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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

WEBSHOP
www.devlasblommeroeselare.be

MAERTENS - VYNCKIER BV

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 2023

Bestuur DWS Roeselare

Tentoonstelling 2022
Een overzicht van de resultaten

Gouldamadines
Winterkweek en verwarming

De roodvoorhoofdkanarie
Een kweekverslag

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 € 25,00 euro/jaar
  € 18,00 euro/jaar (jeugd tot 18 jaar)
  Maandelijks tijdschrift KBOF
  Driemaandelijks contactblad
  
  € 12,00 euro/jaar (steunend lid)
  Driemaandelijks contactblad

OPLAGE 325 exemplaren

WEBSITE www.kbof-roeselare.be

FACEBOOK De Witte Spreeuwen Roeselare

PAAPJE
Saxicola rubetra



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
Gesloten op feestdagen

Op zondagnamiddag worden er 
geen vogels aangekocht



   “ VOORWOORD

Beste sportvrienden,

Het vorige jaar ligt intussen achter ons.. en wat voor een jaar!
Het is misschien niet de meest makkelijke jaarovergang om te starten met een positieve noot.

Op heel veel vlakken wordt niet alleen onze gezamenlijke hobby maar ook onze maatschappij sterk op de 
proef gesteld. Onze waarden, normen en welvaart staan meer dan ooit onder druk.

Na een moeilijke periode hebben we eindelijk de COVID19 pandemie gedeeltelijk kunnen intomen en 
bedwingen, maar het ziet er naar uit dat er ook nog wel wat andere varkentjes te wassen zijn in 2023.

Niet getreurd beste sportvrienden, het is namelijk in moeilijke tijden dat men de kalmte moet 
proberen te bewaren en dat nieuwe inzichten en oplossingen zich aandienen. Dat is in de geschiedenis 
van de mens altijd zo geweest. We zijn van nature sociaal ingesteld en in staat om ons zeer goed aan te 

passen. Laten we er dus van uit gaan dat dit alles ons dichter bij elkaar brengt en dat we onze gedachten 
kunnen verzetten met behulp van onze geliefde hobby. Dit is nog steeds een gezonde en deugddoende 

uitlaatklep. Met iets moois bezig zijn wat men kan delen met familie en vrienden.

Voor onze club kan de jaarovergang alvast niet meer stuk. We mochten 2022 afsluiten met een totaal 
van 322 leden. Tegenover 10 jaar terug werd het ledenaantal verdubbeld. Dit is iets waar we als bestuur 

bijzonder trots op zijn omdat het merendeel van de collega clubs net jaar na jaar worstelen met een 
dalend ledenaantal. We zijn overtuigd dat het organiseren van voldoende activiteiten de verklaring 

is voor deze gunstige tendens. Het is dan ook dit jaar terug onze ambitie om op regelmatige basis 
activiteiten te organiseren die onze hobby ondersteunen. In dit nummer kunt u alvast de volledige 

jaarkalender voor 2023 vinden om aan te stippen in uw agenda! 
De spits bijten we al vrij snel af, namelijk op zondagochtend 

22 januari met de eerste vogelbeurs van het jaar in 
ons clublokaal ‘Den Hazelt’ te Rumbeke. Hopelijk 

mogen we jullie talrijk verwelkomen op deze
 eerste activiteit. Tegen de middag krijgt u

trouwens kosteloos een glaasje
aangeboden om het nieuwe

 jaar gepast in te zetten.

Graag tot dan!

MEREL
Turdus merula



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 2023
Rumbeke, vogelbeurs en nieuwjaarsreceptie van 7.00 tot 11.30 uur

Rumbeke, interactieve voordracht over huisvesting van vogels 
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’

Rumbeke, vogelbeurs met 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, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur
Rumbeke, promotiestand op de kerstmarkt

zondag 22 januari
vrijdag 17 maart
zaterdag 27 mei

zondag 28 mei
maandag 29 mei

zondag 2 juli
zaterdag 15 juli

zondag 3 september
zaterdag 28 oktober

zondag 29 oktober
zaterdag 16 december

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

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.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit op 
de nieuwjaarsreceptie tijdens onze vogelbeurs 
op zondagvoormiddag 22 januari vanaf 11 uur 

in ons clublokaal ‘Den Hazelt’ te Rumbeke.

Richtlijnen voor verkopers

Om de ruimte optimaal te kunnen benutten 
mogen de verkoopvogels enkel en alleen 
aangeboden worden in tentoonstellingskooien.

Er zijn 2 mogelijkheden om vogels te verkopen.

