Kwekers verhaal

Stel je even kort voor?
Jan Kroon 5-8-1946 geboren en getogen in Gennep, in 1993 lid geworden van EGKV Gennep.
Nu lid van KLE-ZA-TRO, PSC NO Brabant en BVA België.
Wat waren je eerste vogels?
Valkparkieten en diverse andere grote parkieten soorten, vanaf 1988.
Wat voor vogels heb je nu?
Sinds 1995 overgegaan naar Agaporniden, o.a. roseicollis en personata’s
Wat is jouw favoriete vogel?
Oranje masker in een veelvoud van kleur mutanten, idem ook in de opaline serie en de Personata’s in de blauwserie.
Wat is tot heden je hoogtepunt in de kweek?
Heb ik diverse gehad veel kampioenen o.a. 6x wereldkampioen en 2x europees kampioen bij de BVA.
Ben je behalve met je eigen vogels nog op andere manieren actief binnen de vogelsport?
Nu niet meer ben wel secretaris geweest in de goede tijd van de EGKV Gennep.
Speel je mee op TT’s? Zo ja, op welke? Zo nee, waarom niet?
In het verleden speelde ik circa 10 á 12 shows per seizoen, maar nu nog maar 4 á 5.
Waaronder KLE-ZA-TRO - PSC NO Brabant - BVA België - en de COM.
Hoelang al en met welke resultaten?
Al een hele tijd met wisselende resultaten veel kampioenen gehad bij diverse grote shows o.a. BVA – Algemene
bond in Zutphen – kampioen van Limburg – PSC NO Brabant en uiteraard KLE-ZA-TRO.

Wat is je doel voor de komende jaren?
Als de gezondheid het toelaat nog enkele jaren mooi mee draaien.
Hoe huisvest je je vogels?
Dubbele zolder en een ex slaapkamer staan mijn broedkooien ongeveer 30 stuks en enkele uitvlieg kooien
en een grote buitenvlucht waar de jongen kunnen uitvliegen.
Wat voer je je vogels?
Ik maak een eigen voermengsel aan wat zowel de broedkoppels als de jongen krijgen.
Cabo2 van Slaats – wimo-eivoer – couscous – onkruidenzaad – gemalen hondenbrokken – zalmolie – blattin –
oestergrit – maagkiezel in een dosering.
Vogels in de buitenvlucht grof parkietenvoer, grote parkiet classic. Verder appel en wortel en uiteraard badwater.
Zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.
Gebruik je medicatie, al of niet preventief?
Geen medicatie gebruik alleen appelazijn in het drinkwater goed voor de verzuring van stoffen.
Wat doe je aan ongediertebestrijding?
Kooien worden goed schoongemaakt en ontsmet.
Heb je nog andere huisdieren?
Ja, een hond, een SHIHTEU, genaamd BONY.
Heb je nog andere hobby’s?
Niet meer, alleen wat wandelen met de hond en in zomer wat fietsen als het uit komt!!!
Wat is jouw gouden tip voor de andere leden?
Ga voor je begint ten rade bij andere kwekers en begin bij de wat makkelijkere soorten en niet direct met de
duurdere vogels kan misschien tegen vallen en dan gaat de lol er van af!!!
Vaak bezochte vogelwebsite?
Op dit moment NBvV - vogelmarktplaats - BVA en sinds kort KLE-ZA-TRO@jouwweb.nl
Wat zou je verder nog kwijt willen?
Zoals Toon al zei op naar het 60 jarig bestaan van de vereniging.
En dat alles zijn gangetje gaat en dan zien we wel verder.
Woord tot slot.
Dat ik nog ik er nog lang van kan genieten ondanks enkele UP en DOWNS.
Aan wie wil jij de “pen” doorgeven, voor het volgende Kwekers verhaal?
De pen geef ik door aan Harry Bens.
Jan Kroon,
Hartelijk dank voor dit interview en heel veel plezier van de vogels.

