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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

UIT SYMPATHIE 

MAERTENS - VYNCKIER BV

Rijksweg 15
8870 IZEGEM
051 30 07 96

maertens.geert@aveve.be

Specialiteit enkelvoudige en gemengde vogelzaden



KONINKLIJKE ORNITHOLOGISCHE VERENIGING

  DE WITTE SPREEUWEN  
ROESELARE

In dit nummer..
Voorwoord

Jaarkalender 2021

Lidgeld en ringen

Biergist

Uitnodiging etentje

De gouldamadinekweek
Natuurbroed of pleegouders

Vogelbeurs

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

CALIFORNISCHE GRONDSPECHT
Colaptes chrysoides



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,

Eindelijk!
De tentoonstelling komt eraan en dat is fantastisch nieuws. 

We kunnen terug onder de mensen komen en gezamenlijk genieten van onze hobby. 
In dit nummer kunt u alle nodige info vinden om deel te nemen of een bezoek te brengen aan deze 

activiteit. Wie de vorige keer deelnam heeft intussen zijn inschrijvingsdocumenten mogen ontvangen. 
Wie voor een eerste keer wenst deel te nemen, kan gerust contact opnemen met onze secretaris of 

iemand van het bestuur. De nodige documenten staan ook allemaal 
gepubliceerd op onze website www.kbof-roeselare.be

Mogen we u bij deze van harte uitnodigen op de openingsreceptie vrijdagavond 22 oktober?
Als bestuur hopen we op een blij weerzien met alle leden. Iedereen is welkom!

Intussen is dit ons vierde en laatste nummer voor jaargang 2021.
Onze oprechte dank aan alle sponsors die het met hun steun mogelijk maken om een extra contactblad 

te bekostigen zodat we onze leden gepast kunnen informeren over onze activiteiten.
We mochten het afgelopen jaar veel positieve reacties ontvangen en dit motiveert ons om de kwaliteit 
van het contactblad hoog te houden. Inzendingen van artikels of vragen zijn steeds welgekomen en als 

lid kunt u ook kosteloos advertenties laten plaatsen.

Vergeet niet uw lidgeld voor 2022 te voldoen zodat u ook volgend jaar het KBOF magazine en het 
contactblad kunt blijven ontvangen. In dit nummer kunt u alle nodige info vinden.

De Witte Spreeuwen Roeselare

“ VOORWOORD

VUURGOUDHAAN
Regulus ignicapilla



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, jaarlijkse tentoonstelling van 9.00 tot 18.00 uur

Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling en vogelbeurs van 7.00 tot 12.00 uur
zaterdag 23 oktober

zondag 24 oktober
>>
>>

Prijskamp Europese vogels

Een vrijblijvende oproep aan alle kwekers van 
Europese vogels om hun kweekresultaten van 
2021 door te sturen ter gelegenheid van de 
Ereprijs Lucien Bommeré, de jaarlijkse prijskamp 
voor Europese vogels.

Deelnemen is kosteloos en eenvoudig! U hoeft 
enkel en alleen uw resultaten door te sturen 
naar onze secretaris Didier Devriese voor 15 
oktober via mail devriesedidier@hotmail.com

De prijsdeling volgt op zaterdag 23 oktober om 
16.30 uur. Elke deelnemer ontvangt een leuke 
attentie ongeacht het resultaat.

Van Verdegem Lodewijk

De Witte Spreeuwen Roeselare

Ons oprecht medeleven bij dit verlies

SAKALAVAWEVER
Ploceus sakalava  

Te koop

2-2 rode kardinalen EK 2021
0-1 Shama lijster EK 2018

Voor vrijblijvende inlichtingen:

Vereecke Gabriel
0479 05 93 39

8870 KACHTEM

Oproep tot doorsturen info

Bent u van plan om weldra te verhuizen? Of 
heeft u toevallig een nieuw telefoonnummer? 
Laat het ons graag weten zodat wij u als lid 
steeds vlot kunnen contacteren om u goed van 
dienst te zijn. 

Om uw gegevens te bevestigen volstaat een 
eenvoudig bericht naar onze secretaris Devriese 
Didier via devriesedidier@hotmail.com



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

Met behulp van onderstaande gegevens kunt u 
snel en eenvoudig het lidgeld voldoen voor 2022. 
Breng dit bij voorkeur in orde uiterlijk voor 1 
december 2021, anders riskeert u geen maandblad 
te ontvangen in januari 2022.

