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KANTOOR IZEGEM 

Grote Markt 21 
8870 IZEGEM
051 33 64 60

Iepersestraat 586
8800 ROESELARE

051 24 43 22
devlasblomme@telenet.be
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www.devlasblommeroeselare.be
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Rijksweg 15
8870 IZEGEM
051 30 07 96

maertens.geert@aveve.be

Specialiteit enkelvoudige en gemengde vogelzaden

Polenplein 20
8800 Roeselare

051 24 03 10

Maandag tot vrijdag
van 8u00-12u15 en 13u00-18u00

Zaterdag van 9u30-12u30
Gesloten op zondag



KONINKLIJKE ORNITHOLOGISCHE VERENIGING

  DE WITTE SPREEUWEN  
ROESELARE

In dit nummer..
Voorwoord

Jaarkalender 2022

Bestuur DWS Roeselare

Legnood
Wat kan je er aan doen?

Tentoonstelling 2021
Een overzicht van de resultaten

Vraag en aanbod

Ringbestellingformulier

LOKAAL Den Hazelt  
  Pastoor Slossestraat 1 
  8800 Rumbeke  

REKENING B.O.F. De Witte Spreeuwen
  BE46 7775 3419 4436
  P/A ROGOLLE Rik
  Graaf de Montblanclaan 9
  8870 Emelgem

SECRETARIS DEVRIESE Didier
  Mandellaan 519
  8800 Roeselare
  devriesedidier@hotmail.com
  051 25 13 84
  
REDACTIE DECLERCK Yves  
  yves_declerck@telenet.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
of openbaar worden gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, internet of op welke andere wijze ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of 
fotograaf. De auteur blijft ten allen tijde verantwoordelijk 
voor de inhoud van zijn ingezonden stukken.

LIDGELD € 24,00 euro/jaar
  € 18,00 euro/jaar (jeugd tot 18 jaar)
  Maandelijks tijdschrift KBOF
  Driemaandelijks contactblad
  
  € 12,00 euro/jaar (steunend lid)
  Driemaandelijks contactblad

OPLAGE 300 exemplaren

WEBSITE www.kbof-roeselare.be

FACEBOOK De Witte Spreeuwen Roeselare

GLANSKOP
Poecile palustris



Vogelhandel Beernaert
Ledegemstraat 4

8890 DADIZELE

056 50 01 33
vogelhandel@telenet.be

 » Vogels van exoten tot papegaaien
 » Kippen, eenden en duiven
 » Konijnen en cavias
 » Kooien voor kleine vogels alsook voor papegaaien
 » Zitstokken en zitstokhouders
 » Fronten voor kweekkooien
 » Kweekkooien, caviakooien
 » Nestkasten en nestmateriaal
 » Enkelvoudige en gemengde zaden
 » Bodembedekking
 » Verschillende soorten speelgoed voor vogels
 » Fonteinen en voederpotten
 » Eivoer van verschillende merken
 » Nutribird en Prettybird pellets
 » Producten en natuurlijke voedingssupplementen

De winkel is iedere dag open 
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur

Steeds gesloten op dinsdag

Op feestdagen is de winkel gesloten om 
12 uur uitgezonderd op dinsdag de hele dag

Op zondagnamiddag worden er 
geen vogels aangekocht



    “ VOORWOORD

Beste sportvrienden,

We blikken terug op een bewogen jaar 2021 en dat is nog diplomatisch uitgedrukt. Het zijn uitdagende 
tijden voor onze samenleving en het ziet er spijtig genoeg niet naar uit dat we in 2022 definitief een lijn 

kunnen trekken onder dit hoofdstuk. Er breekt een tijdperk aan waarin het voor iedereen duidelijk wordt 
dat we moeten leren leven met het virus.

Onze gevederde vrienden daarentegen, die trekken zich er helemaal niets van aan. Gelukkig maar.
Voor onze vereninging was 2021 helemaal geen slecht jaar. We mochten weer talloze nieuwe leden 

verwelkomen en onze activiteiten waren een groot succes met als hoogtepunt de clubtentoonstelling.

Het bestuur mocht zich ook
terug versterken met een

nieuw enthousiast
bestuurslid die

zich zal inzetten
bij het organiseren van

onze activiteiten. Met veel
ambitie kijken we uit naar de 

rijkelijk gevulde jaarkalender die
in dit nummer te vinden is. Noteer

de data alvast in uw agenda zodat we
u mogen verwelkomen op onze activiteiten!

