INTERVIEW De Vogelvrienden B.A.S.
Uw naam : Arie Speksnijder, Lekkerkerk
Wanneer bent u met vogels begonnen en kunt u een beeld geven wat u zo al in de loop der
jaren in uw voliere/hok heeft gehad.
Mijn eerste vogels waren 2 grasparkieten , die ik kreeg van een medeleerling van de L.T.S.
Later toen we verhuisde ,konden we aan de schuur een voliere maken.
Daar zijn meeuwen en stel wevers bij gekomen.
Naar mijn trouwen verhuisde de vogels in de kelder van de flat.
Daarna verhuist naar mijn huidig adres, waar ik een schuur met 4 buitenvluchten kon bouwen.
Kunt u iets vertellen over de huisvesting van de vogels op dit moment ? (foto’s zijn welkom)
Deze 4 buitenvluchten 2,5 x 0,85 x 2 meter gebouwd aan de schuur. Daarbinnen zijn de
nachthokken,met daaronder 4 broedkooien voor agaporniden, die te wijzingen zijn voor het
uitvliegen. Aan de andere zijde 8 broedkooien voor mijn kleinere vogels.

“

“

Welke vogels worden op dit moment gehouden en waarom heeft u juist daarvoor gekozen ?
Tegenwoordig spitsstaarten,zilverbekjes en japanse meeuwen. Ongeveer 14 jaar ook
agaporniden, o.a. ficheri, pensonata’s en rosecollis.
Heeft u nog wensen/plannen om in de toekomst andere vogelsoorten te gaan houden ?
Nee, voorlopig geen andere soorten.
Voer, water, verzorging, medicatie zijn belangrijke zaken wanneer we vogels houden. Kunt u
vertellen hoe u hiermee om gaat (soorten voer, iets in het water, wat op de vloer etc.)
Het tropenzaad het zaad voor de agaporniden, neem ik laatste tijd af van de vereniging. De
spitsstaarten krijgen wat eivoer met enkele meelwormen.
Soms gaat in het water wat appelazijn. Op de vloer van de kooien gaat zilverzand.
Wanneer u jonge vogels kweekt worden die dan geringd om aan een tentoonstelling deel te
kunnen nemen ?
Ik ring de vogels wel, daardoor kan ik ze makkelijker noteren en terugvinden om ze weer te
gebruiken voor het koppelen in de volgende jaren.
Hebt u tips voor de vereniging om clubavonden, TT, afsluitingsavonden of beursdagen voor
“

(gast)leden interessanter te maken om te komen ?
Geen direct suggesties , daar ik pas lid ben van BAS

Foto’s zijn misschien te groot, mij lukt het even niet om ze te verkleinen. Misschien lukt u het als
het nodig is.

“

