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In dit nummer..

Voorwoord

Jaarkalender 2020

Lidgeld en ringen

Voorstelling jeugdlid
Laurens Desmedt

Zintuigen bij vogels
Op de tast

Te koop

Ringbestellingformulier

LOKAAL Den Hazelt  
  Pastoor Slossestraat 1 
  8800 Rumbeke  

REKENING B.O.F. De Witte Spreeuwen
  BE46 7775 3419 4436
  P/A ROGOLLE Rik
  Stationsstraat 6 bus 4
  8870 Izegem

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

GOULDAMADINE
Erythrura gouldiae



WAREGEM

Bieststraat 130, 8790 Waregem
T. +32 (0)56 25 32 72

Ma-vr: tijdelijk gesloten
Za: gesloten

www.flanderscolor.be

ROESELARE

Oekensestraat 173, 8800 Oekene
T. +32 (0)51 25 15 46
F. +32 (0)51 25 15 47

Ma-vr: 8u - 12u en 13u - 17u
Za: gesloten

IEPER

Oostkaai 23A nr 1, 8900 Ieper
T. +32 (0)57 44 74 44
F. +32 (0)57 21 72 44

Ma-vr: 8u - 12u en 13u - 17u
Za: gesloten

WEVELGEM

Kortrijkstraat 380, 8560 Wevelgem
T. +32 (0)56 43 95 81
F. +32 (0)56 42 18 49

Ma-vr: 8u - 12u en 13u - 17u
Za: 8u30 - 12u

OOSTKAMP

Brugsestraat 196/4, 8020 Oostkamp
T. +32 (0)50 40 28 40
F. +32 (0)50 40 28 41

Ma-vr: 8u - 12u en 13u - 17u
Za: gesloten



Beste sportvrienden,

De coronamoeheid slaat toe. Het toengenaamde kleine griepje begin dit jaar is
intussen onze gezamenlijke nachtmerrie geworden. Hoe graag we het ook zouden

willen, er valt nu echt niet meer te ontsnappen aan de totale overheersing van corona
in ons leven. Alles wat voorheen zo vanzelfsprekend leek moet nu een risicoanalyse krijgen.

Corona is overal, alles is corona. Zelfs in het weerbericht sleurt men het onderwerp
er gretig bij alsof het daarop ook een invloed zou hebben.

We zijn al snel geneigd om onze ingesteldheid en verlangens te projecteren op 
deze ongekende tijden. We zien ons wereldbeeld bevestigd. Wie nog steeds 

in het goede van de mens gelooft ziet nu overal solidariteit en vechtlust
om de moeilijke omstandigheden te doorspartelen. Wie eerder het tegen

gestelde denkt, stuit op hamstergedrag en egoïsme. Voor sommigen
is het nu de unieke kans om onze lessen te trekken en onze wereld

duurzamer te maken. Anderen vrezen voor het begin van het einde.

De media gooit hier en daar al met de term post-corona.
Een voor en een na. Kenmerkend voor een historische

gebeurtenis, een breukmoment in ons leven die
ons dwingt om afscheid te nemen van het

verleden en met moed de
toekomst te betreden.

Beste sportvrienden,
Er zit helaas niets anders op dan deze 

vervelende rit uit te zitten. Samen zullen we 
wachten tot het stof is neergedaald en dan zien 

we wel in wat voor nieuwe wereld we ons bevinden.

Laten we ons focussen op het goede. De appreciatie voor de rust en de 
troeven van onze eigen tuin en ons eigen land zijn nog nooit zo groot

geweest. In 2020 zijn onze ogen open gegaan voor hetgeen we voordien 
selectief blind voor waren. Ontzettend veel moois speelt zich vlakbij af en 

eindelijk dwingt de natuurlijke schoonheid respect af bij ieder van ons. Is dit 
ook de voorbode van een betere waardering voor onze hobby?  U denkt misschien van
niet, maar onze cijfers spreken het tegen. Nee, ditmaal niet de dagelijkse coronacijfers

maar wel ons stijgende ledenaantal. Meer en meer mensen willen zich verenigen bij het
beleven van onze hobby, en dat is nu eens hoopvol nieuws die ook eens mag gezegd worden.

