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In dit nummer..
Een mijlpaal

Jaarkalender 2020

Bestuur DWS Roeselare

Badwater
Een onmisbare weldaad voor onze vogels

Prijskamp Europese vogels
Ereprijs Lucien Bommeré

Tentoonstelling 2019
Een overzicht van de resultaten

Ringbestellingsformulier

KOOLMEES
Parus major

LOKAAL Den Hazelt  
  Pastoor Slossestraat 1 
  8800 Rumbeke  

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

SECRETARIS DEVRIESE Didier
  Mandellaan 519
  8800 Roeselare
  devriesedidier@hotmail.com
  051 25 13 84
  
REDACTIE DECLERCK Yves  
  yves_declerck@telenet.be

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

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.



Het nut van een mijlpaal ligt intussen al enkele eeuwen achter ons, maar in de 
figuurlijke betekenis kan dit woord perfect dienen als titel voor deze tekst. Een 
mijlpaal staat voor een  belangrijke ontwikkeling of een doorbraak waarbij we 

even stoppen en achterom kijken naar wat we verwezenlijkt hebben. 

Dit exemplaar van ons contactblad is nummer 100 in de rij. Maar liefst 25 
jaar terug werd dit concept in het leven geroepen om de liefhebber gericht 
te kunnen informeren over nieuws en activiteiten in zijn regio, bovenop het 

maandelijkse tijdschrift van de nationale federatie KBOF.

De onvoorwaardelijke inzet van vele vrijwilligers, alsook de
financiële ruggesteun van onze sponsors hebben het 

mogelijk gemaakt om dit al die tijd 4 keer per jaargang
 te laten verschijnen, zonder hiervoor een extra

bijdrage aan het lidgeld toe te voegen.

Naar aanleiding van deze verwezenlijking, zit uw 
contactblad voortaan in een nieuw jasje!

Een speelse en moderne layout zal het laatste
nieuws en leerrijke artikels ondersteunen, om u een aangename 

leeservaring te bieden. De nieuwe layout laat ons toe om creatief
en efficiënter om te springen met de beschikbare ruimte.

De opwaardering van het contactblad is een bewuste keuze van de
bestuursploeg. Een bewijs van vooruitstrevendheid, zo ook de vele

inspanningen die in 2019 werden geleverd voor de promotie van 
de vogelliefhebberij op alle mogelijke beurzen in de regio Roeselare.

Dit heeft trouwens zijn vruchten afgeworpen. Het jaar werd ingezet
met maar liefst 34 nieuwe leden. Ook de bestuursploeg zelf werd

versterkt met 2 gemotiveerde liefhebbers in hart en nieren.

Toegegeven, de kaarten liggen onze geliefde hobby niet gunstig.
Toch is dit geen geldige reden om gas terug te nemen. We zijn overtuigd
van onze aanpak en zullen in 2020 terug volop inzetten op promotie en 

verbondenheid tussen onze leden op de vogelbeurzen, vergaderingen
en tentoonstellingen. Wie trots is op zijn passie, zal deze positiviteit vast

en zeker overdragen aan zijn naaste omgeving!

Bij het begin van een nieuw jaar horen goede voornemens en wensen.
Dat is al eeuwen een traditie in onze streken. In naam van de voltallige

bestuursploeg, wensen we onze leden het allerbeste voor het komende jaar.
Een goede gezondheid voor u en uw familie, en natuurlijk mag een goed 

kweekjaar ook niet ontbreken. Beste sportvrienden, maak er een
onvergetelijk mooi 2020 van, en graag heffen we met u het glas op de 

eerstvolgende activiteit in ons clublokaal ‘Den Hazelt’ te Rumbeke!

De Witte Spreeuwen Roeselare

“ EEN MIJLPAAL

ROODBORST
Erithacus rubecula



w“ JAARKALENDER 2020
Rumbeke, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur

Rumbeke, ledenvergadering met spreker om 20.00 uur
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’
Staden, promotiestand op de familiebeurs ‘Schone Schaapjes’

Inenting kanaries bij de liefhebber aan huis
Rumbeke, vogelbeurs van 7.00 tot 11.30 uur

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

Rumbeke, jaarlijkse tentoonstelling

zondag 26 januari
vrijdag 17 april

zaterdag 30 mei
zondag 31 mei

maandag 1 juni
zaterdag 18 juli

zondag 6 september
zondag 13 september

zaterdag 24 oktober
zondag 25 oktober

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Oproep laatste ringbestelling

Indien u nog ringen wenst voor 2020, gelieve 
zo snel mogelijk uw bestelling te plaatsen 
met behulp van het ringbestellingsformulier 
achteraan dit nummer. In geval van vragen of 
problemen kunt u terecht bij onze secretaris 
Didier Devriese.

