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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 gewone kruisbek
Een kweekverslag

Uitnodiging etentje

Uitnodiging 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 € 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

FLUWEELWIDAVINK
Euplectes capensis



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,

Binnen slechts enkele weken mogen wij u van harte verwelkomen op onze jaarlijkse tentoonstelling!
Dit blijft toch een belangrijk weekend waarbij we als groep alles op alles zetten om onze hobby te

beleven, te promoten en onder de mensen te komen. In dit nummer kunt u alle nodige info vinden
om deel te nemen of een bezoek te brengen. 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 alle-

maal gepubliceerd op onze website www.kbof-roeselare.be

Mogen we u bij deze van harte uitnodigen op de 
openingsreceptie vrijdagavond 21 oktober?
Als bestuur hopen we op een blij weerzien 

met alle leden. Iedereen is welkom! De
tentoonstelling kan ook bezocht worden op 

zaterdag 22 oktober van 9.00 tot 18.00 uur of
 op zondag 23 oktober van 7.00 tot 12.00 uur.

Intussen is dit ook ons vierde en laatste 
nummer voor jaargang 2022. Onze 

oprechte dank aan alle sponsors die 
het met hun bijdrage mogelijk 

maken om een extra contactblad 
te bekostigen zodat we onze leden 

kunnen informeren over onze 
komende activiteiten.

Vergeet trouwens niet om voor
1 december nog uw lidgeld voor 

2023 te voldoen zodat u ook 
volgend jaar het KBOF magazine 
en ons contactblad kunt blijven 

ontvangen. 

Het is ook warm aanbevolen om 
tijdig uw ringen te bestellen zodat

u ongewenste vertraging kunt
vermijden. Vanuit de federatie

werd namelijk aangekondigd dat
de levertermijnen kunnen oplopen.

De Witte Spreeuwen Roeselare

HAVIK
Accipiter gentilis



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, jaarlijkse tentoonstelling van 9.00 tot 18.00 uur

Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling en vogelbeurs van 7.00 tot 12.00 uur
Rumbeke, promotiestand op de kerstmarkt

zaterdag 22 oktober
zondag 23 oktober

zaterdag 17 december

>>
>>
>>

Deelname tentoonstelling 2022

Wie wenst deel te nemen aan onze club-
tentoonstelling kan de nodige inschrijvings-
documenten terugvinden op onze website of 
zich richten tot iemand van ons bestuur.

We helpen u graag verder bij de inschrijving!

Prijskamp Europese vogels

Een vrijblijvende oproep aan alle kwekers van 
Europese vogels om hun kweekresultaten van 
2022 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 10 
oktober via mail devriesedidier@hotmail.com

De prijsdeling volgt op zaterdag 22 oktober om 
16.30 uur. Elke deelnemer ontvangt een leuke 
attentie ongeacht het resultaat.

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

PURPERKRUINELFJE
Malurus coronatus

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

Uitnodiging openingsreceptie

Het bestuur nodigt iedereen van harte uit op 
onze openingsreceptie van de tentoonstelling 

op vrijdagavond 21 oktober vanaf 20 uur in ons 
clublokaal ‘Den Hazelt’ te Rumbeke!



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

Met behulp van onderstaande gegevens kunt u 
snel en eenvoudig het lidgeld voor 2023 voldoen.
Breng dit bij voorkeur in orde uiterlijk voor 1 
december 2022, anders riskeert u geen maandblad 
te ontvangen in januari 2023.

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 rekening- 
nummer 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 ook het meest actuele 
ringbestellingformulier terugvinden. Dit formulier 
is ook te vinden via 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.

In verband met langere levertermijnen dan verwacht 
adviseren wij vrijblijvend om zo snel mogelijk uw 
ringen voor volgend seizoen te bestellen.

ROODKOPKLAUWIER
Lanius senator



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!