Vogelliefhebbers zijn over het algemeen geduldige mensen. Het moment is aangebroken om deze 
handige eigenschap extra te benutten. Nog even volhouden en samen komen we hier sterker uit.

De Witte Spreeuwen Roeselare

“ VOORWOORD

BOOMKLEVER
Sitta europaea



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 12u
uitgezonderd op dinsdag de hele dag

Op zondagnamiddag worden er 
geen vogels aangekocht



Hobbyvoeders Muylle
Heirweg 69   

8800 ROESELARE - BEVEREN
051 74 49 95

muylle.p.fr@skynet.be

Duiven en vogelvoeders
Granen en zaden

Mest- en sproeistoffen

Kristof en Nele
Vermeersch – Depoortere

Bergstraat 4
8800 RUMBEKE

051 69 00 32



HOORNE KJELL
Kachtemsestraat 82 

8870 IZEGEM

0498 59 06 95
kjell.hoorne@hotmail.com

www.timmerwerken-kjell.be

Dit familiebedrijf werd opgericht door zelfwerkend patron Kjell Hoorne die samen met zijn vader Patrick over vele 
jaren ervaring in de sector beschikt. Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in allerhande gyprocwerken en voeren 
kleine en grote projecten uit voor particulieren en professionelen. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor de 
levering en plaatsing van ramen en deuren in PVC, parket, laminaat en plafonds. Bij ons kunt u rekenen op een ruime 
keuze uit hoogstaande materialen en verschillende stijlen, te kiezen in de showroom of via staalboeken. Bekijk zeker 

eens onze website en ontdek wat wij voor kunnen betekenen!



“ JAARKALENDER 2020
Rumbeke, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur

Roeselare, promotiestand op ‘Petsotic’
Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling van 9.00 tot 18.00 uur

Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling

zondag 6 september
zondag 13 september

zaterdag 24 oktober
zondag 25 oktober

>>
>>
>>
>>

Afgelasting tentoonstellingen 2020

Op 5 en 6 augustus is er overleg geweest met 
de raden van bestuur van zowel KBOF als KAOB.

Rekening houdende met de huidige moeilijke 
omstandigheden en de opgelegde COVID-19 
maatregelen is er besloten om KBOF en KAOB 
tentoonstellingen dit jaar niet te laten doorgaan.

Een groot gedeelte van de leden valt onder de 
zogenaamde kwetsbare groep en daarbij moet 
er verantwoordelijkheid genomen worden om 
de clubs duidelijkheid te verstrekken. Het had 
geen zin om de beslissing langer uit te stellen.

Het betreft hier ook de Provinciale en Nationale 
kampioenschappen van KBOF en KAOB.

De COM tentoonstellingen die in België worden 
georganiseerd vallen niet onder deze afgelasting. 
Deze organisaties zullen hun eigen beslissing 
nemen en dit ook gepast communiceren.

Afgelasting vogelbeurs 6 september

De opgelegde COVID-19 maatregelen maken 
het helaas niet mogelijk om de vogelbeurs van 6 
september aanstaande te laten doorgaan.

In overleg met stad Roeselare heeft ons 
bestuur de mogelijkheden overwogen om dit 
coronaproof te organiseren, maar de huidige 
situatie laat momenteel niet toe om dit 
verantwoord en veilig te laten plaatsvinden.

Deze editie wordt dus voor onbepaalde 
tijd uitgesteld en zodra er versoepelingen 
doorgevoerd worden zullen de bestuursleden 
er alles aan doen om terug een vogelbeurs te 
organiseren in ons clublokaal ‘Den Hazelt’.

Om u op de hoogte te houden en een onnodige 
verplaatsing en teleurstelling te vermijden, 
adviseren wij u om uw mailadres kenbaar te 
maken bij het bestuur. Zo ontvangt u steeds het 
laatste nieuws over onze activiteiten.