Ringen dienen op voorhand betaald te worden. 
Zonder handtekening is het document ongeldig. 
Op maandag 27 januari worden de bestellingen 
per post verstuurd. Wie na deze datum nog 
ringen wenst te bestellen, dient rekening te 
houden met 8,50 euro administratiekosten.

Ringen die tijdens de tentoonstelling van 2019 
besteld werden zullen beschikbaar zijn op de 
vogelbeurs van zondag 26 januari.

Uitnodiging receptie vogelbeurs

Graag verwelkomen wij u op onze eerstvolgende 
vogelbeurs in ons clublokaal ‘Den Hazelt’ te 
Rumbeke op zondag 26 januari vanaf 7.00 uur!

Naar aanleiding van het honderdste nummer 
‘De Vogelliefhebber’ wordt er uitzonderlijk een 
receptie georganiseerd bij deze vogelbeurs.

Vanaf 10.30 uur kunt u kosteloos genieten van 
een sprankelend glas en versnaperingen. Wees 
van harte welkom om deze verwezenlijking 
samen met ons te vieren!

Inschrijven kan via eenvoudig verzoek aan 
devriesedidier@hotmail.com met vermelding 
van het aantal personen (al dan niet samen met 
uw partner).

DISTELVINK (PUTTER)
Carduelis carduelis



“ BESTUUR DWS ROESELARE

EREVOORZITTER   DEPOORTERE Norbert  051 22 77 11
    8800 Rumbeke  

VOORZITTER   DEDIER Marnik  marnik.dedier@telenet.be
    8800 Roeselare  0497 46 74 57
   

ONDERVOORZITTER  DEMEESTER Angelino  a.demeester@live.be
    Lageweg 48   0476 74 67 56
    8930 Menen
   

SECRETARIS   DEVRIESE Didier  devriesedidier@hotmail.com
    Mandellaan 519  051 25 13 84
    8800 Roeselare
   
   
PENNINGMEESTER  ROGOLLE Rik   rikrogolle@hotmail.be
    Stationstraat 6 bus 4  051 31 34 77
    8870 Izegem
   
   
REDACTIE   DECLERCK Yves  yves_declerck@telenet.be
    8830 Hooglede  0473 39 22 04
   

BESTUURSLID   CASTELEYN Andy  lieze-andy@hotmail.com
    CHAPELIER Annelies    0479 58 80 53
    8800 Roeselare   
   

BESTUURSLID   BESCHUYT Alain  alain.beschuyt@telenet.be
    8500 Woumen   0472 85 64 42
   

BESTUURSLID   TIMMERMAN Tom  tom.timmerman@danis.be
    8800 Roeselare  0475 87 87 69

   
BESTUURSLID   DECNEUDT Mario  mario.decneudt@outlook.com
    8890 Moorslede  0474 75 47 44
  

DIERENARTS   LESAGE Dirk
    8840 Oostnieuwkerke



“ BADWATER
EEN ONMISBARE WELDAAD VOOR ONZE VOGELS

BLAUWFAZANTJE
Uraeginthus bengalus

Bij het houden van vogels moet het verstrekken van 
badwater een vaste leidraad zijn in de verzorging. 
Het is dan ook onze vaste taak om dit op gepaste 
tijdstippen te voorzien in onze kweekkooien, 
vluchtkooien en volières!

Vooral jongere vogels die na de kweek in een andere 
en eventueel grotere ruimte worden  ondergebracht 
moeten  steeds de beschikking hebben over vers 
badwater. Dit om zich goed te kunnen ontwikkelen. 
Doorgaans is 2 à 3 maal per week geen overdreven 
grote luxe.

Van tijd tot tijd wat badzout aan het badwater 
toevoegen komt de pluimage van de vogels zeker 
ten goede. Ook zal ongedierte zoals vedermijt  zich 
hierdoor minder snel op de vogel gaan vestigen. 
Badzout is in de handel vlot te verkrijgen en wordt 
aangeboden door verschillende merken. Men heeft 
dus ruim de keuze, zonder al te veel in te boeten 
aan kwaliteit.

Een vogel verdient uiteraard vers badwater om 
zich te wassen. Hij zal zich niet snel in vervuild 
water bevinden. Zelfs al moest hij het doen is alle 
moeite verloren. Denk dus niet om dag in dag uit 
een schaal in de volière te plaatsen. De eerste dag 
zullen de vogels er gretig gebruik van maken, maar 
de volgende dagen zullen zij het badwater negeren.