Een goed bevriende én zeer goede kweker van 
kruisbekken, Johan Engbers, vroeg mij of ik hem 
wou helpen met het uitzoeken van zijn koppels 
kruisbekken voor de kweek. Zo gezegd, zo gedaan. 
Nadat we alle kruisbekken hadden uitgezocht bleef 
er één prachtig koppel over. Hij keek me aan en zei: 
Wil jij het niet eens proberen om met dit koppel 
te kweken? Tuurlijk wou ik dat! Nooit eerder had 
ik met de gewone kruisbek gekweekt en dit leek 
mij een geweldige uitdaging voor het komende 
kweekseizoen.

De kruisbekken kwamen in een vlucht terecht van 
één meter bij twee meter hoog. Hierin had ik al 
stukken PVC buizen bevestigd waarin ik dennen- 
en lariks takken kon steken. Hier zaten ze ook vaak 
in te eten tot er bijna niks meer over bleef van de 
takken. Als zaadmengeling kregen ze een standaard 
goudvinkenmengeling aangevuld met veel hennep, 
Aleppozaad en nog wat zonnepitten.

Rond half januari hing ik de nesten in de vlucht. 
Omdat kruisbekken blijkbaar nogal kieskeurig 
kunnen zijn qua nestplaats, aldus Johan, hing 
ik in beide uithoeken één grote nestkast. Als 
nestmateriaal gaf ik sisal, kokosvezel en fijne 
dennentakjes. Ook begon ik nu met meer Aleppo 
zaad apart in een bakje bij te geven. Lariks takken 
die uit begonnen te lopen hing ik eveneens in de 
vlucht. Door een storm in de winter waren er in een 
bos in de buurt grote dennen omgewaaid die vol 
hingen met nog dichte dennenappels. Hier heb ik 
een grote doos vol van geplukt en droog weggezet. 
Deze bood ik nu ook volop aan in hun vlucht.

Begin februari begonnen ze aan de bouw van het 
nest. Dit nam zeker twee weken in beslag en het 
nest bestond uit sisal, kokosvezel en donsveertjes. 

Op 19 februari was het eerste ei gelegd en er volgden 
er daarna nog 2. De pop zat vast te broeden en de 
man voerde de pop goed op het nest. Na een dag 
of 4 ging de pop ‘s ochtends van het nest af toen ik 
had gevoerd en dat gaf mij de kans om de eieren te 
schouwen. Twee van de drie eieren waren donker, 
deze waren dus bevrucht.

Na 12 dagen broeden kwamen op 5 maart de jongen 
uit het ei te voorschijn. Kleine mooie donkere 
pluizenbolletjes waren het.

“ DE GEWONE KRUISBEK 
EEN KWEEKVERSLAG



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 GEWONE KRUISBEK 
EEN KWEEKVERSLAG

Ik hing er nu nog een extra bakje Aleppo zaad, 
hennep en gepelde zonnepitten in. Vooral de 
gepelde zonnepitten waren in trek bij de man en hij 
voerde hier ook als eerst de pop en de jongen mee. 
Hij deed uitstekend z’n werk en de jongen groeiden 
werkelijk als kool. 

Op 9 maart moest ik de jongen ringen. Omdat ze 
zo hard groeiden lukte dit nog maar net. Ze hebben 
behoorlijk dikke poten vanaf het begin aan al. Heel 
anders dan putters of Amerikaanse sijzen die ik 
beter gewoon ben.

De ringen had ik voorzien van een ventiel slangetje, 
vooral omdat dit jaar de ringen fel van kleur waren. 
Zo was er minder kans dat de ouders ze uit het nest 
zouden gooien. En dit bleef gelukkig ook uit en de 
jongen groeiden goed door.

Op 24 maart stonden beide jongen op de rand van 
het nest om de grote sprong te wagen en uit te 
vliegen. Voor het nest had ik een paar stevige takken 
gemaakt zodat ze er makkelijk uit konden springen. 
En ja hoor, de eerste nam een sprong waarna de 
tweede snel volgde. Wat was dat prachtig om te 
zien. 