CALIFORNISCHE KUIFKWARTEL
Callipepla californica

Mogelijks vogelbeurs 25 oktober 2020

Onder voorbehoud van toestemming door 
de overheid bestaat de kans dat wij een 
vogelbeurs organiseren in het weekend van de 
tentoonstelling, namelijk op zondag 25 oktober.

Wij bereiden ons voor op een editie die 
coronaproof georganiseerd zou worden. In 
het volgende nummer zult u vernemen of dit 
toegelaten zal worden of niet.



KOPIE DELEYE

Polenplein 20, 8800 Roeselare
Tel 051 24 03 10
Fax 051 20 71 84

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

Zaterdag van 9u30-12u30

Gesloten op zondag

Frituur
Dave & Ineke

Hoogleedsesteenweg 210
 8800 ROESELARE



“ LIDGELD EN RINGEN

Onze activiteiten in het najaar zijn telkens ook een 
ideaal moment om enkele administratieve zaken 
op orde te brengen zoals het vernieuwen van het 
lidgeld en het bestellen van de ringen voor het 
volgende kweekjaar 2021.

Helaas, door de gekende omstandigheden, zal dit 
deze keer uitzonderlijk niet mogelijk zijn. Hierbij 
willen we u concreet informeren hoe u snel en 
eenvoudig uw lidgeld voor 2021 kunt hernieuwen.

Volwaardig lid met maandelijks KBOF tijdschrift
+ driemaandelijks contactblad
€ 24,00 per jaargang voor volwassenen
€ 18,00 per jaargang voor jeugd tot 18 jaar

Steunend lid met driemaandelijks contactblad
€ 12,00 per jaargang ongeacht leeftijd

Het bedrag kunt u overmaken op
volgend rekeningnummer met 
vermelding van uw naam:

 B.O.F. De Witte Spreeuwen
 BE46 7775 3419 4436
 P/A ROGOLLE Rik
 Stationsstraat 6 bus 4
 8870 Izegem

Om uw ringen voor kweekjaar 2021 te bestellen 
kunt u in dit nummer het ringbestellingformulier 
terugvinden. Dit formulier is ook digitaal te 
downloaden via de website www.kbof-roeselare.be

Het ringbestellingformulier dient ingevuld en 
ondertekend bezorgd te worden aan onze secretaris 
Didier Devriese die dit voor u verder zal opvolgen. 
U kan dit versturen per mail of ook per post:

SECRETARIS DEVRIESE Didier
  Mandellaan 519
  8800 Roeselare
  devriesedidier@hotmail.com
  051 25 13 84

Opgelet: een ringbestelling wordt enkel aanvaard 
als tegelijkertijd zowel de ringen als het lidgeld voor 
2021 voldaan werden. Ringbestellingen zonder 
handtekening en/of zonder lidgeld worden niet 
opgevolgd.

Bestellingen van de eerste reeks zullen beschikbaar 
zijn in december 2020 en worden per post verstuurd 
of kunnen na afspraak afgehaald worden.

De laatste ringbestelling is in januari 2021, waarbij 
de ringen dan aankomen in maart 2021. Er volgt 
daarvoor nog een oproep in het eerste nummer van 
ons contactblad in 2021.

Wist u dat?

Uw vereniging in 2020 het eigen record heeft 
gebroken qua aantal leden en bestelde ringen?

Op vandaag tellen we 255 leden waarvan 214 
met tijdschrift en 41 steunende leden. Voor 
seizoen 2020 werden maar liefst 15510 ringen 
besteld.

De recentste 3 jaar zijn er 40 nieuwe leden 
toegetreden. Deze opmerkelijke groei motiveert 
het bestuur om blijvende inspanningen te 
leveren om de hobby te ondersteunen en 
te promoten. We danken u allen voor het 
vertrouwen en de inzet om dit waar te maken!