Ook bij de kweek is badwater van een on-
miskenbaar belang. De oudervogels 
zullen zich frequent gaan wassen. 
Bij observatie valt het op dat zij soms
terug nat in het nest kruipen.

Dit doen ze om het vochtgehalte in het nest op 
peil te houden. Ook bij het kippen van het ei is het 
noodzakelijk dat de oudervogels het nest zelf kunnen 
bevochtigen zodra het nodig is. Dit vereenvoudigt 
het kippen omdat de hogere vochtigheid de eischaal 
wat zachter maakt. Het vermindert de kans dat de 
jongen sterven omdat ze niet tijdig uit het eitje 
kunnen breken.

Badwater aanbieden is één zaak, maar het correct in 
de ruimte zetten is soms een ander paar mouwen. 
Natte vogelverblijven zijn namelijk te vermijden. 
Het kan niet anders dan dat er druppels water uit 
het schaaltje of uit de badgelegenheid gemorst 
worden. Of het effectief de bodem kan vervuilen, 
ligt grotendeels aan de liefhebber.

Als men een schaal in de volière zet kan men opteren 
om een schaal met een grotere diameter onder het 
effectieve badschaaltje te zetten. Anderzijds kan 
men ervoor zorgen dat de schaal ververst wordt 
heel kort nadat de vogels er gebruik van hebben 
gemaakt.

Zo vermijdt men uitbraken van ziektekiemen en 
blijven de vogelverblijven netjes. Ik kan het uit 
eigen ervaring garanderen dat er soms vogels zijn 
die zichzelf schoon maken, maar die hun verblijf 
omtoveren tot een hele vieze boel. Dit mag echter 

geen reden zijn om de vogels geen bad meer
te geven! Het is en blijft de uitdaging voor 

de verzorger om hierop in te spelen en 
creatieve oplossingen te vinden.



Zorg er ook voor dat er voldoende water in de 
badgelegenheid staat. Zo kan de vogel zijn borst 
mooi onderdompelen als hij dat wil. Dit dient u 
uiteraard af te stemmen op de gemiddelde grootte 
van de vogels die u houdt.

Voor tentoonstellingsvogels is baden nog 
belangrijker om goede resultaten te boeken. Baden 
kan men laten doen in de kweekkooi, volière of in 
een oudere tentoonstellingskooi waarin men een 
badhuisje monteert. 

Het is altijd veiliger om de vogels niet te laten 
baden vlak voor de wedstrijd. Hij moet voldoende 
tijd krijgen om zichzelf als het ware in de plooi te 
strijken. Dit kan niet tijdig meer als hij kletsnat op 
transport gaat. Zijn tentoonstellingskooi zou er 
overigens ook door bevuild worden.

Met badwater moet men ook opletten in het 
tentoonstellingsseizoen, heb ik me eens laten 
vertellen. Sommige wittinten kunnen blijkbaar 
grauw ogen na veelvuldig gebruik van badzouten. 
Dit levert dan uiteraard minpunten op bij de keuring. 
Het benevelen van de vogels kan ervoor zorgen dat 
de vogels rustiger worden. Een rustige vogel blijft 
een troef in de wedstrijd en zal daarvoor ook vaak 
(onrechtstreeks) beloond worden bij de keuring.

“ BADWATER
EEN ONMISBARE WELDAAD VOOR ONZE VOGELS

Ook met het tijdstip van toedienen hou ikzelf 
altijd rekening. Ik probeer om ervoor te zorgen 
dat de vogels in de voormiddag kunnen baden. De 
badjes worden weggenomen zodra ze klaar zijn. Zo 
hebben ze nog tot de vooravond om mooi op te 
drogen. In het geval dat we het badwater later op 
de namiddag zouden geven, lopen we het risico dat 
ze niet voldoende droog geraken tegen de avond.  
De nacht ingaan met een nat pak, is een risico die 
beter te vermijden is naar mijn mening.

Het baden op zich is ook een prima gezondheids-
indicator. Een vogel die in gebrekkige gezondheid 
verkeert, zal zich niet of nauwelijks wassen. 
Meestal gaat dit gepaard met vuile en rommelige 
bevedering, vuile bek, vuile pootjes enz.
Vogels die niet gretig baden zijn dus meestal niet 
optimaal in conditie. 

Als we het over baden hebben moeten we dus met 
heel wat zaken rekening houden. Wie het goed wil 
doen, begrijpt dat het verder gaat dan enkel een 
schaal op de grond zetten. Gebruik badwater als 
instrument om uw vogels te observeren, in conditie 
te brengen en te houden!

door Gilles Peirs

Germain Haelewyn

Geboren in Roeselare op 5 juli 1946 
en er overleden op 24 november 2019

Lid van De Céres

Trouw lid en tentoonsteller bij 
De Witte Spreeuwen Roeselare

Ons oprecht medeleven bij dit verlies

Wist u dat?

