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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 2022

Ledenvergadering
Hoe starten met vogels?

Kweekverslag
Mijn kweek met de keep

Viering 70-jarig bestaan
Vogelbeurs, vinkenzetting en BBQ!

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

ZWARTKOP
Sylvia atricapilla



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,

De lente dient zich aan en dat is voor menig kweker een fantastische tijd. Zowel in onze volières als in 
de vrije natuur laten de vogels zich uitbundig horen. Het is een plezier om dit keer op keer te mogen 

observeren en vast te stellen dat de vogels gewoon hun ding doen.

Als vereniging blikken we vooruit op een rijkelijk gevulde jaarkalender in 2022.
Er valt dit jaar heel wat te beleven en dat is toch wel een groot verschil tegenover de twee voorbije 

COVID-19 geplaagde jaren. Specifiek voor dit werkjaar is er de viering van ons 70-jarige bestaan. 
Dit konden we echt niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Het is een aanzienlijke termijn waaraan 

meerdere generaties bestuursleden hebben meegewerkt om te komen tot de vereniging die we op 
vandaag zijn. Ook de beleving en wetgeving van onze hobby is in al die tijd toch opmerkelijk gewijzigd.

In dit nummer kunt u alle info vinden over onze feestdag op zondag 3 juli.
Er gaat op die datum zowel een vogelbeurs als vinkenzetting door met aansluitend een barbecue.

Inschrijven kan nog tot 25 juni. Het bestuur voorziet een fijne attentie!
Hopelijk mogen we onze leden talrijk verwelkomen.

U bent alvast van harte uitgenodigd!

De Witte Spreeuwen Roeselare

AUSTRALISCHE RAAF
Corvus coronoides 



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
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

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

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

Ringbestelling

Oproep aan alle vroegkwekers! Wie zijn ringen
wenst te ontvangen in de eerste week van
oktober, dient zijn bestelling te plaatsen uiterlijk
voor 1 augustus 2022. 

Inenting kanaries

Speciaal voor onze kanariekwekers wordt er 
ook dit jaar terug een inenting georganiseerd.
Het bestuur doet beroep op enkele vrijwillige 
bestuursleden om ten huize de kanaries te 
komen enten bij iedereen die dat wenst. Door 
de kosten van het vaccin te spreiden over de 
grote groep vogels kan dit aan een zeer gunstig 
tarief van slechts 0,50 euro per vogel.

Ook voor slechts enkele vogels komen wij graag 
bij u langs! Aan nieuwe leden en beginnende 
liefhebbers, aarzel niet om contact op te nemen 
met iemand van het bestuur.

Dit jaar gaat de inenting door op zaterdag 16 juli 
en aanmelden kan tot en met vrijdag 8 juli. Dit 
kan per mail naar devriesedidier@hotmail.com 
met vermelding van uw naam, adres en aantal 
te enten vogels.

MELBA ASTRILDE
Pytilia melba

Uw club steunen zonder enige inspanning?

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 computer! 

Eén van de hoogste kosten is de druk- en postkost van ons contactblad. Door het digitaal te bezorgen 
kunnen wij deze kosten drukken en de middelen aanwenden voor het organiseren van activiteiten.

Bij het drukken in zwart-wit gaat er trouwens heel wat fotokwaliteit verloren. Uw contactblad wordt 
opgemaakt in kleur met behulp van haarscherpe foto’s die digitaal meer tot hun recht komen. 

Deze oproep is uiteraard geheel 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



“ LEDENVERGADERING 
HOE STARTEN MET VOGELS ?

Op vrijdagavond 22 april gaat de ledenvergadering 
met voordracht door in ons clublokaal ‘Den Hazelt’ 
te Rumbeke. De voordracht start om 20 uur.

Het onderwerp gaat over de aanpak van kweken 
door 2 ervaren liefhebbers Tom Timmerman 
(Europese) en Didier Devriese (Europese, exoten en 
kanaries). Zij geven elk uitgebreid hun kijk op het 
houden en kweken van hun eigen vogels en vogels 
in het algemeen. Er worden diverse tips aangegeven 
en ter discussie gebracht.

Deze voordracht is interessant en toegankelijk zowel 
voor beginners als voor ervaren kwekers. Voor 
beginners wordt er specifiek toegelicht hoe je best 
met de hobby kunt starten om op termijn succes 
te boeken en teleurstellingen te vermijden. Met 
behulp van projectie worden duidelijke beelden 
getoond die de voordracht interactiever maken.

