Kwekers verhaal
Stel je even kort voor?
Mijn naam is Marc van der Straaten, ik ben 58 jaar en woon in Wanroij. Ik heb al vogels vanaf de lagere school en heb dat
van huis uit meegekregen. Mijn vader had ook altijd vogels en meerdere volières.
Wat waren je eerste vogels?
Ik geloof dat ik wat diamantduifjes, zebravinken en goudmussen had. En snel daarna ook allerlei wildzang zoals dat toen
nog heette. Putters, sijzen, groenlingen en vinken. Later veel glosters gekweekt maar ook nog een periode wat
parkietachtigen.
Wat voor vogels heb je nu?
Ik kweek zebravinken en in een grote volière zitten Japanse nachtegalen, een kolonie kastanje mussen, Afrikaanse
citroencini’s, sijzen, Himalaya groenlingen, kepen, kwartels en cubavinken. Verder heb ik nog een paar Glosters.
Wat is jouw favoriete vogel?
De zwartwang masker grijze zebravink. Ik kweek deze al vanaf 1996 en vind deze kleurslag nog steeds erg mooi.
Wat is tot heden je hoogtepunt in de kweek?
Ik kan niet een bepaald hoogtepunt noemen. Jonge vogels die uitvliegen blijft altijd een erg mooi gezicht.
Ben je behalve met je eigen vogels nog op andere manieren actief binnen de vogelsport?
Ik ben lid van de zebravinkenclub Oost-Brabant en bezoek bijna altijd de lezingen en tafelkeuringen in Schijndel. Ook de
vergaderingen van Kle-Za-Tro probeer ik zoveel als mogelijk te bezoeken. In het verleden wel lang bestuurslid geweest van
de Wavo’s in Wanroij.
Speel je mee op TT’s? Zo ja, op welke? Zo nee, waarom niet?
Ik ben niet zo’n TT-speler omdat ik meestal geen zin heb in de voorbereidingen, opkooien etc. Maar als ik dan toch meedoe
ben ik daar toch altijd weer blij mee. Dan is het toch erg leuk. Ik speel altijd mee op de landelijke TT van de zebravinkenclub
(NZC), meestal op de onderlinge TT en soms de kring. In het verleden ook regelmatig op de nationale in Apeldoorn
meegedaan.
Hoelang al en met welke resultaten?
Ik speel ieder jaar wel een of twee tt’s en dat vanaf 1980 toen ik lid werd van de Wavo’s in Wanroij. Het mooist was het
kampioenschap met een zebravink op de landelijke show van de NZC in 2014. Het valt niet mee om daar in de prijzen te
vallen, de concurrentie is groot (ruim 2000 zebravinken).
Wat is je doel voor de komende jaren?
Geen speciaal doel. Gewoon lekker kweken met alle soorten, af en toe een TT en buurten met andere liefhebbers.

Hoe huisvest je je vogels?
De zebravinken kweek ik in de winter binnen maar gaan vanaf april of mei met zijn allen in een aparte volière buiten. Rond
september start dan het selecteren. De andere vogels zitten in een grote volière van 10x12 meter met veel beplanting.
Wat voer je je vogels?
In de buiten volière pellets, eivoer met diepvriespinky’s en een paar keer per week een klein beetje zaad zodat ze dat ook
nog kennen. De zebravinken een speciaal mengsel voor zebravinken en tijdens de kweek ook eivoer met een paar pinky’s.
Gebruik je medicatie, al dan niet preventief?
Nee, niet preventief en verder heb ik het weinig nodig.
Wat doe je aan ongediertebestrijding?
Alleen de glosters krijgen voor de kweek iets tegen bloedluis. Bij de andere vogels heb ik geen last van bloedluis. Wel moet
ik blijvend aan rattenbestrijding doen.
Heb je nog andere huisdieren?
Ja, kippen en een minivarken buiten in de wei.
Heb je nog andere hobby’s?
Archeologie, hardlopen, natuur en tuin en actief bij de heemkundevereniging in Wanroij.
Wat is jouw gouden tip voor de andere leden?
Als je ruimte hebt, bouw een buitenvolière waar je van de vogels kunt genieten.
Vaak bezochte vogelwebsite?
Vogelmarktnet, facebookpagina NZC.
Wat zou je verder nog kwijt willen?
Het gaat mij niet alleen om het houden van vogels maar ook om de contacten die je daarbij hebt.
Woord tot slot.
Ik hoop dat de vogelhobby nog lang mogelijk is voor iedereen ondanks wetgeving, corona etc.
Aan wie wil jij de “pen” doorgeven, voor het volgende Kwekers verhaal?
De pen geef ik door aan ………… Het bestuur mag iemand zoeken.

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

