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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

Lidgeld en ringen

De maskeramadine
Poephila personata

De Thüringer vleugelduif
Een prachtige verschijning

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 € 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 300 exemplaren

WEBSITE www.kbof-roeselare.be

FACEBOOK De Witte Spreeuwen Roeselare

INDIGOGORS
Passerina cyanea



Vogelhandel Beernaert
Ledegemstraat 4

8890 DADIZELE

056 50 01 33
vogelhandel@telenet.be

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

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

Steeds gesloten op dinsdag

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

Op zondagnamiddag worden er 
geen vogels aangekocht



    “ VOORWOORD

Beste sportvrienden,

We zijn intussen toe aan ons derde nummer van ons contactblad voor deze jaargang 2022.
Eerst en vooral onze dank voor jullie talrijke opkomst op het geslaagde feest van ons 70-jarig bestaan.  

Het was een fantastische dag en een unieke gelegenheid om bij te praten en de hobby te beleven op een 
andere manier dan we gewoon zijn, zeker na 2 smakeloze coronajaren. We kregen dankbare reacties en 

dat is een motivatie voor het voltallig bestuur om ons verder in te zetten voor de vereniging.

Het najaar loert om de hoek en dat betekent natuurlijk een drukke agenda met opeenvolgende 
tentoonstellingen en vogelbeurzen. Onze eerstvolgende vogelbeurs gaat door op zondag 4 september in 
ons clublokaal ‘Den Hazelt’ te Rumbeke. Er zijn mogelijkheden om zelf te komen verkopen alsook om dit 

door het bestuur te laten opvolgen. Ook als kandidaat koper is dit een unieke gelegenheid om vers bloed 
te bekomen, een nieuwe soort te bemachtigen of gewoon een uitdagende opportuniteit te zien om uw 

bestand mee aan te vullen en te verbeteren. U bent ook altijd welkom voor een gezellige babbel!

We zijn intussen ook al de voorbereiding gestart 
voor onze jaarlijkse clubtentoonstelling eind

oktober! Wie vorig jaar deelnam zal eerstdaags 
de nodige documenten toegestuurd krijgen. 

Wie voor de eerste keer wenst deel te nemen
kan de documenten ook vinden via onze 

website of zich vrijblijvend informeren
bij iemand van het bestuur. Tot ziens

op één van onze activiteiten!

De Witte Spreeuwen Roeselare

KLEINSTE STRANDLOPER
Calidris minutilla



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, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur

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

Rumbeke, promotiestand op de kerstmarkt

zondag 4 september 
zaterdag 22 oktober

zondag 23 oktober
zaterdag 17 december

>>
>>
>>
>>

Rik Vandecappelle

Geboren te Roeselare op 25 februari 1946
en overleden op 19 april 2022

Lid van
De Witte Spreeuwen Roeselare

Ons oprecht medeleven bij dit verlies

Luc Straetemans

Geboren te Roeselare op 3 mei 1960
en overleden op 27 mei 2022

Lid van
De Witte Spreeuwen Roeselare

Ons oprecht medeleven bij dit verlies

Martin Loones

Geboren te Poperinge op 4 november 1964
en overleden op 25 juni 2022

Lid van
De Witte Spreeuwen Roeselare

Ons oprecht medeleven bij dit verlies

Uitnodiging vogelbeurs

Op zondag 4 september gaat onze vogelbeurs 
door in ons clublokaal ‘Den Hazelt’ te Rumbeke. 
Deze beurs geniet steeds veel belangstelling en 
is absoluut uw bezoek waard!

PARTICULIERE VERKOOP

Verkopers moeten zondag 4 september binnen 
zijn tegen 7 uur ‘s morgens

VERKOOP DOOR ORGANISATIE

Iedereen kan reserveren voor 2/9
Vogels moeten binnengebracht worden op 
zaterdagavond 3/9 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

Deelname tentoonstelling 2022

Wie vorig jaar aan de clubtentoonstelling heeft 
deelgenomen zal weldra de inschrijvings-
documenten toegestuurd krijgen. Wie voor 
de eerste keer wenst deel te nemen, kan 
contact opnemen met een bestuurslid of de 
documenten downloaden via onze website!



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



“ 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 2023.

Hierbij willen we u concreet informeren hoe u snel 
en eenvoudig uw lidgeld voor 2023 alvast kunt 
hernieuwen.

Volwaardig lid met maandelijks KBOF tijdschrift
+ driemaandelijks contactblad
€ 25,00 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

Om uw ringen voor kweekjaar 2023 te bestellen 
kunt u in dit nummer het meest actuele 
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 
2023 voldaan werden. Ringbestellingen zonder 
handtekening en/of zonder lidgeld worden niet 
opgevolgd.

Bestellingen van de eerste reeks zullen beschikbaar 
zijn eind oktober 2022 en worden per post verstuurd 
of kunnen na afspraak afgehaald worden. 