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

HAAKBEK
Pinicola enucleator

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.

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!





“ BIERGIST

In de duivenwereld is biergist een gekend product. 
Quasi elke duivenmelker heeft wel een pot biergist 
in zijn kast staan. De fabrikanten van duivenvoeders 
en supplementen spelen hier handig op in. Gaan we 
gaan kijken in het gamma van deze producenten, 
dan zien wij dat ze steevast biergist aanbieden. Het 
kan haast niet anders dan dat er veel vraag naar is. 
In de vogelhouderij en de kweek zien we het veel 
minder frequent. Is daar een reden voor?

Onder de gisten zijn er twee hoofdgroepen te 
onderscheiden. Enerzijds hebben we de gisten die 
gebruikt worden bij de bierbrouwerijen en anderzijds 
deze in de voedingsmiddelenindustrie. Gisten zijn 
eencellige organismen die gecategoriseerd worden 
onder schimmels.

De biergist die het meest gebruikt wordt komt 
voort uit het brouwproces van bier. Het is niet het 
zuivere product dat gebruikt wordt om het bier te 
doen gisten. Het gaat eigenlijk over het restproduct 
van het brouwproces. Hetgeen overblijft wordt 
gedroogd en vermalen tot poeder. Tijdens dit 
droogproces gaat er spijtig genoeg wel wat 
voedingswaarde verloren.

Levende biergist daarentegen is een zeer 
hoogwaardige bron van voedingsstoffen. Het komt 
terug tot leven zodra er water toegevoegd wordt. 
Levende biergist bevat enzymen en dat zorgt voor 
een betere omzetting en vertering van het voedsel 
dat de vogel opneemt. Het helpt dus om uit de 
voeding waardevolle stoffen en vitamines op te 
nemen. Levende biergist verliest wel veel van zijn 
kwaliteiten naarmate het ouder wordt.

Biergist bevat vooral veel vitamine B. Deze dragen 
bij aan een optimale energievoorziening en ze 
stimuleren de aanmaak van rode bloedcellen. Het 
is ook een grote bron van eiwitten en aminozuren. 
Door het hoog eiwitgehalte biedt biergist zijn 
voordelen niet alleen tijdens de kweek maar ook 
een vogel die moet aansterken (door ziekte of in 
de rui) heeft baat bij het opnemen van biergist. 
Het zal de eetlust van de vogel stimuleren en hem 
helpen om de voedingsstoffen goed op te nemen. 
De enzymen hebben ook een gunstig effect op de 
darmflora.

Bij de duiven wordt biergist over het algemeen door 
het hoofdvoeder gemengd. Het wordt over de zaden 
gestrooid die eerst een beetje bevochtigd worden 
zodat het blijft kleven. Duiven krijgen dagelijks een 
vers bakje zaden aangeboden en nemen dit vrijwel 
meteen op na het verstrekken.

Het voederen van vinken of andere siervogels 
verloopt net iets anders. De vogels krijgen hun 
zaadmengeling meer gerantsoeneerd aangeboden. 
Het zaad bevochtigen en een tijdje laten staan zal zo 
zijn nadelen hebben. Bovendien pellen deze vogels 
hun zaden zoda ter telkens een zeker verlies aan 
voedingsstoffen is. Het toedienen via het drinkwater 
is ook geen goed idee. 

Persoonlijk denk ik dat biergist het best via het eivoer 
wordt verstrekt. Buiten de kweekperiode geef ik al 
mijn vogels één keer per week een koffielepel rul 
eivoer waarop ik een beetje biergist heb gestrooid. 
Ik doe dit nu al enkele jaren en ondervind dat het 
verenkleed er niet lelijker op geworden is. Door 
zijn aansterkende eigenschap biedt biergist in het 
bijzonder zijn voordelen tijdens de ruiperiode.

Ik ben overtuigd dat het natuurproduct dat biergist 
is zeker zijn plaatsje heeft verdiend in het lijstje van 
nuttige voedingsmiddelen voor onze vogels. Om 
goed te zijn hoeft het niet altijd uit een flesje te 
komen waar een grote commerciële naam op staat. 
Biergist is een zuiver natuurproduct dat trouwens 
ook vrij goedkoop is. Het is te vinden in de handel 
onder diverse merknamen. Sommige producenten 
verkiezen om hier en daar nog een vitamine toe te 
voegen. Het is aan de liefhebber om uit te maken of 
dit voor zijn vogels een meerwaarde kan zijn.

