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In dit nummer..
Voorwoord

Jaarkalender 2021

Lidgeld en ringen

Kweekverslag kruising
Siberische putter x Noordse goudvink

De gouldamadinekweek
Een eerste aanzet

Kunstmatige inseminatie
Bevruchting met blazen

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

BOERENZWALUW
Hirundo rustica



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



    

Beste sportvrienden,

Het blijven nog steeds uitdagende tijden voor het verenigingsleven om zich terug te kunnen ontplooien, 
maar beetje bij beetje komen we er wel. Als bestuur zijn we volop bezig met het afdwingen van de 

kansen om in het najaar onze activiteiten te mogen organiseren. Eerst en vooral komt de
vogelbeurs aan de beurt begin september. In dit nummer kunt u alle nodige

 info vinden om te weten te komen hoe deze in zijn werk zal gaan.

Eind oktober mikken we met veel enthousiasme op de organisatie
van onze jaarlijkse clubtentoonstelling. Vorig jaar moesten we 

deze een keertje noodgedwongen overslaan, maar dit jaar
staan we er weer met frisse moed! We kijken er naar uit.

Wie wenst deel te nemen kan op onze website reeds alle
nodige formulieren terugvinden om zich in te schrijven.

Wie in 2019 heeft deelgenomen, zal bij dit nummer
ineens alle documenten meegestuurd krijgen.

Wie zich voor een eerste keer wil wagen kan zich
gerust wenden tot een bestuurslid om zich

uitgebreid te laten informeren!

In ieder zijn belang worden de activiteiten
georganiseerd volgens de geldende 

maatregelen ter preventie van de
verspreiding van het coronavirus.

We vragen ieder zijn inspanning om
daar rekening mee te houden bij

het bezoek, zodat we ook in de
nabije toekomst de activiteiten

mogen blijven organiseren.
Met dank voor het begrip.

Graag tot dan!

De Witte Spreeuwen Roeselare

“ VOORWOORD

HUISMUS
Passer domesticus



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 2021
Rumbeke, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur

Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling van 9.00 tot 18.00 uur
Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling en vogelbeurs

zondag 5 september 
zaterdag 23 oktober

zondag 24 oktober

>>
>>
>>

Oproep tot doorsturen mailadres

Door de onzekerheid bij het organiseren 
van onze activiteiten ten gevolge van de 
coronacrisis, zijn wij als bestuur soms 
genoodzaakt om berichtgeving op korte termijn 
te versturen. Hiervoor hebben wij zo veel 
mogelijk mailadressen nodig van onze leden. Zo 
kunnen we iedereen snel en duidelijk bereiken 
en ontvangt u steeds het laatste nieuws.

U krijgt op deze manier ook ons digitaal 
contactblad ‘De Vogelliefhebber’ in kleur 
toegestuurd. Bij de digitale versie komen de 
foto’s trouwens beter tot hun recht!

Om uw mailadres door te geven volstaat een 
eenvoudig bericht naar onze secretaris Devriese 
Didier via devriesedidier@hotmail.com

Vogelbeurs 5 september

We kregen de goedkeuring van de bevoegde instanties om de vogelbeurs te laten doorgaan mits 
handhaving van de COVID maatregelen. Bijgevolg dient er op voorhand gereserveerd te worden.

De vogels dienen aangeboden te worden in tentoonstellingskooien. Zieke vogels worden geweigerd.

PARTICULIERE VERKOOP

Plaatsen beperkt tot maximum 30 deelnemers
Verkopers moeten zondag 5 september binnen zijn tegen 7 uur

VERKOOP DOOR ORGANISATIE

Iedereen kan reserveren voor 3/9
Vogels moeten binnengebracht worden op zaterdagavond 4/9 van 18 uur tot 20 uur

Uitkorving zondag vanaf 11.30 uur

Kostprijs voor leden bedraagt eenmalig 3,00 euro
Bij niet-leden wordt 5% van de verkoopprijs afgehouden door de organisatie

COVID maatregelen

 » Mondmaskerplicht voor iedereen
 » Afstand houden tegenover elkaar
 » Ontsmet geregeld uw handen met handgel
 » Bij aankomst is iedere bezoeker verplicht   

 zich te registreren bij het onthaal
 » De uitgestippelde éénrichtingsroute dient  

 gevolgd te worden
 » Beperk uw bezoek in tijd zodat andere 

 liefhebbers ook kunnen kijken
 » Bij te veel drukte kan er gevraagd worden  

 om buiten even te wachten
 » Drank wordt enkel aan tafel bediend.  