Dit jaar viert De Witte Spreeuwen Roeselare
zijn 70-jarig bestaan. Dit kunnen we niet

zomaar laten voorbijgaan en op  zondag 3
juli zal dit uitbundig gevierd worden

met een vogelbeurs, een barbecue
en een vinkenzetting. In het volgende

nummer volgt hierover meer info.

Rest ons nog onze trouwe sponsors
te bedanken die ook in deze moeilijke

tijden hun bijdrage leveren om de
 publicatie en verdeling van ons contact-
blad mogelijk te maken. Het contactblad

laat ons toe om iedereen tijdig op de
hoogte te brengen van het laatste nieuws

en de komende activiteiten.

Beste sportvrienden, moge 2022 een gezond
en prachtig jaar worden waarbij we elkaar meer 

zien en kunnen genieten van onze gezamenlijke passie.

De Witte Spreeuwen Roeselare
KEEP
Fringilla montifringilla  



JACQUES HUVAERE

051 40 56 00
0472 96 62 82

jacques.huvaere@skynet.be

Alle kweekkooien en africhtingskooien
 op maat gemaakt

Alle tentoonstellingskooien 
blinkend of zwart front



“ JAARKALENDER 2022

Oproep spaarpunten

Een warme oproep aan onze leden om hun 
Fidelity Club punten mee te brengen naar één 

van onze activiteiten. 
Deze punten staan op de grootverpakkingen 

van fabrikant Versele-Laga (Prestige en Prestige 
Premium zaadmengelingen, Nutri-Bird en 

eivoer van het merk Orlux).

Rumbeke, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur
Rumbeke, ledenvergadering met interactieve voordracht

Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’

Rumbeke, viering 70-jarig bestaan met vogelbeurs - vinkenzetting en BBQ
Inenting kanaries bij de liefhebber aan huis

Rumbeke, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur
Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling van 9.00 tot 18.00 uur

Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling en vogelbeurs
Rumbeke, promotiestand op de kerstmarkt

zondag 30 januari
vrijdag 22 april
zaterdag 4 juni

zondag 5 juni
maandag 6 juni

zondag 3 juli
zaterdag 16 juli

zondag 4 september 
zaterdag 22 oktober

zondag 23 oktober
zaterdag 17 december

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

EMERALDHONINGZUIGER
Nectarinia famosa  

Laatste ringbestelling

Tot 1 februari zijn de laatste ringbestellingen 
nog mogelijk zonder extra kosten. Uiterlijk eind 
maart zullen deze bestellingen dan beschikbaar 
zijn. Bestellingen na 1 februari kunnen nog tot 
uiterlijk 15 juni. In dit geval worden er 8,50 euro 
verzendkosten aangerekend.

Uw club steunen?

Dat is verrassend eenvoudig! Het enige wat u 
daarvoor hoeft te doen is melden dat u voortaan 
het contactblad ‘De Vogelliefhebber’ digitaal 
zult lezen op uw smartphone, tablet of PC.

Eén van de hoogste kosten is namelijk de druk- en 
postkost van ons contactblad. Door het via mail 
te bezorgen kunnen wij deze kosten drukken en 
de middelen aanwenden voor het organiseren 
van activiteiten. Een voordeel van de digitale 
versie is dat het in kleur opgemaakt is met een 
betere fotokwaliteit. Deze oproep is uiteraard 
vrijblijvend en komt zonder verplichtingen.



KANTOOR ROESELARE
Diksmuidesteenweg 274

8800 ROESELARE
051 24 50 84

KANTOOR STADEN
Bruggestraat 1 bus 0.1

8840 STADEN
051 70 07 26

biensure@verz.kbc.be

Beverensestraat 72
8850 ARDOOIE
051 74 60 34



“ BESTUUR DWS ROESELARE

EREVOORZITTER   DEPOORTERE Norbert  051 22 77 11
    8800 Rumbeke  

VOORZITTER   DEDIER Marnik  marnik.dedier@telenet.be
    8800 Roeselare  0497 46 74 57
    Postuur- en kleurkanaries

ONDERVOORZITTER  DEMEESTER Angelino  a.demeester@live.be
    8930 Menen   0476 74 67 56
    Parkieten

SECRETARIS   DEVRIESE Didier  devriesedidier@hotmail.com
    8800 Roeselare  051 25 13 84
    Exoten, Europese en postuurkanaries   
   
PENNINGMEESTER  ROGOLLE Rik   rikrogolle@hotmail.be
    8870 Emelgem  0474 44 76 56
    Kleurkanaries
      
