Kwekers verhaal
Stel je even kort voor?
Mijn naam is Noud Vissers, en ben 65 jaar. Vanaf mijn 15e jaar heb ik vogels, tussendoor enkele jaren gestopt.
Maar eenmaal besmet met het vogel virus, kom je er niet meer vanaf.
Wat waren je eerste vogels?
Mijn eerste vogels waren zebravinken en kleur kanaries, Bruin en zilverbruin en goudvinken.
Wat voor vogels heb je nu?
Nu heb ik postuur kanaries. Glosters en Five Fancy.
Wat is jouw favoriete vogel?
De Five Fancy en de goudvink, natuur kleur.
Wat is tot heden je hoogtepunt in de kweek?
Ieder kweek jaar vind ik een hoogtepunt, wat kweek ik en wat zijn de TT uitslagen.
Ben je behalve met je eigen vogels nog op andere manieren actief binnen de vogelsport?
Ben bestuurslid en TT commissielid.
Speel je mee op TT’s? Zo ja, op welke? Zo nee, waarom niet?
Zeker speel ik mee op TT's. De onderlinge, de kring TT, en district TT.
Hoelang al en met welke resultaten?
Zolang als ik lid ben probeer ik ieder jaar vogels tentoon te stellen. De resultaten zijn verschillend, van 3e plek, tot
kampioen.
Wat is je doel voor de komende jaren?
Om verder goede vogels te kweken, voor TT's en proberen dat de vereniging zich staande houd, om de TT's met veel
vogels te spelen.
Hoe huisvest je je vogels?
2 Buiten vluchten en voor de TT gaan de vogels in broed hokken, om af te richten.
Wat voer je je vogels?
Standaard zaad en eivoer en veel extra's, zoals mandarijn, sla, broccoli, onkruidzaad, en mais.
Gebruik je medicatie, al of niet preventief?
Voor het kweken 2 x kuren met medicijnen in het drinkwater.

Wat doe je aan ongediertebestrijding?
Bloedluis met groene zeep en als er muizen zijn , zet ik een muizenval.
Heb je nog andere huisdieren?
Nee
Heb je nog andere hobby’s?
Wandelen in Oostenrijk en genieten van de vogel in de natuur.
Wat is jouw gouden tip voor de andere leden?
Luisteren naar de ervaringen van andere vogel liefhebbers.
Vaak bezochte vogelwebsite?
Vogelmarktplaats en Kle-Za-Tro site
Wat zou je verder nog kwijt willen?
Dat we in de toekomst allemaal bijdragen in het bestaan van Kle-Za-Tro en het houden van vogels.
Woord tot slot.
Ik wens iedereen een goed kweek seizoen en dat we veel kampioenen in de vereniging mogen hebben.
Aan wie wil jij de “pen” doorgeven, voor het volgende Kwekers verhaal?
De pen geef ik door aan Henk Peeters

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