De aanwezigen krijgen uitgebreid de kans om hun 
vragen te stellen zodat ze nieuwe inzichten krijgen 
om hun hobby te beoefenen.

Vooraf inschrijven is niet nodig! Breng gerust collega 
liefhebbers mee voor een aangename en leerzame 
avond tussen pot en pint. Er is voldoende parking 
voor en rond de zaal via de Pastoor Slossestraat.

Door de ingrijpende COVID-19 pandemie zijn de 
ledenvergaderingen intussen iets uit een heel 
ver verleden. We hopen na deze opgedrongen 
pauze van 2 jaar op een ongeziene herleving van 
ons verenigingsleven en rekenen daarom op jullie 
massale opkomst. Een goed gevulde zaal is de beste 
motivatie om blijvend activiteiten te organiseren 
die onze gezamenlijke hobby in een positief daglicht 
stellen!



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!





Soms heeft een vogelkweker een uitdaging nodig! 
Ik kweek hoofdzakelijk baardmannetjes, goudvinken 
en sijzen, maar zo’n 3 jaar terug viel mijn aandacht 
op de keep. Deze vogel zie je niet zo snel bij iemand in 
de volière(s), laat staan op een vogeltentoonstelling. 
Ook in Nederland worden weinig kepen gekweekt. 
Dit vond ik bijzonder jammer, want het is een 
prachtige verschijning!

In de literatuur is er niet bijzonder veel te lezen over 
het kweken met kepen in gevangenschap. Aloïs 
Van Mingeroet beschreef in één van zijn boeken 
dat het kweken met kepen een prestatie op zich 
is. Ik besloot de uitdaging aan te gaan om deze 
ervaringen in levende lijve te kunnen meemaken.

De eerste stap is het kunnen kopen van de gewenste 
vogels. Hier gaat al heel wat voorbereiding aan 
vooraf. Nooit heb ik zo veel kilometers moeten rijden 
als voor een koppel correct geringde kepen. Meestal 
is het aanbod het grootst in de winterperiode en 
dan gaat het om kepen die in de natuur gekweekt 
zijn. Na vele teleurstellingen en meerdere liters 
benzine erdoor gejaagd te hebben, kon ik dan toch 
eindelijk een kweekkoppel kepen bemachtigen in 
België. Bij onze zuiderburen worden ze namelijk 
toch nog iets meer gekweekt en na een oproep via 
het internet kwam ik bij een kweker terecht.

De vogels zaten mooi strak in de veren en de 
Belgische kweker in kwestie had standaard 
3 kweekkoppels kepen naast zijn putters en 
Amerikaanse sijzen. Hij vertrouwde me toe dat het 
kweken met kepen gepaard gaat met meermaals 
vallen en opstaan. De beste man adviseerde me 
vrijblijvend om met tegenslagen te kunnen omgaan. 
Deze woorden bleven wel in mijn hoofd hangen op 
mijn terugweg naar huis in de auto. Is de keep dan 
echt zo’n moeilijk vogeltje?

Tuurlijk ben ik van mening dat als je een goed 
koppel hebt, dat het dan allemaal wel vanzelf gaat. 
Maar dit kan je wel van alle vogels zeggen. Zelf ga ik 
van het standpunt uit dat, als ik een doel voor ogen 
heb, het me hoe dan ook ooit wel zal lukken, dus ja, 
ook met de keep.

De meeste kwekers denken dat kepen bijzonder 
schuw zijn. Toch is dit helemaal niet waar. Kepen 
zijn niet schuw en durven net als goudvinken zelfs 
zonnebloempitten uit je hand eten. Naar hun 
verzorger toe zijn ze vrij vertrouwd. Ik heb de indruk 
dat putters schuwer zijn, naar mijn mening.

Het verschil tussen man en pop is duidelijk te 
zien. De man is veel duidelijker en contrastrijker 
getekend. Ik moet er wel bijvertellen dat kepen in 
de zomer op hun mooist zijn. Als de mannen hun 
zomerkleed krijgen, dan zijn het echt plaatjes.

Het leefgebied van de keep is vrij omvangrijk en 
strekt zich uit van Noord Scandinavië vanaf de 
boomgrens via Finland, Rusland en Siberië tot het 
Altai gebergte. Aldaar verblijven ze in hoofdzaak 
aan de randen van naaldbossen en uitgestrekte 
berkenbossen. 