VALKPARKIET
Nymphicus hollandicus





Familiebedrijf Danis: toonaangevend in 
de Belgische varkenshouderij

Wij groeperen al drie generaties lang alle aspecten van de varkenskweek in 
één bedrijf. Van veredeling en genetica over veevoeders en kweek tot het 

lekkere stuk varkensvlees op uw bord. Wij zijn steeds op zoek naar 
innovatieve concepten voor de moderne varkenskweek met oog voor 

duurzaamheid en de hoogste kwaliteit.

Heirweg 120 te 8800 ROESELARE - BEVEREN

Vloerwerken
Pinseel Kevin

Steenbeekstraat 103
8650 HOUTHULST

0473 23 54 65





“ VOORSTELLING JEUGDLID 
LAURENS DESMEDT

Hallo iedereen!

Ik ben Laurens Desmedt, 14 jaar oud en woon in Stasegem (Harelbeke).
De vogelsoorten die ik kweek zijn zilverbekjes, zebravinken en grasparkieten.

Ik loop school aan de tuinbouwschool te Kortrijk.

Wie mij wil bereiken kan mij een bericht sturen of bellen op mijn 
telefoonnummer 0470 05 08 22

Hoe het voor mij begon..

Zo’n 2 jaar geleden, toen ik 12 jaar oud was, kreeg ik 
interesse in het houden van vogels als hobby. Eerst 
kwam er één koppeltje. Dat werden er al snel twee 
en zo liep het verder uit.

Vorig jaar ben ik heel toevallig in contact gekomen 
met Didier Devriese op een vogelbeurs. Hierdoor 
kon ik wat informatie inwinnen en kon ik ook terug 
enkele vogels aankopen op de beurs.

Intussen ben ik al met meerdere liefhebbers in 
contact gekomen. Sinds dit jaar heb ik mij ook 
aangesloten bij De Witte Spreeuwen Roeselare 
omdat ik goed opgevangen werd als jeugdlid. Ik 
beschik nu eindelijk over mijn eigen ringen en 
kan steeds terecht met vragen bij iemand van het 
bestuur. Zo heb ik al van een paar leden gratis spullen 
gekregen om mijn hobby verder uit te bouwen. Van 
Tom Timmerman kreeg ik een volière en van Lucien 
Van Maele nestjes om er in te hangen. Ik ben hen 
beiden zeer dankbaar voor de hulp!

Momenteel richt ik mij op zilverbekjes, zebravinken 
en grasparkieten. Het zijn voor mij de ideale 
vogelsoorten om te starten. Ik doe dit heel graag en 
hoop nog veel plezier te beleven aan deze hobby.

Mijn wens is dat het me lukt om met al deze vogels 
goed te kweken en een stap vooruit te zetten. Ik 
hoop op deze manier hogerop te raken met de 
kwaliteit van mijn vogels! Misschien kan ik zo ooit 
eens deelnemen aan de clubtentoonstelling.

Sportieve groeten,
Laurens



Coiffure Tania

Ommegangstraat 114
8870 IZEGEM

051 31 72 39
0477 93 56 95

Specialiteit opsteekkapsel



Over zintuigen bij vogels zijn al heel wat leerrijke 
artikels verschenen. Deze kennis is belangrijk om 
onze gevederde vrienden beter te begrijpen, goed te 
kunnen verzorgen en uiteraard ook om met behulp 
van die kennis goede kweekresultaten te behalen.

Over het zien en horen is al veel bekend. Ook over 
reuk en smaak weet menig liefhebber wel iets te 
vertellen met behulp van een anekdote. Maar wat 
voelen onze vogels? En hoe voelen ze? Is er verschil 
met dit zintuig tussen verschillende vogelsoorten? 
We gaan op de tast met een uitgebreid artikel over 
de tastzin bij vogels.

“ ZINTUIGEN BIJ VOGELS
OP DE TAST

De tastzin of aanrakingszin is het vermogen 
van een organisme om druk of aanraking waar 
te nemen. Waarnemen met dit zintuig heet 
voelen. Kort samengevat werkt het tastzintuig 
door de samenwerking van tastreceptoren en 
zenuwuiteinden die de hersenen de opdracht geven 
om met die informatie een handeling te verrichten.