De laatste ringbestelling is in januari 2023, waarbij 
de ringen dan aankomen in maart 2023.

ARABISCHE WOESTIJNPATRIJS
Ammoperdix heyi



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!





Alhoewel niet in zulke grote getallen gehouden, 
zeg maar de gewone maskeramadine (Poephila 
personata) is bij de meeste liefhebbers van 
prachtvinken een algemeen bekende vogel.

Deze mooie Australische exoot behoort tot de 
familie Poephila, waarvan ook de gordelamadine 
en de spitsstaartamadine deel van uitmaken. In 
de natuur komt deze vogel heden ten dage nog 
veelvuldig voor in het noorden van Australië. 

Hun naam hebben ze te danken aan de zwarte 
tekening op de kop, rond de ogen en de snavel, 
het zwarte masker, die de vogel een mysterieuze 
uitdrukking geeft. Niet alleen daarom mysterieus, 
want ook hun algemeen gedrag is wat anders 
dan we gewoon zijn in vergelijking met andere 
prachtvinken.

Ze blijven altijd wat schuw en verschuilen zich 
vooral ‘s avonds vaak in hun slaapnestkasten. Bij 
controle zie je dan geregeld hun gele snavel voor de 
opening hetgeen, door het contrast met het zwarte 
masker dan wat extra opvalt. Vandaar onze indruk 
dat ze angstig zijn en naar buiten gluren alsof ze 
zich misdragen hebben. Dat wekt de indruk dat ze 
wat schuw zijn.

Agressie tegenover andere vogels wordt bij 
maskeramadines maar zelden waargenomen. Het 
zijn vogels die in hun omgang met soortgenoten en 

andere exoten weinig tot geen problemen geven. Ze 
zijn vredeslievend en absoluut niet agressief. Als ze 
het soms niet eens zijn met wat er in hun omgeving 
gebeurt, dan laten ze een kort klagend gekwetter 
horen.

Qua kleur is deze soort niet zo rijkelijk bedeeld als 
bijvoorbeeld de gouldamadine, maar verschil moet 
er zijn nietwaar? De verscheidenheid in kleuren en 
vormen is net zo boeiend in de vogelliefhebberij.
Het beigebruine verenpak met zwarte tekening zit 
meestal zo mooi strak en is zeker niet onaardig om 
te zien. Daarbij dan nog de knalgele snavel op het 
zwarte masker en de verlengde staartveren doen de  
vogeltjes overkomen als een sierlijke verschijning  
en voldoen zeker in elke collectie prachtvinken.
Persoonlijk na verschillende jaren deze gekweekt 
te hebben, durf ik geen gok te wagen voor het 
met zekerheid bepalen van het geslacht. Sommige 
liefhebbers gewagen van een verschil in de grootte 
van het masker, anderen in het doorlopen van de 
broektekening en weer anderen geven de kleur van 
de poten aan als houvast. Volgens mij geeft enkel 
het zingen de enige zekerheid voor de mannen en 
de eileg voor de poppen.                                                                                       

Nadat veel zorg is besteed aan de bouw van het 
kogelvormig nest wordt er niet altijd onmiddellijk 
overgegaan tot het leggen van eieren. Ze gebruiken 
het nest om er zich in te verschuilen en om er in 
te slapen. Het lang uitblijven van een legsel brengt 
menig liefhebber vaak aan het twijfelen of men al 
dan niet over een koppel beschikt.

Voor de kweek verdient het wel de aanbeveling om 
ze zelf hun partner te laten kiezen. Dit geeft een 
betere kans op succesvolle legsels en nageslacht.                                                   
Natuurbroed in ruime kooien is bij deze vogels 
absoluut geen probleem.   

Qua voeding stellen ze geen speciale eisen 
of verwachtingen aan de liefhebber. Bij mij 
werden ze exact hetzelfde behandeld zoals mijn 
gouldamadines, dezelfde voeding en nestkastjes.

Hou je ze in een volière dan zal je vlug bemerken dat 
ze zeer wendbaar zijn en omzeggens nooit stilzitten.

“ DE MASKERAMADINE 
POEPHILA PERSONATA

Fotograaf Kees van der Borst



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



“ DE MASKERAMADINE 
POEPHILA PERSONATA

Vermijd echter maskeramdines samen te zetten 
met gordels en spitsstaartamadines. Ze durven 
nogal eens onderling paren met alle gevolgen van 
dien. We moeten dit ten stelligste vermijden om 
het ras zuiver te kunnen houden. Met hybriden 
van dergelijkinge paringen kan men overigens toch 
niets aanvangen.