Indien men ergens de weg weet naar een plaatselijke 
brouwer, dan kan men voor een licht prijsje wat 
biergist bemachtigen. Het zal dan wel eerder in een 
vloeibare toestand zijn. Opgelet, bewaar dit product 
in een koele en donkere ruimte. Bij blootstelling aan 
licht en lucht gaat het product stevig gisten en in 
proportie flink toenemen. Wil men goed overeen 
komen met moeder de vrouw, dan doet men er 
goed aan bovenstaande regels in acht te houden!

door Gilles Peirs



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



Langs deze weg nodigen wij al onze leden van harte 
uit op ons etentje op zaterdagavond 23 oktober ter 
gelegenheid van het tentoonstellingsweekend! Het 
belooft een gezellig samenzijn te worden na een 
lange periode van weinig contact. U bent van harte 
welkom vanaf 19 uur in ‘Den Hazelt’ te Rumbeke.

De kostprijs bedraagt 22 euro voor volwassenen en 
11 euro voor kinderen tot 12 jaar. Voor kinderen 
jonger dan 5 jaar is het gratis. Eén aperitief naar 
keuze is inbegrepen.

Er wordt warme beenham geserveerd met groenten 
en gegratineerde aardappelen. Wie een allergie 
heeft kan dit best vooraf melden bij het bestuur 
zodat wij in overleg met de traiteur een passend 
alternatief kunnen voorzien.

“ UITNODIGING ETENTJE

De inschrijving dient te gebeuren ten laatste 
bij de inkorving op donderdag 21 oktober. Het 
totaalbedrag kan voorafgaandelijk overgemaakt 
worden met behulp van volgende gegevens:

REKENING B.O.F. De Witte Spreeuwen
  BE46 7775 3419 4436
  P/A ROGOLLE Rik
  Graaf de Montblanclaan 9
  8870 Emelgem

Het kan ook cash, dit dan ten laatste bij de inkorving 
op donderdagavond 21 oktober.

We kijken uit naar deze amusante avond en hopen 
u bij de aanwezigen te mogen rekenen!

AURORA ASTRILDE
Pytilia phoenicoptera  



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



Een veel besproken onderwerp onder gouldamadine-
kwekers is het al dan niet inzetten van pleegouders 
in de kweek. Het is boeiende materie die ons doet 
kennis maken met de voor- en nadelen van beide 
standpunten. Dit artikel geeft enkele inzichten die 
kunnen helpen om uw eigen aanpak te bepalen.

Wanneer de gouldamadines in een ruime volière 
met meerdere koppels samen gehouden worden 
en waarbij ze vrij zijn in hun partnerkeuze, dan 
zullen sommige problemen in de kweek zich niet 
of nauwelijks voordoen. Menig liefhebber zet 
echter een gerichte kweek op met behulp van 
eigen koppelingen en kweekkooien. Hierbij stelt 
men vaak vast dat het niet goed klikt tussen de 
koppels (vechten), ze niet tot broeden overgaan, 
onbevruchte legsels geven of jongen die uit het nest 
gegooid worden zonder aanwijsbare aanleiding.

Als ik sommige artikels lees over natuurbroed 
en pleegouderkweek, dan krijg ik de indruk dat 
de aanhangers van beide kampen met getrokken 
messen tegenover elkaar staan. Ik ben nu toch al 
enige jaren bezig en heb veel contacten gehad met 
kwekers uit binnen- en buitenland. Nooit heb ik 
gemerkt dat er een vijandelijke sfeer hing of een 
gebrek aan respect. Het is natuurlijk wel zo dat 
sommigen wat feller zijn in het verdedigen van hun 
standpunt of mening. Een discussie kan al eens 
verhit worden, maar meestal eindigt het toch met 
het drinken van een pint.

Het is wel zeker dat het kweken van natuurbroed 
gouldamadines en het kweken van pleegouders 
zoals Japanse meeuwtjes totaal verschillend is. Ikzelf 
ben van bij het prille begin steeds een overtuigd 
aanhanger van natuurbroed geweest. Volgens 
mijn persoonlijke mening hoort een volwaardige 
gouldamadine in staat te zijn om zelf te broeden 
en jongen groot te brengen. Ik zie er trouwens ook 
tegen op om voor ieder koppel gouldamadines nog 
eens drie koppels Japanse meeuwen in te schakelen.