Ook na het uitvliegen bleven zowel man als pop de 
jongen goed voeren. Zo af en toe zag ik ze zelf ook al 
op de voerbak wat aan zaden pikken. Het mooie aan 
de kruisbek vind ik dat ze zo nieuwsgierig rustig zijn. 
Je kan er makkelijk bij in de vlucht komen zonder 
dat ze alle kanten op vliegen. 

Een week nadat de jongen uit waren gevlogen zag ik 
de pop al weer met nestmateriaal vliegen. Dit keer 
had ze geen van beide nestkasten gekozen maar een 



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 GEWONE KRUISBEK 
EEN KWEEKVERSLAG

grote top van een dennenboom in de hoek. Daarin 
had ze een mooi nest gebouwd en legde totaal 4 
eitjes die na een aantal dagen broeden allemaal 
bevrucht bleken te zijn! De blijdschap was helaas 
van van korte duur want toen ik 2 dagen later in 
de ochtend ging kijken hing het nest wat scheef en 
waren er helaas twee eieren uitgerold. Gelukkig 
waren de andere twee nog heel én warm. Blijkbaar 
was het nest aan één kant niet goed vast gezet door 
de pop en bijgevolg ingezakt. Vervolgens heb ik dit 
snel opgelost met wat snelbinders, waarna de pop 
vrij snel terug op het nest kwam.

Na bijna twee weken gebroed te hebben kwamen  
er weer 2 jongen uit. En net zoals bij het vorige nest 
voerden man en pop de jongen voorbeeldig. De 
andere twee jongen waren inmiddels zelfstandig en 
aten goed op zichzelf. Ik liet deze er bij, omdat ze 
verder niet vervelend waren en ook niet op het nest 
bij de pop gingen zitten. Na een kleine 20 dagen 
vlogen de andere jongen ook uit en voegden zich bij 
de andere twee jongen.

Ik hing er nu ook wat dikke ijzerdraden in waaraan ik 
een stuk of 6 dennenappels reeg. Ook wat dennen, 
lariks en wilgentakken kwamen in de vlucht zodat 
de jongen genoeg te doen hadden. Van de takken 
en dennenappels bleef al snel niks meer over. Elke 
week hing ik er weer verse takken in.

Het begon nu ook warmer te worden en eerst dacht 
ik nog dat ze voor een derde keer gingen gaan maar 
de pop liet het toch bij deze twee nesten. Prima , 
want ze had mij reeds vier mooie jongen geschonken. 
Na de ruiperiode bleken het 1 man en 3 poppen te 
zijn. Een mooi resultaat voor de allereerste kweek 
met de kruisbek. Ik ga hier volgend seizoen zeker 
meer koppels van op zetten want het zijn prachtige 
vogels!

door Tom Bakker
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Langs deze weg nodigen wij al onze leden van harte 
uit op ons etentje op zaterdagavond 22 oktober 
ter gelegenheid van het tentoonstellingsweekend! 
De vorige editie was een groot succes. Het belooft 
een gezellig samenzijn te worden. U bent van harte 
welkom vanaf 19 uur in ‘Den Hazelt’ te Rumbeke.

De kostprijs bedraagt 25 euro voor volwassenen en 
12 euro voor kinderen tot 12 jaar. Eén aperitief en 
één koffie zijn hierbij inbegrepen. Voor kinderen 
jonger dan 5 jaar is het gratis.

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 20 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 20 oktober.

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

“ VOGELBEURS 

Richtlijnen voor verkopers op de vogelbeurs tijdens de tentoonstelling

Zaterdag 22/10 van 9 tot 18 uur
Zondag 23/10 van 7 tot 12 uur

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

 » Enkel op zondagmorgen 23/10 vanaf 7.00 uur

2.   VERKOOP DOOR DE ORGANISATIE

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

        - donderdagavond 20/10 vanaf 17 uur
               - vrijdagavond 21/10 vanaf 18 uur
                 - zaterdagvoormiddag 22/10 vanaf 8 uur

 » Afhalen vogels op zondag 23/10 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.



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
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