U kunt zelf instaan voor de particuliere verkoop 
en uw vogels binnenbrengen en aanbieden voor 
verkoop op zondagmorgen vanaf 7.00 uur. 

Het is ook mogelijk om uw vogels te laten 
verkopen door de organisatie. Iedereen kan zich 
hiervoor aanmelden. Indien interesse neemt u 
voorafgaandelijk contact op met onze secretaris 
Didier Devriese om af te spreken. 

Bij verkoop door de organisatie betalen de 
clubleden eenmalig 3 euro voor algemene 
kosten zodra een eerste vogel verkocht is. Niet-
leden staan 5% af op de verkoopprijs van de 
verkochte vogels.

Voordracht 17 maart

Op vrijdagavond 17 maart vanaf 19.30 uur gaat 
onze ledenvergadering door in ons clublokaal 
‘Den Hazelt’ te Rumbeke. Op het programma 
staat deze keer een interactieve voordracht over 
algemene huisvesting bij vogels door Didier 
Devriese.

Zowel de huisvesting in kweekkooien als in 
volières zal aan bod komen met behulp van 
presentatiemateriaal. Het is de bedoeling om de 
verschillende mogelijkheden uitgebreid toe te 
lichten en ook tips en ervaringen uit te wisselen 
wat de aanschaf en het onderhoud betreft.

Nogal wat liefhebbers worstelen met vragen 
als het komt op een aangepaste huisvesting 
voor de vogels die zij bezitten en wensen te 
kweken. Dit is sterk afhankelijk van soort tot 
soort en hierdoor is het zeer leerzaam om te 
kunnen overleggen met collega liefhebbers. Het 
is ook geen exacte wetenschap, dus dat maakt 
het bijzonder boeiend. Iedereen is van harte 
uitgenodigd. Graag tot dan!



KANTOOR ROESELARE
Meensesteenweg 326

8800 ROESELARE

KANTOOR STADEN
Bruggestraat 1 bus 0.1

8840 STADEN

051 25 12 00
biensure@verz.kbc.be

Izegemstraat 142
8770 INGELMUNSTER

0475 24 12 25
schrijnwerken.vermeulen@outlook.com



“ 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 en CHAPELIER Annelies lieze-andy@hotmail.com
    8800 Roeselare   0479 58 80 53
    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 

BESTUURSLID   BRUWIER Bart bart.bruwier@telenet.be
    8800 Roeselare   0498 62 94 19 
    Kleurkanaries en Europese

BESTUURSLID   BAERT Eddy eddybaert@hotmail.com
    8800 Roeselare  0494 43 55 76
    Europese 
 



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



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



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 2022 
EEN OVERZICHT VAN DE RESULTATEN

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

1 Sabbe Bart    460
2 Lamsens Jose    460
3 Rogolle Rik    460
4 Callemein Marnic   460
5 Witdouck Dorine   460
6 Bruwier Bart    460
7 Devriese Didier   460
8 Debal Mario    460
9 Brulez Jose    460
10 Kino Noel    460
11 Lingy Johan    460
12 Vannieuwenhuyze Erik  460
13 Coolman Johan   459
14 Werbrouck Daniel   459
15 Recour Pierre    459
16 Vandewaetere Rafael   458
17 Devolder Dimitri   458
18 Vandendriessche Christelle  457
19 Philips Stefaan    457
20 Demeester Angelino   457
21 Van D’Huynslager Gino  456
22 Huvaere Jacques   455
23 Goemaere Geert   455
24 Verhaeghe Sandra   455
25 Buysse Rudi    454
26 Beauprez Maurice   454
27 Merlot Kevin    454
28 Decneudt Mario   453
29 Dedier Marnik    453
30 Dewijngaert Jurgen   452
31 Devriese Thomas   452
32 Rogolle Stefaan   449
33 Casteleyn Ceasar   448
34 Picavet Jonas    446
35 Devos Domien    361
36 Timmerman Tom   180

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

 EUROPESE VOGELS

 Witdouck Dorine   460

 EXOTEN

 Lamsens Jose    460

 PARKIETEN

 Vannieuwenhuyze Erik  460

 KLEURKANARIES

 Rogolle Rik    460

 POSTUURKANARIES

 Brulez Jose    460

 HYBRIDEN

 Werbrouck Daniel   457

 DUIVEN EN HOENDERS

 Vannieuwenhuyze Erik  446

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

1 Devriese Thomas   274
2 Picavet Jonas    270

Dit jaar werden er in totaal 937 vogels 
tentoongesteld, gebracht door 36 liefhebbers. 
Deze werden onderverdeeld in 7 hoofdgroepen: 
256 kleurkanaries, 222 postuurkanaries, 140 
exoten, 118 Europese vogels, 90 parkieten, 88 
hybriden en 23 duiven en hoenders.