Ze broeden veelal in een half open nestkastje. Toch 
deinzen ze, in volière gehouden, er ook niet voor 
terug om een volledig zelfgemaakt nest te bouwen, 
zelfs op de grond. Bij de nestbouw hebben ze wel 
graag de beschikking over kleine veertjes die ze bij 
de afwerking op de nestbodem schikken.

Maskeramadines zijn schuchtere vogels die bij het 
betreden van de vogelruimte quasi altijd in een 
soort paniek even hun nest zullen verlaten. Hou 
daar rekening mee.

Kortom, het is een bijzonder fascinerende soort 
die qua verzorging niet veel afwijkt van andere 
amadines. Ze hebben echter wel een duidelijke 
voorkeur voor vers geplukte grassen waar ze 
volijverig de zaden uitpeuteren. In een volière kan 
dit in bosjes worden opgehangen, hetgeen de vogels 
activeert en in conditie kan houden. Ze moeten zich 
dan inspannen om het voedsel te vergaren en dat 
is tevens voor onszelf een aardig schouwspel met 
spektakel.

Hier in België zien we ze op de tentoonstellingen 
jammer genoeg veel te weinig. Bij een goede 
verzorging zullen ze in een uitstekende conditie 
verkeren en dat zal ongetwijfeld bij de beoordeling 
door de keurmeester wel tot uiting komen,hetgeen 
voor de inzender dan uiteraard een genoegdoening 
is.               

Wat de kweek betreft zijn de seksuele activiteiten 
het meest intensief net voor de paring begint. Bij 
de popjes ligt het hoogtepunt enkele dagen nadat 
het nest afgewerkt is. Beide vogels bebroeden de 
witte eitjes afwisselend gedurende ongeveer 13 à 
15 dagen afhankelijk van de buitentemperatuur. 
Op een leeftijd van ongeveer 3 weken vliegen de 
jonge vogels uit om dan nog gedurende een 14 à 18 

dagen, in afnemende mate, door de oudervogels te 
worden gevoerd.

Naar voeding toe heb ik ze altijd gevoerd met  
een mengeling voor Australische prachtvinken 
aangevuld met trosgierst. Indien beschikbaar 
rijpende graszaden waaronder hanepoot. Hanepoot  
is een graszaad die de laatste 20 jaar meer en meer 
groeit in onze streek en die zéér gegeerd is door alle 
vogels, zowel kanaries, exoten als parkieten. Vanaf 
eind  juli kan men hanepoot vinden langs Vlaamse 
wegen, akkers en tuinen en vooral in zandgronden. 
Het ziet eruit als een grassoort met rechte stengels 
met aartjes bovenaan in trossen bijeen.Deze 
hebben de vorm van een hanepoot vandaar de 
toepasselijke naam.

Verder worden er ook nog gekiemde zaden 
aangeboden met eivoer van Orlux of Witte Molen 
en enkele ontdooide pinkies of buffalo’s. Voor het 
kiemzaad gebruik ik dezelfde zaden als deze in de 
mengeling.

Zorg iedere dag voor vers drinkwater. Dit is een heel 
belangrijk gegeven. Veel gezondheidsproblemen bij 
kooivogels hebben te maken met vervuild drinkwater. 
Zorg ook voor dagelijks de beschikbaarheid tot grit, 
maagkiezel en sepia.

Er bestaat van de maskeramadine die in het noorden 
van Australie leeft nog een ondersoort met name 
de witoor maskeramadine. Deze komt voor in het 
noordoosten van Australië. Het verschil met de 
nominaatvorm is de witte kleur onder het zwarte 
masker aan de zijkant van de kop. Deze soort mag 
men als zéér zeldzaam bestempelen.

Ik kan nog wel een tijd doorschrijven met wat ik nog 
meer aan ervaringen heb opgedaan in deze toch 
altijd fascinerende hobby, maar ik zal hiet hier bij 
laten omdat mijn verhaal anders te lang zal worden.

door Johny Dewitte



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



“ DE THÜRINGER VLEUGELDUIF 
EEN PRACHTIGE VERSCHIJNING

Mijn naam is Frank Verdonck uit Astene-Deinze, 
liefhebber van het houden en kweken van 
vogels en duiven. Sedert enige tijd ben ik in het 
bezit gekomen van deze prachtige duiven. Heel 
onverwacht eigenlijk! Mijn natuur- en vogelvriend 
John had deze duiven gespot bij een bezoek aan een 
eendenliefhebber in Wontergem. John bracht mij op 
de hoogte, daar ik ook een fervent duivenliefhebber 
ben en na enkele weken kon ik ze zelf eens gaan 
aanschouwen. Prachtige duiven! Volgens de man 
Indisch van afkomst. Ik vroeg bij een eventuele 
kweek om een koppel jongen van deze pareltjes...

