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VERENIGDE VOGELVRIENDEN WOMMELGEM 
 

Secretariaat V.V.W. 
Nijverheidsstraat 32  
2160 Wommelgem 
Blog: http://www.bloggen.be/vvw/    
 

Tel.: +32(0)3-353 96 52 
Mobiel: +32(0)473-87 05 09 

Mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 
 

 

 

Gevonden! 
Kandidaat bestuurders. 

 
Sommige actieve leden hebben in ons T.T. palmares deze informatie reeds 
vernomen. Hieronder het bericht voor iedereen die er nog niet van op de hoogte 
is.  

 
We zijn verheugd onze leden een bestuur uitbereiding te kunnen 
melden:  
 

WEWEWEWE    VONDENVONDENVONDENVONDEN    LIEFSTLIEFSTLIEFSTLIEFST    2222    BESTUURDERS.BESTUURDERS.BESTUURDERS.BESTUURDERS.    

JIPPIE-YA-YOE!    

 
Beide Heren stellen zich voor verder in ons Nieuws Magazine.  
 
Dhr. Verlooy Jacques   Dhr. Versmissen Patrick 
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Ring bestellingen. 
Kweekseizoen - 2013! 

 
 
Bestel tijdig uw kweekringen voor het kweekseizoen 2013! 
Groepsbestellingen zijn bij V.V.W. zonder kosten voor onze leden. 
 

Aangezien we ringen en lidgelden 
meteen aan de federaties dienen te 
betalen zijn we verplicht onmiddellijk 
ook het lidgeld voor 2013 te innen. 
 
Bestelformulieren zijn te bekomen:  

− Het lokaal, tijdens alle activiteiten. 

− Op ons blog,http://www.bloggen.be/vvw/ 

− Het secretariaat (na afspraak) 

LET OP:  
Gebruik het goede formulier (A.O.B. en/of K.B.O.F.)  
Bestellingen voor Europese vogel ringen moeten op het JUISTE 
FORMULIER gebeuren en ondertekend worden overhandigd. 
 
 

LIDGELD 2013, 
STILAAN TIJD OM TE HERNIEUWEN. 

 
Een groot aantal leden heeft samen met de ringbestelling ook de 
bijdrage voor 2013 betaald. Bedankt voor het vertrouwen!  
 
Echter niet iedereen is voor volgend jaar al in orde. Daarom verzoeken 
we onze leden die zonder onderbreking wensen lid te blijven van V.V.W. 
en de federatie(s) waarbij ze aangesloten zijn vriendelijk, hun contributie 
te hernieuwen VOOR 5 december 2012. 
 
Alleen wie gevolg geeft aan ons verzoek, kunnen we de ononderbroken 
ontvangst van de maandbladen uitgegeven door de federaties 

1ste groepsbestelling Voor 05-06-2012 
2de groepsbestelling Voor 25-07-2012 
3de groepsbestelling Voor 26-09-2012 
4de groepsbestelling  Voor 05-12-2012 
Individuele bestelling Vanaf 06-12-2012 
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garanderen. Trouwens moeten we jammer genoeg diegenen die NA 
voorgemelde datum betalen, 1,00 € extra aan rekenen. In het verleden 
nam onze club deze bijkomend kosten op zich en betaalde de 
administratieve boete zelf aan de bonden. Maar omdat dit niet fair is ten 
opzichte van onze leden die wel tijdig hun bijdrage regelen gaan we dit 
niet meer doen. Let dus op en werk a.u.b. een beetje mee. Alvast bedankt 
daarvoor.  
 

 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Tijdschrift “ Onze Vogels “ 2013. 

 
Iedereen kan zich op dit tijdschrift abonneren.  
Voor informatie, neem begin december contact met: 
Ludo Smits. 
Gestelsebaan 22 
2980, Halle – Zoersel 

Tel:+32(0)3-384 00 18 
Mail: vogelvrienden@belgacom.net 

Abonnees betalen via onze vereniging minder dan individueel aangesloten 
buitenlandse leden. 
 