REDACTIE   DECLERCK Yves  yves_declerck@telenet.be
    8830 Hooglede  0473 39 22 04
    Zebravinken en exoten

BESTUURSLID   CASTELEYN Andy  lieze-andy@hotmail.com
    CHAPELIER Annelies    0479 58 80 53
    8800 Roeselare   
    Postuurkanaries en Europese

BESTUURSLID   BESCHUYT Alain  alain.beschuyt@telenet.be
    8500 Woumen   0472 85 64 42
    Kleurkanaries

BESTUURSLID   TIMMERMAN Tom  tom.timmerman@danis.be
    8800 Roeselare  0475 87 87 69
    Europese  
   
BESTUURSLID   DECNEUDT Mario  mario.decneudt@outlook.com
    8890 Moorslede  0474 75 47 44
    Kleurkanaries, Europese en hybriden 
 
BESTUURSLID   COURTENS Kris  kriscourtens@hotmail.com
    8650 Jonkershove  0496 702348
    Europese en exoten

BESTUURSLID   VAN D’HUYNSLAGER GINO ginosnoep@msn.com
    8840 Staden  0494 18 73 06
    Zebravinken 



COIFFURE TANIA
Ommegangstraat 114

8870 IZEGEM
051 31 72 39

0477 93 56 95

Specialiteit opsteekkapsel

GARAGE VANHULLE
Roeselaarsestraat 505

8870 IZEGEM

IZEGEM - IEPER - MENEN
www.citroenvanhulle.be



Dierenartsenpraktijk Medibird is onderdeel van Degudap waar 
dierenartsen Emiel Demeester en Niels Normon klaar staan voor al 
uw sier-, sport- en hobbyvogels. Als hobbykweker en particuliere 
vogelhouder kunt u bij ons terecht met alle soorten vogels: hoenders, 
duiven, zangvogels, kanaries, krombekken en roofvogels… 

Op dezelfde locatie bevindt zich ook een labo waarmee we zeer 
nauw mee samenwerken voor verder gespecialiseerd onderzoek 
(bacteriologie, virologie, parasitologie, DNA,…) 

Er staat steeds een gespecialiseerde dierenarts tot uw dienst om al uw 
vogelproblemen op te lossen. Bezoek onze website www.medibird.be 
voor meer info en vogelnieuws! 

DEGUDAP
Prins Albertlaan 112
8870 IZEGEM 
0495 19 70 98

Consultatie enkel op afspraak!

Van Ara tot 
Zebravink!





Voor vele liefhebbers is legnood een jaarlijks 
terugkerend probleem. Alhoewel de kennis van 
vogels en vooral het verzorgen van vogels bij 
ons vogelliefhebbers de laatste 30 jaar enorm is 
toegenomen, hebben wij dit niet steeds in de hand. 

Problemen allerhande zoals kaalkoppen, draaiziekte, 
darmstoornissen en legnood zijn typische kwalen 
waarmede we geconfronteerd worden. Toch is het 
mogelijk om bepaalde problemen te voorkomen.

Legnood is geen ziekte, maar het komt veel 
vaker voor dan men zou verwachten. Dagelijkse 
observatie blijft de boodschap, ook al beschikt men 
over een groter aantal kweekkooien en vluchten. 
In één oogopslag heeft een geoefend kweker gauw 
in de gaten dat er iets niet pluis is. Een pop met 
legnood zit versuft en bol in een hoek van de kooi 
of vlucht, soms hijgend.

Wat te doen?

Actie 1: de pop onmiddellijk uitvangen en warm 
zetten. Indien mogelijk in een ziekenkooi of bij 
een andere warmtebron, CV ketel of radiator. Wel 
opletten voor brandwonden.

Actie 2: de cloaca met een druppelteller of pluim 
soepel maken met behulp van warme amandelolie 
of slaolie.

Actie 3: terug warm zetten en meestal komt het ei 
vanzelf tevoorschijn en ziet men soms ook ineens 
de oorzaak. Het ei kan te groot zijn, de eischaal te 
ruw of misvormd. De eischaal is niet volledig of het 
betreft een windei. Dit is een ei zonder schaal.

Actie 4: lukt de zaak niet met olie, dan kan men het 
ei laten afkomen door heel voorzichtig een lichte 
neerwaarste massage en druk uit te voeren met de 
vingertoppen. Opgelet, dit is de laatste stap! Deze 
handeling is alleen aan te raden indien de liefhebber 
over voldoende ervaring beschikt. Breekt de schaal 
namelijk in het vogellichaam dan is de zaak verloren 
en sterft de pop in de meeste gevallen.

