Kwekers praat

Stel je even kort voor?
Piet van der Zanden, 74 jaar, geboren in Overloon en woonachtig sinds 1970 in Sint Anthonis.
Wat waren je eerste vogels?
Diamantvinken en diverse sijzen soorten.
Wat voor vogels heb je nu?
Natuurbroed Gouldamadines en enkele soorten Lori’s.
Wat is jouw favoriete vogel?
De Geelmantel Lori.
Wat is tot heden je hoogtepunt in de kweek?
Nest met 2 jonge Geelmantel Lori’s.
Ben je behalve met je eigen vogels nog op andere manieren actief binnen de vogelsport?
Ik ben 27 jaren voorzitter van Kle-Za-Tro geweest en nu 2de voorzitter.
Speel je mee op TT’s? Zo ja, op welke? Zo nee, waarom niet?
Ja. Ik speel mee op de Speciaal club natuurbroed Gouldamadines in Heeze en Elst, verder onze eigententoonstelling
de kringtentoonstelling en de nationale in Apeldoorn.
Hoelang al en met welke resultaten?
Al meer dan 25 jaren met wisselende resultaten. Wel regelmatig kampioen met diverse soorten vogels geweest.
Wat is je doel voor de komende jaren?
Als mijn gezondheid het toelaat door gaan met alles wat ik nu doe.
Hoe huisvest je je vogels?
De Gouldamadines zitten in een verwarmde ruimte waarin ± 50 kooien staan. De Lori’s zitten in grotere kooien
en ook minder warm

Wat voer je je vogels?

De Gouldamadines krijgen van tropisch zaad 233 en eivoer van MP met fruit en insecten. De Lori’s krijgen pellets van
Pretty Bird en een mengeling van gesneden fruit. Als deze jongen hebben gaat de pellets er af en krijgen ze daarvoor
pap van Aves met fruit.
Gebruik je medicatie, al of niet preventief?
Nee, alleen als het niet anders kan gebruik ik wat antibiotica.
Wat doe je aan ongediertebestrijding?
Hiervoor gebruik diverse soorten bestrijdingsmiddelen om resistentie te voorkomen.
Heb je nog andere huisdieren?
Nee.
Heb je nog andere hobby’s?
Stijldansen, sporten, spinning, zwemmen, wandelen.
Wat is jouw gouden tip voor de andere leden?
Als je begint met het houden van vogels maak er dan niet meteen een vogelpark van. Begin klein en probeer te
ontdekken welke vogelsoort je het meest aanspreekt. Maak de kooien zo dat deze gemakkelijk schoon te houden
zijn.
Vaak bezochte vogelwebsite?
Vogelarena, vogelmarkt, klezatro.jouwweb.nl en Maatwerk Media Kle-Za-Tro.
Wat zou je verder nog kwijt willen?
Dat ik nog lang samen met vogelvereniging Kle-Za-Tro mijn hobby kan blijven uit oefenen.
Woord tot slot.
Ik hoop dat de overheid ons het houden van vogels niet door een uitbreiding van de wet ontneemt
Aan wie wil jij de “pen” doorgeven, voor het volgende Kwekers praatje?
De pen geef ik door aan Toon Schaminee

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