 Aan tafel mag men het mondmasker   
 afnemen (zelfde regels als in de horeca)



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

filip.verkindere@telenet.be



“ 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 2022.

Op heden zijn we spijtig genoeg nog niet 100% zeker 
dat de tentoonstelling kan doorgaan. Hierbij willen 
we u concreet informeren hoe u snel en eenvoudig 
uw lidgeld voor 2022 alvast 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
 Graaf de Montblanclaan 9
 8870 Emelgem

HOP
Upupa epops

Om uw ringen voor kweekjaar 2022 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 
2022 voldaan werden. Ringbestellingen zonder 
handtekening en/of zonder lidgeld worden niet 
opgevolgd.

Bestellingen van de eerste reeks zullen beschikbaar 
zijn eind oktober 2021 en worden per post verstuurd 
of kunnen na afspraak afgehaald worden. 

De laatste ringbestelling is in januari 2022, waarbij 
de ringen dan aankomen in maart 2022.



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!





“ KWEEKVERSLAG KRUISING
SIBERISCHE PUTTER X NOORDSE GOUDVINK

Eerst en vooral wil ik melden dat de kweek van deze 
kruising zeer toevallig verlopen is. Men oppert soms 
dat men de ouders eerst heel lang bij elkaar moet 
plaatsen alvorens een succesvolle kweek te kunnen 
bekomen. Misschien is dit wel zo, maar bij mij was 
dit door omstandigheden zeker niet het geval. Elk 
kweekverslag is slechts een mogelijkheid en geen 
garantie. De kweker moet doen wat hij denkt dat 
het beste is voor zijn vogels.

Eigenlijk ben ik ooit gestart met de zuivere 
kanariekweek, maar al snel kregen de distelvinken 
en goudvinken mijn bijzondere aandacht. In het 
seizoen van 2018 en 2019 kweekte ik ook enkele 
kruisingen uit distelvink x kanarie met wisselende 
resultaten op de tentoonstellingen.

Echter, hierdoor was mijn interesse en voorliefde 
voor kruisingen wel geboren en begon ik er meer 
en meer de nadruk op te leggen in mijn kweek. Mijn 
doel is om mooie kruisingen te kweken en uiteraard 
ook beter te presteren op de tentoonstellingen. Tot 
op heden was mijn beste score een 90 punten met 
een kruising van distelvink x kanarie (Siberische 
putter x agaat geel mozaïek kanarie) op de Gouden 
Ring Show van 2019. Nog niet veel soeps dus.

In de lente van 2020 had ik een koppel distelvinken 
die het bijzonder goed deed. Twee nesten 
met respectievelijk vier en vijf jongen werden 
probleemloos grootgebracht. Sinds de winter had ik 
ook een Siberische putter man gekoppeld aan een 
Noordse goudvink pop in de hoop daaruit kruisingen 
te kunnen kweken. Twee legsels na elkaar bleken 
echter volledig onbevrucht.

Nadat mijn succesvol koppel distelvinken 9 jongen 
had grootgebracht, besloot ik om ze uit elkaar te 
halen. Met de distelvink pop had ik namelijk graag 
nog wat kruisingen gekweekt met een kanarie man.
Bij de distelvink pop steek ik aldus een bruingele 
kanarie man en uit deze koppeling ring ik nog vier 
kruisingen.

Aangezien ik hierdoor haar oorspronkelijke man 
op overschot heb, steek ik hem in de plaats van de 
andere distelvink man bij de goudvink pop.

Na een tijdje geef ik een nestgelegenheid en wat 
nestmateriaal waarop de goudvink pop spontaan 
een nest begint te bouwen. Na enkele dagen 
voorziet ze dit nest van 5 eitjes. Eenmaal broedend 
schouw ik nieuwsgierig de eitjes na een paar dagen. 
Tot mijn grote verbazing is er ééntje bevrucht. Vanaf 
dan was het bang afwachten. Zal het ei kippen? En 
als het kipt, zal het jong het overleven en opgroeien?