Al ziet de pop er zeer slecht uit, na haar vele 
pogingen om haar ei kwijt te kunnen, zal ze toch 
herstellen en na een half uur is het mogelijk dat ze 
terug op stok zit alsof er niets aan de hand is. 
Het is aan te raden om deze pop voor de verdere 
kweek voorlopig uit te schakelen zodat ze voldoende 
kan recupereren. Meestal zal het probleem van 
legnood zich herhalen tenzij de liefhebber zelf 
enkele zaken voor ogen wil zien.

De oorzaken?

Te weinig kalk (en zeker bij gouldamadines want 
deze hebben een enorme behoefte aan kalkstoffen)
Geef de vogels ontsmette eischalen van kippeneieren 
met de nadruk op ontsmette eischalen. Ik verstrek 
deze bijna dagelijks aan al mijn gouldamadines.
Eerst worden ze gewassen in warm water met 
toevoeging van een scheutje azijn. Dit laat ik dan 
uitlekken om ze vervolgens 1 à 2 minuten lang te 
verhitten in de microgolfoven. Zo ben ik zeker dat 
alle ongewenste bacteriën vernietigd zijn. Zoniet 
krijgen we nog meer problemen.

Voldoende grit en maagkiezel verstrekken! Dit is in 
iedere vogelhandel verkrijgbaar. Let wel op, want 
het gaat hier om twee verschillende zaken. Grit zijn 
gemalen oesterschelpenschalen en dienen voor de 
opname van voldoende kalk voor onder andere de 
schaalvorming van het ei. 

“ LEGNOOD 
WAT KAN JE ER AAN DOEN ?



HERENKAPSALON FREDDY
VANTIEGHEM - COPPENS

Hoogstraat 116
8800 RUMBEKE

051 20 74 62

Ik kom ook aan huis uw haar verzorgen!

Depot Lotto + alle krasloten van de
Nationale Loterij

Hondentoiletage ‘t Poedelke
Verzorging van alle rassen

Heirweg 69
8800 ROESELARE-BEVEREN

051 74 49 95
muylle.p.fr@skynet.be

Duiven en vogelvoeders
Granen en zaden

Mest- en sproeistoffen

www.muyllegebroeders.be



“ LEGNOOD 
WAT KAN JE ER AAN DOEN ?

De andere zijn gemalen steentjes en deze hebben 
geen enkele voedingswaarde. Ze dienen enkel als 
maalsteen voor de zaden en een goede vertering in 
de maag van de vogels.

Te vette vogels. Rantsoeneren kan hier hulp bieden. 
In een volgend artikel zal ik hier eens verder op 
ingaan.

Te lage temperaturen. Vooral bij vroegkweek of 
plotse temperatuurschommelingen in het kweekhok 
of de volière. In het voorjaar kan dit wel eens voor 
problemen zorgen. De oplossing? Bijverwarmen! 

Een tekort aan vitamines. Ook hiervoor is er in elke 
vogelhandel een ruime keuze te vinden om dit 
voldoende aan de vogels te kunnen verstrekken.

De vogels zijn niet in conditie. Bij gouldamadines in 
conditie is dit zeer goed te zien aan het verkleuren 
van de snavels. Bij de poppen worden deze volledig 
zwart. Ook de mannen beginnen flink te fluiten 
en paringsdansjes te doen op de stok. Broedrijpe 
poppen gedragen zich nerveuzer en beginnen 
met allerlei stukjes afval die kunnen dienen als 
nestmateriaal rond te vliegen

Te jonge vogels. Dit punt als laatste vermeld is 
zeker één van de meest gekende en miskende 
oorzaken. Start nooit de kweek met gouldamadines 
die jonger zijn dan één jaar. Meestal is dit vragen 
om problemen. Te jonge vogels zijn simpelweg 
nog niet voldoende uitgegroeid, laat staan reeds 
in broedconditie. Zijn de jonge poppen nog niet in 
conditie en worden ze toch bij een opdringerige 
man geplaatst? Dan is alles om zeep. Daarom kweek 
ik enkel met overjarige poppen. Deze overjarige 
poppen zijn meestal in een betere broedconditie te 
krijgen en gedragen zich dominanter ten opzichte 
van de man. Volgens mijn ervaringen bouwen ze 
mooiere nesten en gaat de kweek gewoon veel 
vlotter.

door Johny Dewitte

Wist u dat..