Van harte dank aan alle tentoonstellers, 
bezoekers, medewerkers en sponsors voor 
hun deelname en bijdrage om deze organisatie 
mogelijk te maken. We kijken alvast uit naar de 
volgende editie eind oktober 2023 en hopen u 
(terug) te mogen verwelkomen!





“ GOULDAMADINES 
WINTERKWEEK EN VERWARMING

Willen we vroeger of later in het jaar succesvol met 
vogels kweken, dan zullen we moeten zorgen voor 
een degelijke verlichting en verwarming. Als we de 
vraag zouden stellen: “In welke maand starten we 
met onze kweek?”, dan zou iedereen ervan uitgaan 
dat de zomer de beste periode is. Dit is namelijk 
de mooiste tijd, dagen met veel zon en hogere 
temperaturen. 

Hebben we echter te doen met Australische vogels, 
dan is het tijdens onze winters, aldaar zomer. Dat wil 
zeggen dat deze vogels het broeden beginnen als de 
kweekperiode bij ons reeds voorbij is. Het is zo dat 
deze vogels ook in onze streken zich nog altijd aan 
deze tijden houden. Zo zie je bij gouldamadines dat 
de poppen in de maanden september en oktober 
zwarte bekken krijgen, wat er op wijst dat ze broedrijp 
worden. Ook andere Australische prachtvinken 
worden in die periode actiever en broeds. Het is 
algemeen geweten dat de meeste exotenkwekers 
(en vooral de gouldamadinekwekers) hun kweek 
starten in het najaar vanaf de maanden september 
en oktober.

Met welk type verwarming werken we nu best?

Er zijn veel types in omloop: centrale verwarming, 
gaskachels, oliekachels, elektrische straalkachels, 
ventilatiekachels, .. Vroeger werden ook wel eens 
infrarode donkerstralers ingezet.

Ze hebben een schroeffitting en zijn leverbaar in 
modellen met een verschillend wattage. In het 
huidige tijdperk met focus op energiebesparing 
kunnen zonnepanelen uitkomst brengen.

Hoe we ook verwarmen, een thermostaat is zeker 
en vast aangewezen. De vereiste temperatuur in 
het kweekhok is een gelijkmatige temperatuur. 
Een verwarmingstoestel, welk type dan ook, is 
onmisbaar voor in onze kweekruimtes. De meesten 
onder ons zullen weten dat dit zeker resultaten 
oplevert. Weet dat sterfgevallen door de koude 
u meer zullen kosten dan het verwarmen van uw 
ruimte. Spijtig genoeg lopen de energiekosten 
intussen hoog op, maar door te zorgen dat de 
kweekruimte voldoende geïsoleerd is kunnen de 
stookkosten wel beperkt worden.
De beste resultaten worden bereikt bij een 
temperatuur tussen 18 en 20 graden. Veel lager of 
hoger is in feite niet wenselijk. Zelfs gouldamadines 
zijn sterke vogels. In hun thuisland kunnen deze 
vogels zeer grote temperatuurverschillen verdragen 
van meer dan 40 graden overdag tot rond het 
vriespunt ’s nachts.

Bij een korte enquête ooit op een ledenvergadering 
werd door mij de vraag gesteld: “Hoe warm is het in 
uw kweekruimte in de winter?”

10°       2%                                                                                                         
15°                    20%                                                                                                         
16° à 18°        30%                                                                                                
20° à 21°         35%                                                                                          
23°                    13%

De meeste liefhebbers verwarmen elektrisch met 
een straalkachteltje. Anderen verwarmen hun 
kweekruimte met centrale verwarming gekoppeld 
aan die van hun woning, nog anderen met gaskachels 
of elektrische platenverwarmingssystemen. Eéntje 
verwarmt met een straalkachteltje door middel van 
zonnepanelen.

Bij een volgende artikel zullen we het eens hebben 
over de voeding van gouldamadines!

door Johny Dewitte



Kortrijkstraat 380
8560 WEVELGEM

Brugsestraat 196/4
8020 OOSTKAMP

Oostkaai 23A - 1
8900 IEPER

Oekensestraat 173
8800 ROESELARE



“ DE ROODVOORHOOFDKANARIE 
EEN KWEEKVERSLAG

Jarenlang hield ik Europese cultuurvogels en 
Amerikaanse sijzen. Toen ik in september 2018 
een koppel roodvoorhoofdkanaries aangeboden 
kreeg was mijn interesse meteen gewekt. Wat een 
pracht van een vogel is dit! Ik had er al wel eerder 
over gehoord en gelezen en dan vooral de horror 
verhalen dat dit vogeltje zeer zwak is en vaak maar 
een kort leven heeft. Desondanks weerhield mij 
dit er niet van om het aangeboden koppel aan te 
schaffen en de gok te wagen. Al was het alleen al 
om de prachtige verschijning en de uitbundige zang!

