kring en met de speciaal club mee.
Hoelang al en met welke resultaten?
Al zolang ik bij de vereniging ben. De resultaten zijn wisselend maar wel met verschillende kampioenen en ook
verschillende 2de en 3de prijzen.
Wat is je doel voor de komende jaren?
Ik hoop nog een hele poos door te mogen gaan als tenminste mijn gezondheid het toelaat.
Hoe huisvest je je vogelsoorten
De Gouldamadines zitten binnen bij een temperatuur van 16 tot 18 graden en de kanaries zitten buiten. In de winter
gaan die ook naar binnen.
Wat voer je je vogels?
De Gouldamadines krijgen tropen voer en de kanaries kanarie voer en alle vogels krijgen eivoer van de witte molen
en dan nog wat groenten fruit en schoon bad en drink water met af en toe appelazijn in het drinkwater.
Gebruik je medicatie, al of niet preventief?
Ik gebruik geen medicatie.
Wat doe je aan ongediertebestrijding?
De kooien goed schoon houden en op de la kranten en beuken snippers leggen.

Heb je nog andere huisdieren?
Nee daar houden mijn vrouw en ik zelf helemaal niet van.
Heb je nog andere hobby’s?
Ja, ik biljart en jeu de boules graag en dan zit ik nog in het bestuur van de bond van ouderen.
Wat is jouw gouden tip voor de andere leden?
Begin met een paar goede koppels, ga zeker kijken bij een goede kweker en laat hem duidelijk uit leggen hoe groot
de kooien moeten zijn waar de vogels in komen zitten en heel voor naam is het voer wat ze nodig hebben, zo ook
grit en maagkiezel.
Vaak bezochte websites?
Klezatro.jouwweb.nl, knvv site en sngn site
Wat zou je verder nog kwijt willen?
Ga ook bij een vereniging als je vragen hebt is er wel altijd iemand die je vraag kan beantwoorden.
Tot slot.
Zo hobby vrienden en vriendinnen, ik hoop dat wij allen samen nog lang plezier van deze hobby mogen beleven. Ik
wens jullie heel veel kweek plezier.
Aan wie wil jij de “pen” doorgeven, voor het volgende Kwekers verhaal?
De pen geef ik door aan Martien Gerrits

Wim,
Hartelijk dank voor dit interview en heel veel plezier van de vogels.