Net zoals bij mensen is dit zintuig bij vogels in 
meerdere opzichten belangrijk bij zijn functioneren. 
Neem bijvoorbeeld het zoeken naar voeding of de 
voortplanting.

Het eerste waar wij nu vol verwondering aan 
denken is de snavel van de vogel. Die bestaat 
namelijk uit hoorn. Hoornachtig materiaal is 
doorheen de evolutie van de vogel de vervanger 
geworden van kaken en tanden. Men kan zich 
toch amper voorstellen dat een vogel hiermee kan 
voelen? Hoorn kan toch niet gevoelig zijn? Toch 
wel. Zeer kleine puntjes in de verschillende delen 
van de boven- en ondersnavel alsook de tong zijn 
tastreceptoren. Deze cellen zijn enorm gevoelig 
voor aanraking.

Even terugkoppelen naar ons als mensen. Waar wij 
aan denken bij tastzin is een aanraking met de huid. 
Bij vogels gaat dit op dezelfde manier maar via een 
omweg. De aanraking gaat via de snavel naar de 
bevedering, en de bevedering staat op de huid waar 
ook net als bij ons tastreceptoren aanwezig zijn.

Een alom gekend voorbeeld is wanneer vogels gaan 
kroelen in elkanders kop- en halsbevedering. Dit 
is een manier voor vogels om aan te geven dat ze 
elkaar mogen. Wij als liefhebber gebruiken deze 
informatie om te koppelen in de kweekperiode.

Bij de voortplanting spelen de tastreceptoren een 
bepalende rol. Deze bevinden zich nabij de cloaca, 
zowel bij de man als de pop. Bij de paring drukt 
de man zijn cloaca tegen die van de pop en als dat 
goed gaat volstrekt zich zo de bevruchting. Gezien 
de lichaamsbouw van de vogel kunnen ze niet 
zien of ze de goede plek hebben gevonden om de 
bevruchting een succes te laten zijn. Dit gebeurt op 
gevoel, waarbij de tastreceptoren de leidraad zijn.

LORI VAN DE BLAUWE BERGEN
Trichoglossus moluccanus



Medibird is een onderdeel van de dierenartspraktijk Degudap. Deze  industriële praktijk is 
sinds 50 jaar actief betrokken bij nagenoeg elke schakel in de pluimveesector.  

Dierenarts Emiel Demeester en dierenarts Niels Normon staan klaar voor al uw sier-, sport- 
en hobbyvogels. Om steeds de beste diagnose, behandeling en meer aan te bieden scholen 
de dierenartsen hun kennis permanent bij.

Je kunt bij ons terecht met alle soorten vogels; hoenders, duiven, zangvogels, krombekken, 
watervogels, roofvogels, enz.  Kortom; alles met pluimen!

Dankzij de samenwerking met ons eigen laboratorium (Poulpharm) kan je rekenen op een 
snelle en correcte diagnose van de ziektebeelden.

DEGUDAP
Sasstraat 8 
Prins Albertlaan 112
8870 IZEGEM 

Enkel op afspraak!
0495 19 70 98

Uw vogel in 
goede handen.

Van Ara tot 
Zebravink!



Lepelstraat 9
8830 HOOGLEDE

051 20 61 05
Specialiteit gegrilde ribbetjes 
en varkenshaasje op houtskool

Van 20 juli tot 20 augustus
Elke dag open vanaf 17 uur.
Op zon- en feestdagen open vanaf 11 uur.

Van 21 augustus tot 19 juli
Elke vrijdag en zaterdag open vanaf 17 uur.
Op zon- en feestdagen open vanaf 11 uur.

 » Sanitair
 » Centrale verwarming
 » Groene energie
 » Luchtbehandeling

Coussens Mathieu
Grote Molstenstraat 14

8710 WIELSBEKE
0477 74 42 80

info@coussens.be
www.coussens.be



De meest complete dierenspeciaalzaak  in uw streek!

Voeding voor paarden, duiven, neerhof, honden, katten, vogels, vissen, ..
Steeds 5% korting dankzij de klantenkaart die wij voor u bijhouden!