Thuisgekomen zat ik geboeid in mijn gids met 
bijna alle duivenrassen te zoeken naar info over 
dit type duif, maar ze stonden er niet in? Daar was 
ik niet tevreden mee en ik ging op internet het 
zaakje uitpluizen. Na lang zoekwerk de verklaring 
gevonden. Het was geen Indische maar een Duitse 
duif, namelijk de Thüringer vleugelduif. Komt voor 
in verschillende kleurslagen, geband en ongeband, 
eventueel met kap. De duiven die ik had gezien, 
was de ongebande blauwe variatie. 

Enkele dagen later kreeg ik plots telefoon van 
de eendenliefhebber met de melding of ik niet 
geïnteresseerd was in zijn huidige duiven daar 
hij toch niet tuk was om er mee te kweken en hij 
uiteindelijk de voorkeur gaf aan zijn eenden. De 
duiven waren meegekomen uit Wallonië voor 
hun uitstraling maar er mee kweken was eigenlijk 
niet de bedoeling. Ik ging ze dankbaar ophalen en 
bekwam zo één koppel en twee losse duivers.

Ik had echter in de gaten dat de duivin niet in orde 
zat en na een dierenartsbezoek wist ik dat de duivin 
waardeloos was. Daar zat ik dan met drie duivers! 
Op zoek dan maar in de duivenclubs via Facebook 
om enkele duivinnen aan te schaffen. In België bleek 
dit niet evident, niet te vinden. In Nederland zijn er 
nog enkele clubs waar de Thüringervleugelduiven 
in verschillende vormen en kleuren gekweekt 
worden. Eén liefhebber uit Rotterdam was zo 
vriendelijk om te reageren op mijn oproep. Hij was 
blij dat ik het ras naar België wou halen om ze zo 
in de belangstelling te brengen. De man doet mee 
aan verschillende tentoonstellingen  in binnen- en 
buitenland, met name in de Duitse regio’s. Na het 
tentoonstellingsseizoen, enigszins erg gelimiteerd 
door de coronamaatregelen, ben ik naar Rotterdam 
gereden en zo heb ik in totaal 4 duivinnen en 2 
duivers gekocht van de blauw ongebande variatie.

Thuis heb ik de duiven met wat geduld gekoppeld 
en zo zijn er 4 kweekkoppels ontstaan met één 
duiver in reserve. Het heeft een tijdje geduurd om 
ze aan de leg te krijgen omdat ze onderling wel wat 
dominant zijn. Drie koppels zitten samen in één hok 
en één koppel in een volière apart. Inmiddels zijn er 
reeds jongen in verschillende stadia. De drie Waalse 
duivers gekoppeld aan de Nederlandse duivinnen 
zorgen ervoor dat de bloedlijn sterk en niet verwant 
is.

door Frank Verdonck



D
B

6
7

0
8

9
0

F
0

Hoogleedsesteenweg 210 | 8800 Roeselare 

7/7
11u15 – 13u30 

17u – 22u

OPEN

– 13u30

– 22u

30

2u

670890F0 - A16 Ed : 460/DZ CMYK 25-06-20 15u57 PRO2 VTW:CINDY DEPOORTER



“ VRAAG EN AANBOD

Te koop

5 DUBBELE DRAAD KWEEKKOOIEN
40 x 24 x 32 cm

NIEUW
werden nog nooit gebruikt

nog in ongeopende verpakking
compleet met schuiven, roosters, eetbakjes, 

drinkfonteinen en zitstokken

vaste prijs 30 euro per stuk

Dewitte Johny
Maria Van Bourgondiëlaan 27

8820 TORHOUT
050 22 16 10

Verslag vinkenzetting

Op zondagvoormiddag 3 juli ging de vinken- 
wedstrijd door die georganiseerd werd door 
KM Vlug en Vrij Oekene. Bedankt aan de 
55 deelnemers en aan het bestuur voor de 
organisatie van deze geslaagde activiteit!

De winnaar was Herman Yves met 780 liedjes. 
Het eerste lid in de grote reeks was Decadt 
Francky en in de tweede reeks Naert Wim.

Door het succes zal dit volgend jaar op dezelfde 
datum georganiseerd worden in combinatie 
met een vogelbeurs ‘s morgens.

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
ALPENHEGGEMUS

Prunella collaris



Kortrijkstraat 380
8560 WEVELGEM

Brugsestraat 196/4
8020 OOSTKAMP

Oostkaai 23A - 1
8900 IEPER

Oekensestraat 173
8800 ROESELARE



KBOF De Witte Spreeuwen Roeselare Datum
vereniging zonder winstgevend doel Handtekening

Dit formulier door het lid te bezorgen 
 aan Devriese Didier

Kweeknummer: Emailadres:
Naam:
Adres: Postcode: Gemeente:
Telefoon of GSM:

Enkel geldig met handtekening Ringen doorgenummerd Ringen per diameter

ringmaat Alu Kleur Inox Kunststof Afrekening ringbestelling 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



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