Voor mij is de natuurbroed kweekperiode van 
oktober tot februari in een geïsoleerd tuinhuis bij 
een temperatuur van ongeveer 15 graden. Tijdens 
die periode laat ik ieder koppel 2 nesten groot 
brengen.

“ DE GOULDAMADINEKWEEK 
NATUURBROED OF PLEEGOUDERS

Over het verspenen van de jongen valt er ook 
wel wat te zeggen. Er zijn toch grote verschillen 
tegenover de pleegouderkweek. Een betwist punt 
is de zogenaamde inprenting. Mijn allereerste 
vogels kocht ik indertijd zo’n beetje links en rechts, 
maar toch grotendeels bij toenmalig gekende 
kwekers. Overal werd mij toevertrouwd dat het 
geen probleem was om met meeuwengoulds aan 
natuurbroed te doen. Als onervarene nam ik dit 
toen aan als waarheid. De realiteit was echter dat 
ik 3 jaar met dergelijke vogels heb geprutst en uit 8 
koppels slechts een paar jongen op stok kreeg.

In de zoektocht naar vooruitgang en betere 
resultaten zocht ik contact met andere kwekers en 
deze vertelden me vlakaf dat ik met natuurbroed 
gouldamadines moest beginnen indien ik enkel aan 
natuurbroed wou doen. Ik was overtuigd en deed 
al mijn toenmalige vogels naar de handel om ze te 
vervangen door 4 koppels natuurbroed. Dat eerste 
jaar had ik meer dan 20 jongen op stok en de daarop 
volgende jaren ging het ook telkens beter.

Door deze ervaringen vind ik inprenting een 
bepalende factor. Ik raad iedere geïnteresseerde 
liefhebber aan om er artikels over te lezen die 
enkele jaren terug gepubliceerd werden zowel in 
‘De Witte Spreeuwen’ als in de ‘Vogelwereld’.

Op de tentoonstellingen zijn er goede resultaten te 
halen zowel met natuurbroed als pleegouderkweek. 
Dit komt omdat het alleen betrekking heeft op het 
uiterlijke van de vogels. Persoonlijk vind ik mooie 
vogels ook belangrijk maar wel graag sterk en 
medicatievrij zodat ze ook bij lagere temperaturen 
fit en gezond blijven. Pleegouderkwekers staan 
verder op gebied van mutatiekweek omdat ze meer 
nakomelingen per koppel kunnen produceren. 
Stilaan zijn er ook meer natuurbroed mutatiekwekers 
en dat is een heuglijke wending. Om te eindigen wil 
ik nog benadrukken dat het de Nederlanders zijn die 
de pioniers zijn geweest in het natuurbroed kweken 
van de gouldamadines. Met succes, want daar is de 
pleegouderkweek bijna volledig teruggedrongen 
ten voordele van natuurbroed.

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



“ VOGELBEURS 

Richtlijnen voor verkopers op de vogelbeurs tijdens de tentoonstelling

Zaterdag 23/10 van 9 tot 18 uur
Zondag 24/10 van 7 tot 12 uur

Op voorhand registreren is niet meer nodig. Om de ruimte optimaal te kunnen benutten mogen de 
verkoopvogels enkel en alleen aangeboden worden in tentoonstellingskooien. 

Er zijn 2 mogelijkheden om vogels te verkopen:

1.   PARTICULIERE VERKOOP (maximaal 30 plaatsen)

 » Verkopers moeten op 24/10 uiterlijk tegen 7 uur in de zaal aanwezig zijn 

2.   VERKOOP DOOR DE ORGANISATIE

 » Iedereen kan zich hiervoor aanmelden
 » De vogels kunnen binnengebracht worden op volgende momenten naar keuze:    

        - donderdagavond 21/10 vanaf 17 uur
               - vrijdagavond 22/10 vanaf 18 uur
                 - zaterdagvoormiddag 23/10 vanaf 8 uur

 » Afhalen vogels op zondag 24/10 vanaf 11.30 uur

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

ZWARTSTAART
Oenanthe melanura



Kortrijkstraat 380
8560 WEVELGEM

Brugsestraat 196/4
8020 OOSTKAMP

Oostkaai 23A - 1
8900 IEPER

Oekensestraat 173
8800 ROESELARE

Bieststraat 130
8790 WAREGEM



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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