Een bevriende kweker uit Oostenrijk kweekte al 
jaren met deze soort, dus heb ik meteen contact 
met hem gezocht en gevraagd wat zijn ervaring 
is met de kweek van deze vogel. Hij gaf aan ze te 
kweken in kweekboxen van 150 x 60 x 60 cm. Ook 
was het belangrijk ze zo schraal mogelijk te voeren. 
Hij gaf als tip om ze in het voorjaar veel verse 
onkruiden te verstrekken, waaronder graszaden, 
om ze in broedconditie te brengen.
 
Ik had nog een mooie broedkooi van 150 x 50 x 50 
cm vrij waarin ik ze heb onder gebracht. Bij Blattner 
had ik al een zak Girlitz V besteld. Dit is een speciale 
mengeling voor cini/roodvoorhoofdkanaries. Hier 
kregen ze dagelijks een theelepel per vogel van. 
Daarnaast verstrekte ik in het begin 2 keer per week 
verse onkruiden. Hier deden ze het perfect op en 
het mannetje was dagelijks luid aan het zingen. 

In het voorjaar rond maart begon ik de vogels 
dagelijks verse onkruiden te verstrekken, graszaden, 
herderstasje, .. Hier zijn ze gek op! Daarnaast gaf 
ik ze een klein bakje eivoer, vanaf eind januari 
eenmaal per week en dan opbouwend tot eind 
maart dagelijks. Ik vond wel dat ze hier niet veel van 
aten.
 
Eind april ben ik begonnen met het ophangen van 
de nestkastjes. Twee verschillende; een traliekastje 
gecamoufleerd met kerstgroen en een kokos nestje 
erin en een open draadnestje waarin ik kerstgroen 
rechtop had gestoken. Ook hier had ik een kokos 
inleg nestje ingedaan. Als nest materiaal heb ik 
sisal, katoen, watten en paardenhaar aangeboden.

Het mannetje werd steeds feller en begon ook meer 
achter het popje aan te jagen. Rond 15 mei begon 
de pop te slepen met wat nestmateriaal en de bouw 
van het nest werd een feit. Ook zag ik dat er een 
paring plaats vond, dus ik had goede hoop. Op 21 
mei werd het eerste ei gelegd. Ik besloot de vogels 
met rust te laten en ze zo min mogelijk te storen. 
Het mannetje voerde het popje goed op het nest. 
Er werden in totaal 3 eieren gelegd. Na 15 dagen 
broeden was er nog steeds geen teken van leven en 
toen het popje van het nest was heb ik de eieren 
geschouwd, ze bleken helaas allemaal onbevrucht. 
Ik heb het nestje en de eieren verwijderd in de hoop 
dat ze het nogmaals zouden proberen.

Op 24 juni begon het popje weer een nest te 
maken, dit keer in het traliekooitje. Op 29 juni werd 
het eerste eitje gelegd. Ook nu weer 3 eieren. Nu 
maar hopen dat het dit keer goed gaat en de eieren 
bevrucht zijn. 
 
Op de ochtend van 13 juli de dag van het uitkomen 
ben ik vol spanning gaan kijken. Yes! Ik zag dat de 
eerste 2 jongen gekipt waren. Ik wou de vogels 
verder niet storen en liet ze een aantal dagen met 
rust. Ik gaf ze nu volop onkruiden waar ze de jongen 
goed mee voerden. Het eivoer lieten ze vrijwel 
ongemoeid. 

Op 18 juli heb ik de jongen geringd. Deze groeiden 
goed en hadden de kroppen vol met verse 
onkruidzaden.



VERZEKERINGEN

Kerkplein 39
8800 RUMBEKE
051 25 12 00

BANK & VERZEKERING

Oekensestraat 9
8800 RUMBEKE

051 27 28 30

LIEVEN VEREECKE
kantoor.vereecke@verz.kbc.be



Het eerste deel van de maand juli waren de 
temperaturen redelijk, maar het tweede deel van 
de maand werd het een stuk warmer. Hier bleef 
het niet bij. De temperatuur bleef stijgen met op 
24 en 25 juli recordtemperaturen van meer dan 
40 graden. Hierdoor kwam het kwik in de volière 
boven de 45 graden uit. Ondanks dat ik op het dak 
een sproeier had gezet en ventilatoren in de volière 
had geplaatst begaven 2 van de 3 jongen het door 
de aanhoudende hitte. Wat baalde ik hiervan. Toen 
maar hopen dat het andere jong het vol zou houden. 
Gelukkig werd de 40 graden niet meer gehaald en 
het jong dat overgebleven was deed het goed. 
 