u gratis en bijzonder eenvoudig advertenties kunt laten publiceren om vogels te verkopen of kopen?
Deze verschijnen zowel in ons contactblad ‘De Vogelliefhebber’ alsook op de website 

www.kbof-roeselare.be

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Mario Decneudt via mail 
mario.decneudt@outlook.com

GRIT

MAAGKIEZEL



Kachtemsestraat 82 
8870 IZEGEM
0498 59 06 95

kjell.hoorne@hotmail.com

www.timmerwerken-kjell.be

DEVRIESE DIMITRI

Torhoutstraat 44
8610 KORTEMARK

0499 30 99 65
devriesedimi@gmail.com

Algemene bouwwerken
Nieuwbouw en renovatie

Vloeren en terrassen
Pleisterwerken



“ TENTOONSTELLING 2021 
EEN OVERZICHT VAN DE RESULTATEN

ALGEMEEN EINDKLASSEMENT
Klasse A - B - C - D  - E 

1 Vannieuwenhuyze Erik  460
2 Lamsens Jose    460
3 Sabbe Bart    460
4 Bruwier Bart    460
5 Vermet Kurt    460
6 Rogolle Rik    460
7 Werbrouck Daniel   460
8 Kino Noel    460
9 Witdouck Dorine   460
10 Terryn Renaldo   460
11 Goemaere Geert   460
12 Coolman Johan   459
13 Daeveloose Steven   459
14 Dewijngaert Jurgen   458
15 Bohez Luc    458
16 Brulez Jose    458
17 Neyrinck Jurgen   458
18 Decneudt Mario   458
19 Beauprez Maurice   457
20 Vandewaetere Rafael   457
21 Philips Stefaan    456
22 Allegaert Eddy    456
23 Recour Pierre    456
24 Huvaere Jacques   456
25 Verhaeghe Sandra   456
26 Devriese Thomas   455
27 Desal Gino    455
28 Bohez Leon    455
29 Beschuyt Alain    454
30 Dedier Marnik    454
31 Buysse Rudi    454
32 Lievens Benoit    453
33 Rogolle Stefaan   451
34 Demeester Angelino   450
35 Van D’Huynslager Gino  450
36 Casteleyn Andy   448
37 Casteleyn Ceasar   443

CLUBKAMPIOENSCHAP
Klasse A - D - E

1 Sabbe Bart    460
2 Bruwier Bart    460
3 Kino Noel    460

EINDKLASSEMENT SECTIES
Klasse A - B - C - D - E

 EUROPESE VOGELS

 Vermet Kurt    460

 EXOTEN

 Lamsens Jose    460

 PARKIETEN

 Vannieuwenhuyze Erik  460

 KLEURKANARIES

 Bruwier Bart    460

 POSTUURKANARIES

 Coolman Johan   459

 HYBRIDEN

 Decneudt Mario   458

 DUIVEN EN HOENDERS

 Vannieuwenhuyze Erik  460

EINDKLASSEMENT JONGEREN
Klasse A - B - C - D - E

1 Devriese Thomas   455
2 Bohez Leon    455

De Witte Spreeuwen Roeselare 
dankt iedereen voor zijn bezoek en deelname 

aan de tentoonstelling!
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“ VRAAG EN AANBOD

Te koop

Na een geslaagde periode van kweken en 
tentoonstellen gedurende 54 jaar moet ik 
noodgedwongen mijn hobby stopzetten.

Al mijn kweek- en tentoonstellingsvogels zijn 
te koop. Op de Gouden Ring Show heb ik bij 18 
deelnames 18 keer op het podium gestaan.

Voor meer informatie graag telefonisch contact 
opnemen: 

Julien Opbrouck
0472 31 79 33

Te koop

Wegens sterfgeval, slechts éénmaal gebruikt:

2 dubbele kweekkooien met tussenschuif
- Lengte 102,5 cm (op te delen naar 50 cm)
- Diepte 40 cm
- Hoogte 42 cm
+ plastic materiaal drinkfonteinen en eetbakjes

150 euro

Voor meer informatie contact opnemen:

Jenny Baecke
093 44 07 72

baecke.jenny@skynet.be

Vogelbeurs zondag 30 januari
gaat niet door

Helaas, ondanks de inspanningen van het 
bestuur om de vogelbeurs met gepaste 
maatregelen te organiseren, is het door de 
opstoot van de omikron variant momenteel niet 
mogelijk noch verantwoord om de vogelbeurs 
van 30 januari te laten doorgaan. 