GELASTE ALUMINIUM PANELEN
Ideaal voor het maken van volières, katten- en hondenverblijven.

Standaardpanelen steeds beschikbaar bij ons, maar ook maatwerk is mogelijk.
Vraag gerust om prijzen en inlichtingen! Wij helpen u graag verder.

 



“ ZINTUIGEN BIJ VOGELS
OP DE TAST

Een dag of drie voordat er eieren zijn ontstaat 
bij de pop de zogenaamde broedplek, een kale 
huidvlek op de onderbuik net boven de poten. De 
bloedtoevoer wordt verhoogd in de broedplek om 
de eieren beter te kunnen verwarmen. Door de 
gevoeligheid van de broedplek kan de pop bepalen 
hoeveel eieren ze wil leggen.

De meeste vogelsoorten leggen meerdere eieren, 
bijvoorbeeld een legsel van 4 à 5 eieren. Worden 
de eieren geroofd of weggehaald, dan zal de pop 
door de gevoeligheid van de broedplek hormonaal 
aangestuurd worden om het legsel te vervolledigen 
met extra eieren. Zodra het legsel compleet is, 
geven de tastreceptoren het signaal zodat het 
broedproces kan beginnen.

De uitdaging bij het broeden is dat de temperatuur 
op de juiste hoogte wordt gehouden zodat het 
embryo zich normaal kan ontwikkelen. Dit hoeft 
niet constant te zijn, maar dient wel tussen de 30 à 
38 graden te blijven. Niet te laag, niet te hoog dus.
Een tijdelijke lagere temperatuur kan het embryo 
verdragen. De pop moet namelijk de tijd hebben om 
zichzelf te voeden en te ontlasten. Bij een hogere 
temperatuur is de kans op afsterven veel groter.

De pop reguleert de temperatuur door de aanraking 
van haar broedplek met de eieren. Wie dacht dat 
de broedplek gewoon een kaal stukje huid is heeft 
dit dus onderschat. De broedplek is een bijzonder 
gevoelig orgaan dat heel veel kan.

Denk ook aan de aanraking van de net geboren 
jongen met de pop en omgekeerd. Door deze 
aanraking is de band tussen ouder en jong 
intensiever. Hierdoor wordt de drang van de pop  
gestimuleerd om de jongen te gaan voederen.

Even terug naar de belangrijkste functie van de 
snavel. Vogels eten ermee, dat is een open deur 
intrappen. De tastreceptoren laten toe om het 
voedsel te vinden dat ze nodig hebben om hun 
lichaam te laten functioneren. Zaadeters ontdoen 
het kaf van het zaad op de tast om zo het eetbare 
deeltje te bemachtigen. Waadvogels gaan met hun 
snavel in de grond om op de tast wormen en andere 
insecten te verorberen.

De pientere lezer vraagt zich nu af hoe de vogel kan 
beoordelen of iets eigenlijk wel eetbaar is of niet? 
Eenmaal een vogel iets in zijn snavel heeft, kan hij 
het niet meer zien en weet hij op het zicht ook niet 
wat hij er mee moet doen. Hij moet zich volledig 
verlaten op zijn tastreceptoren. Er zijn er namelijk 
twee soorten van. De grootste zijn gevoelig voor 
druk en de kleinste voor beweging. Het is net die 
combinatie die de vogel toelaat om het voedsel te 
beoordelen.

Als de snavel van de vogel dan toch gevoelig is.. hoe 
is het dan gesteld met bijvoorbeeld een specht? Die 
hakt namelijk in het hout van een boom om aan 
voedsel te komen of een nestholte te maken. Dit 
moet toch pijnlijk zijn? Om dit te begrijpen maken 
we de vergelijking met onze handen. Deze kunnen 
we inzetten als een gebalde vuist maar ook als een 
nauwkeurig instrument om delicate handelingen te 
verrichten. Er zijn nog meer soorten receptoren die 
bijvoorbeeld gevoelig zijn voor trillingen, textuur en 
pijn. De verdeling en concentratie over het lichaam 
is anders. We hebben meer tastreceptoren in onze 
vingertoppen dan op de rug van onze hand. Vogels 
hebben er meer in hun snavel dan in hun poten. De 
specht heeft dus minder tastreceptoren in de punt 
van zijn snavel waardoor hij het gehamer wel kan 
verdragen.