Op een dag zie ik wat stukjes eischaal op de bodem 
van de kooi liggen. Super, het eitje is uitgekomen. 
Vanaf nu alle hens aan dek. Het koppel krijgt 
tweemaal daags vers eivoer (Vadigran) gemengd 
met geweekte rusk en perle morbide. Afwisselend 
voeg ik er ook pinkies, buffalo’s en meelwormen 
aan toe. Het werden toch wat bange dagen. Zal de 
pop naar behoren voederen?



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



Tot mijn grote vreugde verloopt alles voortreffelijk 
en op dag 5 mocht ik een ring om het pootje 
schuiven. De verdere opkweek verliep vlekkeloos. 
Oef! Deze barrière is al overwonnen. 

Nu nog een moeilijke periode.. de rui. Ik heb mij de 
gewoonte genomen om bij de aanvang van de rui 
mijn vogels een kuur van een week thee te geven. 

“ KWEEKVERSLAG KRUISING
SIBERISCHE PUTTER X NOORDSE GOUDVINK

Vroeger heb ik nog met de duiven gespeeld en dit 
is iets wat ik uit die periode heb overgenomen. Na 
een dergelijke kuur heb ik telkens de indruk dat 
mijn vogels volledig opklaren. Wie problemen heeft 
om zijn vogels succesvol door de rui te krijgen, kan 
dit misschien eens proberen?

De thee die ik verstrek is van Herbots op basis van 
een waslijstje aan kruiden van over de hele wereld. 
Het gaat om kattenklauw, echinacea, Russische 
ginseng, witte dovenetel, boldo, smalle weegbree, 
bernagie, Chinese rabarber, hazelaar, Sint-Janskruid, 
sarsaparillawortel, fenegriek, boerewormkruid, 
esseblad, duizendblad, steranijs, goudsbloem, salie 
en eucalyptus.

Ik ben een gelukkig man! Eindelijk heb ik een speciale 
kruising kunnen kweken. Echter, we bevinden ons 
in een pandemie en bijgevolg worden er (nog) geen 
tentoonstellingen ingericht. Toch een streep door 
de rekening. Voorlopig heb ik dus de kans nog niet 
gekregen om mijn kruising in te schrijven en aan 
andere liefhebbers te tonen.

Ik kan alleen maar hopen dat de vogel ook dit jaar 
goed door de rui komt en als onze club dit najaar 
de toelating krijgt voor de organisatie, dan doe ik er 
alles aan om mijn ‘special one’ op tentoonstelling te 
brengen!

door Mario Decneudt

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.



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

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



Aansluitend op het artikel uit ons contactblad ‘De 
Vogelliefhebber’ van Jonas Picavet uit Voormezele. 
Deze jeugdige starter wil ik met veel plezier helpen 
met wat info over gouldamadines die ik intussen 
meer dan 50 jaar kweek. Er valt zo veel over te 
vertellen!

Willen we niet tot de gelukskweker gerekend 
worden, dan dienen we ons in eerste instantie 
enkele vragen te stellen. Namelijk, wat willen we 
kweken? Welke kleurslag? Welke mutatie(s)? En wat 
hebben we daarvoor nodig? Zelfs bij de eenvoudige 
wildkleur is dit de enige juiste werkwijze.

Eenvoudig is misschien niet het juiste woord. 
Want welke kleur is eenvoudig? De wildkleur? 
Allesbehalve. Zelfs voor de vergevorderde 
mutatiekweker blijft het een belangrijke opdracht 
om de wildkleur steeds goed bij te houden. Ze zijn 
nodig om de rest vakkundig op te bouwen.