Wie nog ringen wenst te bestellen kan gerust 
contact opnemen met onze secretaris. Dit kan 
per post naar Devriese Didier, Mandellaan 
519 te 8800 Roeselare of via mail naar: 
devriesedidier@hotmail.com
 
Ringbestellingen dienen op voorhand  betaald 
te worden op volgend rekeningnummer:
BE46 7775 3419 4436

Zodra de ringbestelling beschikbaar is zult u 
persoonlijk op de hoogte gebracht worden!

Wist u dat..

.. wij op de tentoonstelling de deelname van 37 
liefhebbers mochten noteren met in totaal 930  

ingeschreven vogels?

285 kleurkanaries, 222 postuurkanaries, 152 
exoten, 165 Europese vogels, 69 parkieten, 21 

hybriden en 16 duiven & hoenders.

GROTE GELE KWIKSTAART
Motacilla cinerea



Kortrijkstraat 380
8560 WEVELGEM

Brugsestraat 196/4
8020 OOSTKAMP

Oostkaai 23A - 1
8900 IEPER

Oekensestraat 173
8800 ROESELARE



KBOF De Witte Spreeuwen Roeselare Datum
vereniging zonder winstgevend doel Handtekening

Dit formulier door het lid te bezorgen 
aan Devriese Didier

Kweeknummer : Emailadres:

Naam:

Adres: Postcode: Gemeente:

Telefoon of GSM:

Enkel geldig met handtekening Ringen doorgenummerd Ringen per diameter

ringmaat alu kleur inox kunststof Afrekening ringbestelling 2022
alu gekleurd inox gekleurd hard hard aantal prijs totaal

€ 0,49 1,80 0,34 0,49 1,80 0,30 Europees alu à € 0,49 =
2,0 Europees inox à € 1,80 =
2,2 Alu gekleurd à € 0,34 =
2,3 Gekleurd hard à € 0,49 =
2,4 Europees inox à € 1,80 =
2,5 Kunststof à € 0,30 =
2,6
2,7 Lidgeld boekje 24 €
2,8
2,9 Verzenden 3 €
3,0 Aangetekend verzenden 8,5  €
3,1 TOTAAL

Europese

3,1 TOTAAL
3,2
3,3 PVC ringen in veelvoud van 10 bestellen
3,5 Alu ring minimum 10 stuks in veelvoud van 5
3,8 Inox ringen kunnen per stuk besteld worden
3,9 De aanvrager verklaart de voorbije vijf jaar geen veroordeling te 

4,0 hebben opgelopen of een bestuurlijke geldboete wegens 

4,2 overtredingen van de regelgeving inzake het houden van vogels

4,5 in beschermd milieu, waarbij er een verbod opgelegd werd tot het

5,0 houden in beschermd milieu van specimen van beschermde

5,5 vogelsoorten. Hij verklaart ook werkelijk een vergelijkbare

6,0 hoeveelheid vogels in beschermd milieu te kweken die behoren tot 

6,5 soorten waarvoor die gesloten pootringen vereist zijn. De

7,0 verenigingen wijzen een aanvraag tot het verkrijgen van 

8,0 pootringen geheel of gedeeltelijk af als redelijkerwijze vermoed

9,0 kan worden dat de aanvrager in strijd zal handelen met de 

10,0 bepalingen van dit besluit of als de aanvrager een overmatig aantal 

11,0 pootringen aanvraagt. Ze melden dat aan het agentschap. De 

12,0 gesloten pootringen zijn persoonlijk. Ze mogen door de aanvrager

14,0 niet worden verhandeld, geruild of ter beschikking gesteld aan 

16,0 derden om vogels te ringen die niet door de aanvrager zelf gekweekt 

18,0 werden. De vogels mogen alleen worden geringd met ringen waarop 

20,0 het jaar waarin de vogels zijn geboren is weergegeven. De ringen 

22,0 mogen alleen worden aangebracht bij vogels die in een beschermd milieu 

24,0 gehouden worden.

De bestelde ringen moeten afgehaald worden op de activiteiten, zoniet worden ze opgestuurd per post.
De ringen worden pas besteld wanneer ze betaald zijn rechtstreeks aan de ringverantwoordelijke of via overschrijving.
Er zijn jaarlijks 4 gezamelijke verzendingen. Wie buiten deze verzending wil bijbestellen moet 8,50 € bijbetalen.
Rekeningnummer: Rogolle Rik, Graaf de Montblanclaan 9, 8870 Emelgem BE46 7775 3419 4436
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