Kwekers verhaal

Stel je even kort voor?
Toon Schaminee, geboren te Beugen en woonachtig te Sint Agatha. Ben in 1976 lid geworden van vogelvereniging
Wi-Tro-Ka te Oeffelt, deze vereniging is in 1994 over gegaan naar Kle-Za-Tro.
Wat waren je eerste vogels?
Enkele gele kanaries.
Wat voor vogels heb je nu?
Verschillende kleurslagen kanaries, onder andere recessief wit, agaat geel en agaat wit.
Wat is jouw favoriete vogel?
Voorkeur heeft de geel agaat kanarie.
Wat is tot heden je hoogtepunt in de kweek?
Mijn hoogte punt weet ik niet, maar wel blij dat ik nog elke broed periode een redelijk aantal jongen vogels op stok
krijg en voldoende vogels krijg om mee te kunnen doen aan tentoonstellingen.
Ben je behalve met je eigen vogels nog op andere manieren actief binnen de vogelsport?
Op dit moment niet meer, heb voordien bij Wi-Tro-Ka enkele jaren het secretariaat vervult en bij Kle-Za-Tro 2de
voorzitter.
Speel je mee op TT’s? Zo ja, op welke? Zo nee, waarom niet?
Speel mee op de speciaal club kleur, onze onderlinge tentoonstelling, Kring tentoonstelling en op de Nederlandse
kampioenschappen.
Hoelang al en met welke resultaten?
Zo lang als ik lid van een vogelvereniging ben speel ik mee, met wisselend resultaat, wel regelmatig in de prijzen.
Wat is je doel voor de komende jaren?
Zolang ik kan en mag met deze hobby doorgaan
Hoe huisvest je je vogels?
Tijdens de broed periode zitten de vogels als koppel in de broedkooi, ongeveer 35 koppels, later als de jongen
zelfstandig zijn gaan deze naar één van de vluchten, waar ze met ongeveer 35 a 40 vogels bij elkaar zitten.

Wat voer je je vogels?
Mijn vogels krijgen kanarie zaad en in de broedtijd ei voer, de rest van de tijd krijgen ze er een beetje sla of rijp
graszaad bij om ze wat te doen te geven zodat ze elkaar niet vervelen.
Gebruik je medicatie, al of niet preventief?
Ik gebruik voor mijn witte kanaries Multi - vitamine en voor de rest krijgen ze alleen medicatie indien nodig.

Wat doe je aan ongediertebestrijding?
Voordat ik aan het kweekseizoen begint zorgen dat alles goed schoon en ontsmet is, de kanaries worden allemaal
preventief behandeld met ivermectine en als het nodig is met verschillende bestrijdingsmiddelen, wel rekening
houden met jonge vogels.
Heb je nog andere huisdieren?
Nee.
Heb je nog andere hobby’s?
Tuinieren, zwemmen, fietsen.
Wat is jouw gouden tip voor de andere leden?
Als je wilt beginnen kijk eerst goed welke soort en kleur je interessant vind, vraag rond wat je er zoal voor moet doen
om deze vogels zo optimaal mogelijk te kunnen en moet verzorgen om een gewenst resultaat te krijgen, begin met
enkele vogels om het uit te proberen, zorg ervoor dat de kooi past bij de vogels die er in gehuisvest worden en die
overzichtelijk zijn, zorgen voor de juiste zitstokken en indeling.
Vaak bezochte vogelwebsite?
Ned. Bond van Vogelliefhebbers, vogelmarkt, speciaal club kleur, klezatro@jouwweb.nl.
Wat zou je verder nog kwijt willen?
Dat we allemaal ons blijven inzetten zodat Kle-Za-Tro een gezonde vereniging blijft. Zodat we in 2022 het 60 jarig
bestaan van de vereniging met trots kunnen vieren
Woord tot slot.
Ik hoop dat ik nog enkele jaren mijn hobby kan blijven beoefenen en dat de vogelliefhebberij niet al te veel beperkt
wordt.
Aan wie wil jij de “pen” doorgeven, voor het volgende Kwekers verhaal?
De pen geef ik door aan Jan Kroon.

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