Veel te dikwijls worden een paar vogels bij elkaar 
gezet in de hoop dat daar een kampioen uit 
geboren wordt. Tuurlijk gebeurt dit slechts zelden. 
En toch zijn er liefhebbers die jaar na jaar prima 
resultaten halen. Ook u kunt dit, maar dan moet u 
er wat moeite voor doen. Het is belangrijk om zo 
veel mogelijk basisfouten te vermijden zodat u zich 
als kweker op het doel kunt concentreren. Fouten 
(h)erkennen is dus een eerste aanzet om iets op te 
bouwen. Hierbij enkele tips die u als kweker op weg 
kunnen zetten bij de opbouw van een kwalitatieve 
stam.

1. Selecteer streng en wees niet te mild voor zware 
fouten. Het is toch zo moeilijk om deze fouten er 
terug uit te kweken. Beter streng selecteren met 
minder koppels dan de zware fouten in de stam te 
tolereren.

2. Een gouldamadine moet oud genoeg zijn alvorens 
de kweek aan te vatten. Naar mijn mening moet 
een pop minstens één jaar oud zijn.

3. Een gouldamadinepop moet goed uitgeruid zijn 
alvorens ze voor de kweek in te zetten. Als dit niet 
zo is, gun de pop dan nog wat rust en wacht beter 
wat af. 

“ DE GOULDAMADINEKWEEK 
EEN EERSTE AANZET

Een goed middel om ze door de rui te krijgen is het 
aanbieden van verse onkruidzaden. Let op dat het 
niet met gif bespoten is. Wie een tuin heeft, kan 
dit zelf kweken op enkele vierkante meter. Als u dit 
niet weet te waarderen, kies dan voor mooier kruid 
zoals trosgierst en japanse millet. Afhankelijk van 
de weersomstandigheden lukt dit met wisselend 
succes. 

4. Zorg voor nette broedkooien. Ontsmet ze van tijd 
tot tijd en heb oog voor details. Let ten allen tijde 
op de typische sporen van bloedluis. Hoe vroeger 
u dit opmerkt, hoe sneller u iets kunt ondernemen.

5. Deze tip gaat over de vogels zelf en ligt in de 
lijn van de eerste tip. Kweken we soms niet te veel 
met een troepje? Durf eens investeren in nieuw 
bloed. Informeert u zich goed alvorens de vogels 
aan te schaffen. Kweek beter met 3 zorgvuldig 
geselecteerde koppels dan met 10 van bedenkelijke 
kwaliteit. Het enige wat u dan kweekt is ergernis 
zonder verkoopwaarde. Uiteraard kweekt u niet met 
als doel om te verkopen, maar het is toch plezant 
als men voor 100 euro zaden koopt dat er dan wat 
gerecupereerd kan worden door de verkoop van 
overtollige jonge vogels?

6. Niemand zal twijfelen aan het feit dat de 
verstrekte zaden van goede kwaliteit moeten zijn. 
Enkel het beste is goed genoeg en dat geldt ook voor 
het opfokvoer. Eenmaal er jongen zijn, is ook hier 
netheid en ontsmetten een vereiste. Veel broedsels 
gaan verloren omdat het opfokvoer verstrekt wordt 
in besmette eetbakjes. 

7. Dagelijks het drinkwater verversen is geen 
overbodige luxe. In de zomer bij extreme hitte zo 
uik zelfs zeggen tweemaal per dag. Troebele en 
onwelriekende fonteintjes horen echt niet thuis in 
een vogelverblijf. Ze zijn dikwijls de oorzaak van 
veel ellende.

Ik ben bij deze korte kweekaanwijzingen niet dieper 
op de vererving en voeding willen ingaan, maar 
deze komen voor een volgend artikel zeker aan de 
beurt.

door Johny Dewitte                                                             



Polenplein 20
8800 Roeselare

051 24 03 10

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

Zaterdag van 9u30-12u30
Gesloten op zondag



Al een aantal jaren intrigeert dit thema mij. En 
ik denk dat ik niet alleen ben? Velen doen hier 
geheimzinnig over. Is er misschien een taboe sfeer 
die dit onderwerp met zich meebrengt? Toen ik 
vernam dat er hieromtrent een voordracht  gegeven 
werd  door de Belgische Postuurkanarie Club (BPC)
West-Vlaanderen ben ik op zaterdag 15 februari 
2020 samen met mijn ondertussen ex-collega BVA 
keurmeester Geert Serlet even polshoogte gaan 
nemen over dit topic en wil ik middels dit artikel één 
en ander met jullie delen.

