Kwekers verhaal
Stel je even kort voor?
Ik ben Huig Varkevisser, in 1954 geboren in Leiden en opgegroeid in Katwijk aan Zee, in 1977 getrouwd en in Boxmeer
komen wonen, in 1997 gescheiden en tot heden vrijgezel, we hebben twee dochters en vier kleinkinderen. Vanaf december
2013 was ik boventallig op het bedrijf waar werkte en daarna ook geen werk meer kunnen vinden/krijgen na ongeveer 150
sollicitaties en nu ben ik sinds mei 2019 officieel met pensioen.
Wat waren je eerste vogels?
Ik had een hobby gezelschap volière, waar hoofdzakelijk kanaries, zebravinken en Japanse meeuwen inzaten. Mijn vader
kweekte ook vogels, maar alleen kanaries, ook voor de hobby, hij was geen lid van een vereniging.
Wat voor vogels heb je nu?
Ik heb nu Postuurkanaries, drie verschillende soorten. Lizard kanaries, Glosters en Raza Espagnola (Spaanse dwergkanarie)
Wat is jouw favoriete vogel?
Toch wel de Postuurkanarie, alhoewel de (grootte) zebravink ook wel heel mooi is, zeker de grijze/bruine witborsten.
Wat is tot heden je hoogtepunt in de kweek?
In 2016 heb ik met een Raza Espagnola 95 punten gehaald op de Kringtentoonstelling Noord-Oost Brabant in Gassel/Cuijk.
Ben je behalve met je eigen vogels nog op andere manieren actief binnen de vogelsport?
Ik ben sinds januari 2017 voorzitter van deze mooie vereniging.
Speel je mee op TT’s? Zo ja, op welke? Zo nee, waarom niet?
Op de Onderlinge Tentoonstelling (OTT) en de Kring zeker en als het niet te ver weg is ook op de District tentoonstelling.
Hoelang al en met welke resultaten?
Zolang ik lid ben van een vereniging en met wisselende resultaten, maar ik pik wel vaak een prijsje mee.
Wat is je doel voor de komende jaren?
Toch weer proberen om een 95er op stok te krijgen.
Hoe huisvest je je vogels?
Voor de zomer heb ik een buiten volière met een doorsnede van 5 meter, waar alle vogels ingaan na de kweek en in de
winter zitten de vogels op zolder, daar heb ik 24 broedkooien en 3 vluchten waar de reserve en jongen in gaan.
Wat voer je je vogels?
In de zomer KANARIE: EXELLENT (witzaad, raapzaad, lijnzaad, negerzaad, gepelde haver, klaverzaad en kempzaad) en in de
winter KANARIE POSTUUR ZAAD (zonder raapzaad): kanariezaad, bruin lijnzaad, hennepzaad, negerzaad, millet geel, millet
rood, japanse millet, gepelde haver, klaverzaad, wortelzaad, spinaziezaad en bruine perillazaad)
Gebruik je medicatie, al of niet preventief?
Alleen in uiterste gevallen, als het echt niet anders kan, zoals bijvoorbeeld in 2018. Ik had vogels gekocht die achteraf
besmet waren met het coccidiose virus, toen heb ik moeten kuren met Baycox op advies van de dierenarts.

Wat doe je aan ongediertebestrijding?
Voorheen gebruikte ik Ardap, maar sinds dat dit verboden is en dus niet meer verkrijgbaar, ben ik op zoek gegaan naar iets
anders en ik maak nu voor de kweek de kooien goed schoon en spuit deze daarna in met DASTY, verkrijgbaar bij de WIBRA
en tijdens de kweek gebruik ik dit ook en spuit elke week na de schoonmaak van de laden deze goed in met DASTY. Ik moet
wel zeggen, ik heb tijdens de kweek geen last gehad van bloedluis. Vorig jaar heb ik bij twijfel de onderkant van de
nestkommen ingesmeerd met groene zeep en ook dat hielp en het ruikt nog lekker ook…….
Heb je nog andere huisdieren?
Ik heb een hond JOEP en een aquarium met Malawi cycliden.
Heb je nog andere hobby’s?
Ik mag graag wandelen en ga in de zomer geregeld met de camper op stap in Nederland en ik heb een volkstuin waar ik
veel naar toe moet vanwege het onkruid, dat harder groeit dan de groentes, maar ik vindt het fijn om te doen, lekker in de
buitenlucht en even mijn hoofd leegmaken.
Wat is jouw gouden tip voor de andere leden?
Geniet van je hobby, heb je vragen o.i.d. schroom dan niet om een lid te benaderen en stel je vraag, want je weet,
KLE-ZA-TRO is van en voor ons allemaal.
Vaak bezochte vogelwebsite?





www.klezatro.jouwweb.nl
www.nbvv.nl
www.vogelmarkt.nl
www.beleefdelente.nl

Wat zou je verder nog kwijt willen?
Ik vindt het fijn deel uit te mogen maken van de vereniging KLE-ZA-TRO, het is een leuke groep, met allemaal verschillende
personages, die er allemaal een eigen mening op na houden, ook al is daar niet altijd iedereen mee eens, maar we moeten
wel beseffen dat we een hobbyclub zijn, met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 65 jaar en een actieve kern waar we
zeer blij mee zijn. We zien om ons heen dat de één na de andere vereniging moet stoppen vanwege te weinig vogels/leden,
gelukkig hebben wij daar (nog) geen last van en schommelen we rond de 50 leden en op de OTT hebben we nog steeds een
kleine 400 vogels, waar we zeer blij mee zijn.
Woord tot slot.
Met bijna 50 leden moeten we deze club draaiende kunnen houden, toch? Maar weet je iemand in je omgeving of een
familielid/kennis die vogels heeft of er mee wil beginnen, vraag dan of hij/zij geen belangstelling heeft zich aan te sluiten bij
KLE-ZA-TRO, want elk lid is er één. Daar moeten we zuinig op zijn, het is een uitstervend ras ………….
Aan wie wil jij de “pen” doorgeven, voor het volgende Kwekers verhaal?
De pen geef ik door aan Martien Janssen

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