Op 31 juli zag ik dat het jong uit het nest was en 
door de kooi rond fladderde. Ik had wat extra takken 
erin gezet zodat het makkelijk naar de bovenste 
stokken kon gaan. Nu hield ik het jong extra in de 
gaten, met name of het ouder koppel het jong 
wel voerden. Het waren uitstekendeouders en ze 
voerden het jong regelmatig. Rond 10 augustus at 
het jong zelfstandig en zag ik dat de ouders minder 
aan het voeren waren. Zou het jong het dan toch 
gaan redden?

Eind augustus was het jong volledig zelfstandig en 
deed het perfect! Wat me opviel is dat de man totaal 

“ DE ROODVOORHOOFDKANARIE 
EEN KWEEKVERSLAG

niet agressief was tegenover de pop gedurende het 
seizoen en ook niet tegen het jong wat ik er bij in 
liet vliegen. Ondanks alle tegenslagen is het me dan 
toch gelukt te kweken met dit prachtige vogeltje! En 
daar beleef ik nog elke dag ontzettend veel plezier 
aan.

door Tom Bakker

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).

Wijziging tentoonstelling 2023

Voor de jaarlijkse clubtentoonstelling werd 
een wijziging doorgevoerd. Op zondag is er 
steeds een grote opkomst naar de middag toe 
waardoor het zeer druk is met een gebrek aan 
plaats zowel in de zaal als buiten op de parking.

De clubtentoonstelling zal voortaan enkel nog 
op zaterdag doorgaan. Na de prijsdeling in de 
namiddag zal de uitkorving volgen volgens 
inschrijvingsnummer. De tentoonstellers zullen 
hun vogels dus één dag eerder terug naar huis 
kunnen meenemen. Hierdoor hebben we op 
zondag veel meer capaciteit om de vogelbeurs 
toegankelijker en aangenamer te maken voor 
alle bezoekers.

Ons aansluitend etentje op zaterdagavond wordt 
verplaatst naar begin juli op de zondagmiddag 
aansluitend op de vogelbeurs en vinkenzetting.
We hebben deze beslissing in samenspraak 
genomen en hopen op ieder zijn begrip.





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 2023
alu gekleurd kunststof inox gekleurd hard hard aantal prijs totaal

€ 0,49 0,30 1,8 0,34 0,49 1,8 0,30 Europees alu à € 0,49 =
2,0 Europees kunststof à € 0,30 =
2,2 Europees inox à € 1,80 =
2,3 Alu gekleurd à € 0,34 =
2,4 Gekleurd hard à € 0,49 =
2,5 Europees inox à € 1,80 =
2,6 Kunststof à € 0,30 =
2,7 Lidgeld boekje 25,00€     
2,8
2,9 Verzenden 3,50€       
3,0 Aangetekend verzenden 8,50€       
3,1 Totaal
3,2

Europese

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

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

5,0 het 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

6,5 tot 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 

11,0 aantal pootringen aanvraagt. Ze melden dat aan het agentschap. 
12,0 De gesloten pootringen zijn persoonlijk. Ze mogen door de 

13,0 aanvrager niet worden verhandeld, geruild of ter beschikking 

14,0 gesteld aan derden om vogels te ringen die niet door de 

16,0 aanvrager zelf gekweekt werden. De vogels mogen alleen 

18,0 worden geringd met ringen waarop het jaar waarin de vogels 

20,0 zijn geboren is weergegeven. De ringen mogen alleen worden 

22,0 aangebracht bij vogels in beschermd milieu.

24,0

De bestelde ringen moeten afgehaald worden op de activiteiten anders worden ze opgestuurd en deze worden De bestelde ringen moeten afgehaald worden op de activiteiten anders worden ze opgestuurd en deze worden 
pas besteld wanneer ze betaald zijn rechtstreeks aan de ringverantwoordelijke of via overschrijving.
Er zijn jaarlijks 4 gezamenlijke verzendingen, wie buiten deze verzending wil bijbestellen moet 8,5 € bijbetalen
Rekeningnummer: Rogolle Rik, Graaf de Montblanclaan 9, 8870 Emelgem BE46 7775 3419 4436