In de grasparkietenwereld wordt dit  al jaren volop 
toegepast om voor de hand liggende redenen zoals 
de mogelijkheid om sneller bepaalde eigenschappen 
genetisch vast te leggen en per seizoen simpelweg 
meer vogels op stok te krijgen.

Kunstmatige bevruchting bij vogels is evenwel niet 
zo vanzelfsprekend. Buiten de kweekperiode gaat 
het al sowieso niet. Van zodra er jongen in het nest 
liggen lukt dit ook niet meer. Ik beschrijf de methode 
van AOB keurmeester Patrick Van Zwol die het zelf 
aangeleerd kreeg door Jef(ke) Cuypers.

In het begin werd dit eens uitgeprobeerd met een 
vogel die een slechte poot had waardoor deze 
niet kon paren en op die manier kon de vogel 
dan toch nog voor nageslacht zorgen. Dit systeem 
beviel Patrick zo goed dat hij het op vandaag 
dagelijks toepast tijdens het kweekseizoen dat bij 
grasparkieten wel zo’n 9 maanden duurt. Nu hij ook 
nog eens met zo’n 30 koppels kweekt kun je je wel 
inbeelden dat dit wel een heel karwei is.

Is dit volstrekt noodzakelijk? Bij sommige erg zware 
vogels wel, omdat ze niet zo goed meer kunnen 
paren. Er dient wel vermeld te worden dat er ook 
zware vogels zijn die wel nog perfect kunnen paren. 

Patrick is de mening toegedaan dat als je de ambitie 
hebt om de top te spelen in de grasparkieten 
speciaalclubs je elk middel moet gebruiken  om dat 
niveau te behalen. Deze manier van werken levert 
hem 30 à 40 vogels meer op per kweekseizoen dat 
zoals eerder gezegd zo’n 8 à 9 maanden duurt. Meer 
jonge vogels betekent ook meer mogelijkheden om 
nadien streng te selecteren.

“ KUNSTMATIGE INSEMINATIE 
BEVRUCHTING MET BLAZEN

Wat is er nodig om dit uit te voeren? 2 buisjes 
waarvan 1 met zoutoplossing en een 1 leeg busje 
met plastieken inseminatie rietjes.

Neem de man in de                                                                                                    
hand en zorg ervoor 
dat de pluimen rond 
de cloaca verwijderd 
zijn. Neem het rietje 
in de mond en houd 
de andere kant van 
het rietje tegen de 
cloaca aan. Stimuleer 
de man door de 
cloaca hiermee wat 
te bewerken. Na 
enige tijd zal de man 

ejaculeren en dient het sperma afgevangen te 
worden in het rietje. Het opgevangen sperma is 
slechts een korte tijd bruikbaar en dient dus meteen 
verwerkt te worden. Neem vervolgens de pop in de 
hand en stimuleer ook hier de cloaca met het rietje. 
Van zodra haar cloaca reageert en opent dient het 
sperma voorzichtig ingeblazen te worden.

Vogels hebben geen aarsopening en enkel een 
cloaca. Zorg er dus voor dat de vogels zich vooraf 
ontlast hebben alvorens deze handelingen toe te 
passen. Volgens Patrick hoef je hiervoor niet eens 
erg handig te zijn. Oefening baart kunst. Het is een 
arbeidsintensief werk maar het loont. Uiteraard 
is deze methode niet altijd succesvol. Er zijn ook 
mannen die onvruchtbaar zijn.

Het is niet nodig om dit dagelijks te doen. Patrick 
stelde vast dat sommige poppen 8 à 9 dagen na een 
paring zaadcellen kunnen opslaan in hun kanalen 
ongeacht of de bevruchting natuurlijk of kunstmatig 
werd uitgevoerd.

Blijkbaar zou dit bij Yorkshire kanaries volop gedaan 
worden in Groot-Brittannië en ook in Zuid-Europa 
zou men vertrouwd zijn met deze methode voor 
het kweken van moeilijke kruisingen. Ik heb geen 
idee of dit in België en Nederland ook geregeld 
toegepast wordt.

door Karel Van Vooren
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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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