Zo kan er ook voor andere vogelsoorten een 
analyse gemaakt worden. Neem nu roofvogels. 
Deze hebben uiteraard meer tastreceptoren in hun 
poten dan zaadeters. Dat komt omdat ze hun poten 
nodig hebben voor de jacht bij het grijpen en doden 
van hun prooien. Ze moeten in een fractie van een 
seconde kunnen aanvoelen hoe en waar ze de prooi 
het beste kunnen aanvallen om te slagen in hun 
opzet en zich te kunnen voeden.

MEREL
Turdus merula



Garage Vanhulle
Roeselaarsestraat 505

8870 IZEGEM

IZEGEM - IEPER - MENEN

www.citroenvanhulle.be

Herenkapsalon  Freddy Vanthieghem – Coppens
Hondentoiletage ’t Poedelke (verzorging van alle rassen)

Hoogstraat 116
8800 RUMBEKE
051 20 74 62

Depot Lotto + alle krasloten van de Nationale Loterij
Ik kom ook aan huis uw haar verzorgen!

Jacques Huvaere
051 40 56 00

0472 96 62 82
jacques.huvaere@skynet.be

Alle kweekkooien en africhtingskooien 
op maat gemaakt. 

Alle tentoonstellingskooien met 
blinkend of zwart front.



“ ZINTUIGEN BIJ VOGELS
OP DE TAST

Nog andere haarveren zijn deze bij insecteneters.
Deze hebben rond hun snavel stijve, borstelachtige 
snorhaarveren. Deze haren helpen de vogels bij het 
vangen van insecten. Bij holenbroeders helpen deze 
haren om zich te oriënteren in het donker, een soort 
van voelsprieten.

Vogels zoals de specht hebben een verlengde tong 
waarmee ze insecten kunnen bemachtigen. De 
tong van de specht is aan het uiteinde bedekt met 
schubben van hoorn en haakjes die naar achter 
gericht zijn. Uit onderzoek is gebleken dat deze de 
functie hebben om insecten en larven met de tong 
vast te kunnen graaien tussen de spleten in het 
boomhout. Zonder deze haakjes zou dat moeilijker 
zijn. De tastreceptoren op de tong verklappen of de 
specht zijn insectenlarve of pop te pakken heeft  en 
of het wel eetbaar is.

Na het lezen van dit stevig artikel is het hopelijk 
duidelijk dat het tastzintuig een zeer belangrijke 
rol speelt in het leven van alle vogelsoorten. Het is 
fascinerend om vast te stellen hoe complex en uniek 
de levensvorm vogel is. Het is zinvol om met deze 
informatie rekening te houden bij het beoefenen 
van uw hobby.

Dit artikel is een vertaalde samenvatting uit 
Bird Sense, What it’s like to be a bird (2012)

Tim Birkhead

Als we aan vogels denken, denken we spontaan 
aan veren. Deze spelen een belangrijke rol bij de 
tastreceptoren. Er zijn namelijk 3 soorten veren die 
bij aanraking een functie hebben.

De talrijkste en meest zichtbare zijn de 
contourveren. Hiertoe behoren de lange vleugel- 
en staartpennen alsook de korte veren die het 
vogellichaam bedekken. Onder deze contourveren 
zitten de donsveren dicht tegen het lichaam aan. 
Deze donsveren dienen als isolatie tegen de kou. 
De minst bekende zijn de haarveren. Dit zijn heel 
dunne veren die spaarzaam verdeeld zijn over het 
lichaam onder de contourveren. Haarveren hebben 
een schacht met soms een pluimpje baarden 
aan het uiteinde. Ze geven trillingen door aan 
de tastreceptoren in de huid. Een voorbeeld van 
duidelijk zichtbare haarveren zijn de snorhaarveren 
rond de snavel van de vogel.

