Kwekers verhaal
Stel je even kort voor?
Wilbert van Boekel
Wat waren je eerste vogels?
Grasparkietjes, zebravinken, Mijn vader heeft altijd postduiven gehad
Wat voor vogels heb je nu?
Viooltjes Lori, Hooded parkiet, Swiftparkiet, Grasparkiet, Japanse Nachtegaal, Spitsstaart Amadine,
Rijstvogel, Mexicaanse Roodmus, Roul Roul
Wat is jouw favoriete vogel?
Heb geen favoriete vogel, iedere soort heeft zijn eigen charme
Wat is tot heden je hoogtepunt in de kweek?
Kampioen + Derby bij na kweek Viooltjes Lori
Ben je behalve met je eigen vogels nog op andere manieren actief binnen de vogelsport?
TT secretaris
Speel je mee op TT’s? Zo ja, op welke? Zo nee, waarom niet?
Ja ben afgelopen jaar weer begonnen na een paar jaar afwezig te zijn als deelnemer
Hoelang al en met welke resultaten?
Sinds 2010, Kampioen + Derby bij na kweek Viooltjes Lori afgelopen TT
Wat is je doel voor de komende jaren?
Nog heel veel plezier te mogen hebben met de vogels
Hoe huisvest je je vogels?
In buitenvluchten met geïsoleerde binnen hokken
Wat voer je je vogels?
Zaad, eivoer, uni paté en soms wat fruit
Gebruik je medicatie, al of niet preventief?
2 dagen per week citroenzuur in het water
Preventief ontwormen
Wat doe je aan ongediertebestrijding?
Muizenvallen, al lijkt het soms wel dweilen met de kraan open
Heb volgens mij in 2016 meer muizen gekweekt dan vogels

Heb je nog andere huisdieren?
Twee honden, een Husky en een Jack Russel
Heb je nog andere hobby’s?
Ben lid bij het Gilde
Reizen
Wat is jouw gouden tip voor de andere leden?
Zorg dat je ruimte vrij houdt voor de na kweek vogels
Niet alle vluchten/kweekkooien vol willen hebben
Vaak bezochte vogelwebsite?
www.vogelmarkt.net
www.vogelproblemen.nl
Wat zou je verder nog kwijt willen?
Laat tegenslagen tijdens de kweek je inspireren om door te gaan en het niet op te geven, maar naar de oorzaak van
het niet lukken van kweken te vinden zodat je toch jongen op stok kunt krijgen
Woord tot slot.
Iedereen een gezond en kweekvol 2018
Aan wie wil jij de “pen” doorgeven, voor het volgende Kwekers verhaal?
De pen geef ik door aan Fred Ketelaar

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