In hun golvende en wat onregelmatige vlucht laten 
ze een zacht ‘tsjuk-tsjuk’ geluid horen terwijl de 
lokroep klinkt als een hard en metaalachtig ‘keehp’. 
Waarschijnlijk is daaraan ook de Nederlandse 
benaming te danken. Verder kent de soort nog een 
zang die enigszins aan het liedje van een groenling 
doet denken met wat aanééngeschakelde fluitende 
en ratelende geluiden.

“ KWEEKVERSLAG 
MIJN KWEEK MET DE KEEP

KEEP
Fringilla montifringilla



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



“ KWEEKVERSLAG 
MIJN KWEEK MET DE KEEP

Het kweekseizoen in 2019 begon, en aangezien 
de keep later broedt dan bijvoorbeeld mijn 
baardmannen en goudvinken kon ik op de 
laatstgenoemde soorten de nodige aandacht 
vestigen. De kepen liet ik verder met rust. Wanneer 
kepen in broedstemming komen zie je het 
verenkleed van de man steeds mooier worden. De 
snavel van zowel man als pop worden zwart en de 
man laat steeds vaker zijn liedje horen.

De kop van de man kwam intussen aardig op kleur 
en hij begon ook al te jagen richting de pop. Het 
begon al bij me te kriebelen en rond half mei deed 
ik de nestkasten erin en de kepen begonnen gelijk 
te trekken aan het verstrekte nestmateriaal. Zowat 
één week later was het nest af en was het wachten 
op eieren.

De pop legde 7 eieren. Na één week werden ze 
geschouwd en bleken er 6 bevrucht te zijn. Na 
de broedperiode kwamen ze alle 6 uit. Ik voerde 
de jongen naast het standaardvoer ook eivoer, 
pinky’s en buffalowormen. Na 5 dagen kon ik de 
jongen ringen en ja, toen begon de ellende. De 
ringen had ik mooi afgeplakt zoals ik dat ook bij 
mijn baardmannen, sijzen en goudvinken doe. 
Toch gooiden de beide ouders de jongen één voor 
één uit het nest. Diverse kwekers die ervaring 
hebben met kepen vertrouwden me toe hetzelfde 
probleem voorgehad te hebben. Ik schakelde over 
op handopfok maar helaas gingen de jongen dood. 
Omdat de kepen meestal maar één legsel doen per 
seizoen had ik niet verwacht dat ze er nog eentje 
gingen proberen. Dit deden ze wel maar het legsel 
bleek onbevrucht te zijn, helaas.

Aangezien ik niet zomaar opgeef moest en zou ik 
jonge kepen op stok hebben. Ik nam afscheid van 
1 koppel goudvinken en 1 koppel baardmannen 
om vervolgens 2 extra koppels kepen aan te kopen. 
Eén koppel was een bewezen kweekstel terwijl het 
andere een samengesteld jong koppel was. Ik stelde 
mijn doel om tenminste één jong op stok te krijgen 
zodat mijn kweek met de keep geslaagd was.

Het kweekseizoen 2020 diende zich aan maar ook 
hierin had ik helaas vrij veel pech met deze vogels. 
Het koppel waar ik vorig jaar jongen van had, legde 
de eieren op de grond in plaats van in het nest. Het 
bewezen koppel wat ik gekocht had, legde de eieren 
wel keurig in het nest, maar na 4 dagen stapte de 
pop om voor mij nog onbekende reden van het nest 
af. Het derde jonge kweekstel deed helaas niets. 

Er was weer een kweekseizoen met kepen verloren 
gegaan. Ik baalde als een stekker en had er flink de 
pest in. Mijn vogelvrienden adviseerden mij om de 
koppels van de hand te doen. Zo eigenwijs als ik 
ben besloot ik te volharden in mijn missie. Immers 
teleurstellingen horen bij het kweken van vogels en 
je komt er telkens weer slimmer en sterker uit.

Het kweekseizoen 2021 moest dus het jaar van de 
kepen worden. De vogels zaten in ieder geval al 
strak in de veren. Eind mei werden de traliekastjes 
terug opgehangen en 2 koppels kepen gingen gelijk 
over op nestbouw. Het paringsritueel van de keep 
is trouwens een prachtig schouwspel, een lust voor 
het oog. De man zingt, draait om de pop met de 
vleugels naar beneden en dan treed hij de pop. 
Eieren werden weer gelegd. Het ene koppel had 6 
eieren en de ander 5. Alle eieren waren bevrucht 
maar omdat we met extreme hitte te maken hadden 
gingen alle jongen helaas verloren. Het derde 
koppel deed helaas niets. Opvallend was dat ik van 
dit koppel eieren en jongen had afgelopen 2 jaar en 
dit jaar helemaal niks. Weer een opdoffer, maar ik 
heb goede hoop voor 2022. De extreme hitte die we 
in het kweekseizoen gehad hebben heeft roet in het 
eten gegooid.