De trillingen die door de haarveren worden 
doorgegeven zijn voor de vogels het signaal dat ze 
hun veren moeten rangschikken. Indirect zijn ze zo 
ook belangrijk bij de voortplanting. Een vogel die zijn 
veren niet goed verzorgd heeft zal niet snel kunnen 
paren. Het baltsen, opzetten van de kuif, spreiden 
van de staart en schudden met de vleugels wordt 
dus aangestuurd door trillingen via de haarveren.

Te koop

Wegens stopzetting hobby

20 tentoonstellingskooien in heel goede staat
ook meerdere trainingskooien beschikbaar

sportieve prijzen

Interesse?
Neem vrijblijvend contact op met:

Deprez Frans
8930 LAUWE 
056 42 34 99
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KBOF De Witte Spreeuwen Roeselare Datum
vereninging zonder winstgevend doel

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 2021
alu gekleurdkunststof gekleurd hard hard aantal prijs totaal

2,0 alu gekleurd: à € 0,31 =
2,2 kunststof à € 0,27 =
2,3 gekleurd hard à € 0,46 =
2,4 Europees alu à € 0,46 =
2,5 Europees kunststof à € 0,27 =
2,6 Inox hard blank à € 1,75 =
2,7
2,8 Lidgeld boekje 24 €
2,9 Lidgeld digitaal 24 €
3,0
3,1 Verzenden 3 €
3,2 aangetekend Verzenden 8,5  €
3,3 Totaal

Europese

3,3 Totaal
3,5
3,8 PVC ringen in veelvoud van 10 bestellen
3,9 Alu ring minimum 10 stuks in veelvoud van 5
4,0 Inox ringen kunnen per stuk besteld worden
4,2 De aanvrager verklaart de voorbije vijf jaar geen veroordeling te 

4,5 hebben opgelopen of een bestuurlijke geldboete wegens 

5,0 overtredingen van de regelgeving inzake het houden van vogels

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

6,0 houden in beschermt milieu van specimen van beschermde
6,5 vogelsoorten. Hij verklaart ook werkelijk een vergelijkbare

7,0 hoeveelheid vogels in beschermt milieu te kweken die behoren tot 
8,0 soorten waarvoor die gesloten pootringen vereist zijn. De

9,0 verenigingen wijzen een aanvraag tot het verkrijgen van 

10,0 pootringen geheel of gedeeltelijk af als redelijkerwijze vermoed

11,0 kan worden dat de aanvrager in strijd zal handelen met de 

12,0 bepalingen van dit besluit of als de aanvrager een overmatig aantal 
14,0 pootringen aanvraagt. Ze melden dat aan het agentschap. De 

16,0 gesloten pootringen, zijn persoonlijk. Ze mogen door de aanvrager

18,0 niet worden verhandeld, geruild of ter beschikking gesteld aan 

20,0 derden om vogels te ringen die niet door de aanvrager zelf gekweekt 

22,0 werden. De vogels mogen alleen worden geringd met ringen waarop 

24,0 het jaar waarin de vogels zijn geboren is weergegeven. De ringen 

27,0 mogen alleen worden aangebracht bij vogels die in beschermt milieu 0 0 0 0 0 0
HANDTEKENING zijn geboren in het jaar dat op de ring is weergegeven.

De bestelde ringen moeten afgehaald worden op de activiteiten anders worden ze opgestuurd en deze worden 
pas bestelt wanneer ze betaald zijn door rechtstreeks aan ringverantwoordelijke of via stortingpas bestelt wanneer ze betaald zijn door rechtstreeks aan ringverantwoordelijke of via storting
Er zijn jaarlijks 4 gezamelijke verzendingen, wie buiten deze verzending wil bijbestellen moet 8,5 € bijbetalen
Rekeningnummer: Rogolle Rik, Stationstraat 6 bus 4, 8870 Izegem BE46 7775 3419 4436


