
Introductie Harry Wattel 

Ik ben op 12-jarige leeftijd geïnteresseerd geraakt in alles met vleugels, of het nu kippen, parkieten, 

fazanten of duiven waren, ik vond ze allemaal fascinerend. Uiteindelijk ben ik met parkietachtigen 

begonnen en samen met de postduiven heb ik die tot mijn studie gehad. Daarna was ik er diverse 

jaren uit. 

De parkieten hobby heb ik weer opgepakt vanaf 1994 tot 2011 en was hierin zeer succesvol, zowel in 

lijnenteelt kweken als met vele kampioenschappen op de internationale shows. 

Zelf had ik als jeugdlid duiven van 1982 -1990 en daarna nooit meer, totdat mijn toenmalige 10 jarige 

zoon Joost een paar duifjes wilde houden in 2008. Sindsdien ben ik hem gaan ondersteunen, want 

jeugdleden hebben de ondersteuning nodig van een volwassene om zich staande te houden tot de 

meer “professionele” liefhebbers. 

Ik ben dus weer langzaam in de hobby gerold, puur als ondersteuner naar mijn zoon Joost. 

Persoonlijk heb ik een passie om de jeugdigen en nieuwelingen sowieso te ondersteunen, want m.i 

wordt er ongelofelijk veel “onzin” verteld tegen hen, terwijl de helpende hand soms achterwege blijft en 

daarin kunnen wij als ervaren liefhebber juist het verschil maken om potentiële nieuwe liefhebbers juist 

over de streep te trekken om wel te kunnen genieten van onze mooie hobby. 

Sinds 2017 heb ik weer een parkieten en papegaaien hobby, mede omdat ik door een ongeval (2015) 

medisch ben afgekeurd en op aanraden van de neurologen een hobby moest gaan beoefenen. 

Tevens ben ik de helpende hand bij Joost zijn duiven hobby en voor de fun zijn, Joost zijn vriendin en 

ik een combinatie gaan vormen, op het zelfde hok, zodat we als TEAM WATTEL er allemaal plezier 

aan beleven. 

Binnen het bestuur van Zeeland ’96 zal ik meer de taken uitvoeren op de achtergrond. Zoals oa. Alle 

PR gerelateerde zaken (beheer website en FB) , daarnaast nog diverse andere minder zichtbare 

taken. 

 

 

  

 

 