Met dit verslag hoop ik dat als je een uitdaging in de 
vogelsport zoekt je eens met een koppel kepen gaat 
proberen te kweken. Ik garandeer je dat het mooi 
maar ook moeilijk is om deze vogel te kweken. Mijn 
koppels kepen opdoeken? Ik heb intussen weer 2 
koppels besteld bij kwekers in Duitsland en België. 
Ik heb immers een missie, en deze wil ik hoe dan 
ook voltooien. Op naar kweekseizoen 2022!

door Peter van der Ven



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



“ VIERING 70-JARIG BESTAAN 
VOGELBEURS, VINKENZETTING EN BARBECUE!

De viering van ons 70-jarig bestaan wordt 
gecombineerd met de vogelbeurs op zondag 3 juli. 
Deze gaat van start vanaf 7 uur ‘s morgens in ons 
vast clublokaal ‘Den Hazelt’ te Rumbeke. Iedereen 
is van harte welkom zowel als verkoper en als koper 
of bezoeker.

Om 9 uur wordt een vinkenzetting georganiseerd 
in de Stampkotstraat te Oekene. De organisatie 
daarvan valt onder Patrick Pattyn. Bij deze 
vinkenzetting zal een nieuwe vinkenkooi verloot 
worden onder de deelnemers! Voor het eerste lid 
van De Witte Spreeuwen Roeselare in de grote en 
kleine reeks wordt een biermand geschonken.

Op de middag tussen 12 en 13 uur wordt er een 
gratis aperitief aangeboden door het bestuur. 
Vervolgens gaat onze barbecue door die verzorgd 
zal worden door onze traiteur en tevens trouw lid 
Bart Sabbe. 

Het concept is mixed grill met een uitgebreid vers 
groentebuffet en warme krielaardappelen, alsook 
alle mogelijke sausjes. Er is keuze uit:

- barbecueworsten
- lamskoteletjes
- varkenshaasjes
- kipfilets
- kippenbillen
- hoevespek

Na de barbecue wordt er ook een gratis dessert 
aangeboden door het bestuur en er volgt ook een 
attentie voor elke aanwezige.

Wie graag wenst aan te sluiten voor de barbecue 
kan zich inschrijven tot en met 25 juni voor de 
democratische prijs van slechts 20 euro voor 
volwassenen en 10 euro voor kinderen. We hopen 
op jullie talrijke aanwezigheid!

GAAI
Garrulus glandarius
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“ VRAAG EN AANBOD

Te koop

Yarrel- en kapoetsensijzen
Geringde eigen kweek 2021 en 2022

Prijs overeen te komen

Moentjens Filip
0495 58 15 55

f.moentjens@telenet.be

Aankondiging vinkenzetting

Zondag voormiddag 3 juli om 9 uur

  KM Vlug en Vrij Oekene  
K.K. vooruit 75 € + 15 X 2 €  per 2 tal.  

Inleg 2,00 euro

  Inschrijven vanaf 7.30 uur in ‘Den Hazelt’  
Pastoor Slossestraat 1 te Rumbeke  

   en 1 euro af voor bloem

  De zetting gaat door op ons parkoer in de 
Stampkotstraat te Oekene

 Grote prijs 70 jaar bestaan van
De Witte Spreeuwen Roeselare

VINK
Fringilla coelebs

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

VINK
Fringilla coelebs

MAN

POP



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: Postnummer: Gemeente:

Telefoon of GSM:

Enkel geldig met handtekening Ringen doorgenummerd Ringen per diameter

ringmaat alu Kleur Inox Kunststof Afrekening ringbestelling 2023
alu gekleurd inox gekleurd hard hard aantal prijs totaal

€ 0,49 1,8 0,34 0,49 1,8 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 25 €
2,8
2,9 Verzenden 3,50  €
3,0 Aangetekend verzenden 8,50  €
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 beschermd milieu 

24,0

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 storting.
Er zijn jaarlijks 4 gezamelijke verzendingen. Wie buiten deze verzendingen wil bijbestellen moet 8,50 € bijbetalen.
Rekeningnummer: Rogolle Rik, Graaf de Montblanclaan 9, 8870 Emelgem BE46 7775 3419 4436

Europese



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


