Mijn Hobby.

Ik ben Jan Pouwels, geboren op 06dec1935 in Stevensbeek, toen behorend bij de gemeente Sambeek.
Begin jaren 60 ben ik begonnen met het houden en kweken van vogels, vanaf de oprichting van Kle-Za-Tro
ben ik lid, heb zelfs de oprichtingsvergadering meegemaakt. (1962)
Hieronder een foto van wat eens onze trots was…….

De eerste vogels waren kanaries, een paar jaar later ben ik er ook enkele tropen bij gaan houden. Dit werd
gestimuleerd door andere liefhebbers van onze vereniging, ook heb ik veel geleerd van andere die
verschillende soorten in bezit hadden.

Zo kwamen er spitsstaartamadine:

bandvink:

en de kleine Cubavink:

ook de wildzang had ik in mijn bestand.

Met de kleine Cubavink heb ik een mooi kweekresultaat behaald, deze vogels gingen broeden in een
buitenvlucht, toen de jongen werden geboren is er een gat in de gaas gemaakt, waar de ouder vogels het
voedsel voor de jongen in de bomen rond het huis gingen halen.
Dit werkte goed maar ik moest het gaas dichtmaken voor de jongen uitvlogen. Zo zijn er in een jaar twee
nestjes van 5 jongen grootgebracht.
Na enkele jaren tropen gehouden en veel kooien gebouwd te hebben zijn we overgestapt naar parkieten.

De eerste parkieten Fischeri:

Roseicollis:

en ook Sperlingen, Neophema:

en grote parkieten.

Met al deze vogels heb ik een mooi kweekresultaat behaald en vele prijzen mee naar huis genomen op
diverse tentoonstellingen.

Daarnaast kwamen er grote parkieten bij o.a. Rosella’s:

Barraband:

en papegaaien.

Na veel kweeksucces en teleurstellingen werden er Lori’s aangekocht.
Dit zijn de mooiste vogels en ook heel rustige vogels, vele soorten hebben in mijn volière gezeten en ook
zijn er veel nakomelingen geboren.

Onder andere Konings Lori:

Diadeem Lori:

Blauwstreep Lori:

deze vogels zijn bijna verdwenen in ons land, ook de kleine Lori’s zijn een lust voor het oog.
Er moest wel veel gepoetst worden.
Door omstandigheden zijn wij gestopt met vogels, maar ik denk regelmatig terug aan die mooie tijd.

Jan Pouwels