De Witte Spreeuwen Roeselare
onlangs gehuldigd werd op het

Nationaal Kampioenschap 2019 te Wieze?

De verdienste is het meest aantal ringen in 2019
De teller stond op 12410 stuks!

Bedankt aan al onze trouwe leden om dit
mede mogelijk te maken.



“ PRIJSKAMP EUROPESE VOGELS
EREPRIJS LUCIEN BOMMERÉ
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Aantal gekweekte vogels

De Witte Spreeuwen Roeselare houdt al jaren vast 
aan de traditie om kwekers van Europese vogels te 
belonen voor hun inspanningen, zonder dat er een 
wedstrijd aan gekoppeld is. Deze traditie kreeg de 
benaming “ereprijs” genoemd naar ons gewezen 
bestuurslid Lucien Bommeré.

Deelnemen is volledig kosteloos en opmerkelijk 
eenvoudig. U dient enkel lid en kweker te zijn van 
Europese vogels en/of aanverwante soorten. Bij 
onze secretaris kunt u zich aanmelden vóór 1 april 
2020 om deel te nemen.

In september ontvangt u een lijst waarop de 
kweekresultaten ingevuld kunnen worden. Op basis 
hiervan wordt een puntenquotering opgemaakt. 
Iedere deelnemer ontvangt een naturaprijs die 
persoonlijk afgehaald dient te worden op de 
prijsdeling van onze jaarlijkse tentoonstelling.

In 2019 hebben 13 leden gezamenlijk 895 Europese 
vogels gekweekt. De populairste vogels zijn vinken, 
distelvinken, fraters, sijzen, barmsijzen en hun 
mutaties. Hierbij nog een duidelijke grafiek van de 
resultaten de voorbije 10 jaar.

BAARDMANNETJE
Panurus biarmicus



“ TENTOONSTELLING 2019
EEN OVERZICHT VAN DE RESULTATEN

ALGEMEEN EINDKLASSEMENT
Klasse A - B - C - D  - E 

1 Witdouck Dorine   460
2 Vanlede Luc    460
3 Brulez Jose    460
4 Sabbe Bart    460
5 Devos Marc    460
6 Devriese Didier   460
7 Vandewaetere Rafael   460
8 Lamsens Jose    460
9 Rogolle Rik    460
10 Werbrouck Daniel   460
11 Beschuyt Alain    459
12 Verschingel Arne   458
13 Beauprez Maurice   457
14 Bruwier Bart    457
15 Devriese Thomas (*)   457
16 Dedier Marnik    457
17 Vermet Kurt    457
18 Decneudt Mario   457
19 Van Hastel Filip   456
20 Dely Jurn    455
21 Debal Mario    454
22 Verhaeghe Sandra   453
23 Haelewijn Germain   453
24 Allegaert Eddy    452
25 Devos Maurijn    452
26 Dewijngaert Jurgen   451
27 Deschuytter Dany   451
28 Huvaere Jacques   451
29 Deprez Frans    449
30 Baele Davy    449
31 Rogolle Stefaan   446
32 Commeyne Jurgen   440
33 Casteleyn Ceasar   440
34 Lievens Benoit    439
35 Timmerman Tom   90

CLUBKAMPIOENSCHAP
Klasse A - D - E

1 Brulez Jose    460
2 Sabbe Bart    459
3 Beschuyt Alain    458

EINDKLASSEMENT SECTIES
Klasse A - B - C - D - E

 EUROPESE VOGELS

1 Witdouck Dorine   460
2 Werbrouck Daniel   459
3 Vandewaetere Rafael   458

 EXOTEN

1 Lamsens Jose    460
2 Devriese Didier   458
3 Vandewaetere Rafael   458

 PARKIETEN

1 Vanlede Luc    460
2 Verschingel Arne   457
3 Van Hastel Filip   456

 KLEURKANARIES

1 Beschuyt Alain    459
2 Rogolle Rik    459
3 Beauprez Maurice   457

 POSTUURKANARIES

1 Brulez Jose    460
2 Devos Marc    460
3 Dedier Marnik    457

 HYBRIDEN

1 Huvaere Jacques   445
2 Sabbe Bart    444
3 Deschuytter Dany   439

 DUIVEN EN HOENDERS

1 Devriese Thomas (*)   455
2 Vanlede Luc    362
3 Verhaeghe Sandra   360

 (*) Jeugdkampioen 2019 (-25 jaar)


