Kwekers verhaal
Stel je even kort voor?
Fred Ketelaar Geboren in Varsselder
En grootgebracht met vogels. Mijn vader had vroeger zangkanaries Harzers.
Daarna tropen en vruchteneters en Lori’s (hangparkietjes)
Wat waren je eerste vogels?
Witte zebravinken
Chinese dwergkwartels
Blauwe diamantduifjes
Wat voor vogels heb je nu?
Turquoiseparkieten Wildkleur
Mus duifjes
Chinese dwergkwartels wildkleur
Wat is jouw favoriete vogel?
Veel soorten noem er enkele
Braziliaanse dwergral, Kea’s, zwartnek vruchtenduif, kwartels, meeste vruchten en insecteneters en vooral de Pita’s
Wat is tot heden je hoogtepunt in de kweek
zilver bij de com met een stam kwartels
Ben je behalve met je eigen vogels nog op andere manieren actief binnen de vogelsport?
Lid TT commissie
Speel je mee op TT’s? Zo ja, op welke? Zo nee, waarom niet?
De onderlinge TT en wil volgend jaar meer TT
Hoelang al en met welke resultaten?
Laatste jaren nergens meegedaan i.v.m. werk buitenland.
Eerder altijd onderlinge kring, district en Apeldoorn en soms de com
Wat is je doel voor de komende jaren?
Goede stam kwartels weer opbouwen
En nog 1 of 2 soorten erbij kopen weet nog niet wat. Te veel mooie soorten
Hoe huisvest je je vogels?
In een vlucht en broedkooi

Wat voer je je vogels?
Standaard zaad en eivoer van Aves dit eten alle vogels en anders kun je het mengen met universeel voer.
Gebruik je medicatie, al of niet preventief?
alleen appelazijn in het water
Wat doe je aan ongediertebestrijding?
Muizen klemmen en in loopval.
Vorig jaar na de wateroverlast 23 muizen gevangen in 2 weken
Heb je nog andere huisdieren?
Een Golden Retriever. Vaak met haar naar het bos om vogels te kijken
Heb je nog andere hobby’s?
Vissen, lekker aan de waterkant zitten
En ook vogels spotten soms vergeet je de dobber als er ijsvogels in de buurt zitten
Wat is jouw gouden tip voor de andere leden?
Geduld hebben een jaar later kan hetzelfde koppel het wel doen
Vaak bezochte vogelwebsite?
Vogelmarktplaats , vogelarena,
Tierflomarkt.de, marktplaats alleen de vogels
Wat zou je verder nog kwijt willen?
Dat ik het niet altijd eens ben met de keurmeesters. Vooral met de mutaties en vogels die gevoerd worden met
kleurstof.
Woord tot slot.
Dat iedereen een goed kweekseizoen heeft en een mooie onderlinge TT van maken
Aan wie wil jij de “pen” doorgeven, voor het volgende Kwekers verhaal?
De pen geef ik door aan Noud Vissers

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