 

NIEUWE leden & NIEUWE bestuur leden 
Van harte welkom! 

 
Dhr. Smets Werner (WO160) uit Wommelgem is sinds kort opnieuw 
vogels gaan houden. Hij heeft tijdens zijn tienerjaren parkieten gehouden 
maar is door omstandigheden gestopt met de hobby. 
 
Werner heeft de vogelmicrobe terug te pakken gekregen omdat hij een 
prachtig aanbod van een collega en van zijn nonkels Patrick en Peter 
Versmissen niet kon weigeren. Samen met zijn vader heeft hij een volière 
gebouwd waar nu een koppel rosékaketoes inzit met de bedoeling er 
volgend jaar mee te kweken. 
Ondertussen is zijn vogelbestand al uitgebreid met een koppel 
Aymaraparkieten (Bolborhynchus Aymara) en wildkleur Bourke parkieten 
(Neopsephotus bourkii). Deze parkieten zitten in kweekbakken. 
Werner hoopt in de toekomst zijn vogels gezond te kunnen houden en er 
mee te kweken, als dat lukt, zal hij volgens eigen zeggen, “een heel 
gelukkige mens zijn”.      
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Waar het gaat eindigen weet hij niet. Werner moet zijn vrije tijd nog 
delen met voor de hond en het aquarium te zorgen. Hij doet het dan ook 
liever rustig aan met wat hij nu heeft alvorens nog andere soorten aan te 
kopen. De toekomst zal uitwijzen hoe zijn mooie hobby voor hem zal 
evolueren.  
 
Dhr. Ceulemans Christophe (WO161) uit Lier, leerde waarschijnlijk onze 
vereniging kennen door zijn vriend Bruno Van Der Schoot die al lid is 
sinds 1 januari 2005. Bruno zal zijn tevredenheid geuit hebben en dit 
heeft wellicht de doorslag gegeven om lid te worden van V.V.W. 
Christophe zijn belangstelling gaat uit naar o.a. Lipochroom gele 
kanaries, Bourks en Rosella parkieten 
 
Onze kersverse bestuursleden even voorstellen: 
 
 

Dhr. Versmissen Patrick, (WO 104) wonend in 
Wommelgem, al jaar en dag lid van de A.O.B. en onze 
vereniging. Lang voor de fusie maakte Patrick zelfs 
deel uit van het voormalige Voorkempense 
Vogelvrienden bestuur. Maar onderbrak, door 
tijdgebrek zijn werkzaamheden in het toenmalig 

bestuur. Nu hij zich terug volop ten diensten van de vogelwereld stelt is 
hij bovendien sinds vorig jaar ook lid geworden van de Kbof (BG549). 
Patrick is van alle markten thuis, Uilen en andere prooivogels, Parkieten, 
Postuurvogels en kleurkanaries hebben nog weinig geheimen voor hem. 
Hij is niet zo’n prater en meestal aan de wat stillere kant maar heeft wel 
een mening en is daarbij ook altijd bereid om de handen uit de mouwen 
te steken. Dus iemand waarop we terug te allen tijde mogen rekenen. 
 

Dhr. Verlooy Jacques stelt zich voor; Mijn naam is 

Jacques Verlooy. Ik bereik in november de pensioen 

gerechtigde leeftijd, na een loopbaan van bijna 40 jaar bij 

General Motors in het meetcentrum van de koetswerk 

afdeling.(Quality Control) 

Nu heb ik wat vrije tijd en heb mij ten diensten gesteld 
van de V.V.W. als bestuurslid. Ik woon in Ekeren, samen 
met mijn echtgenote Monique. 

Mijn interesse gaat vooral naar het kweken van kleur kanaries. 
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TENTOONSTELLING “ De Edelzanger – Drunen, nl. “.  
Spoedig inschrijven A.U.B.! 

 

We verzoeken onze leden om massaal deel te nemen aan DE 
PRONKVEER, vogeltentoonstelling van onze Nederlandse vrienden. 

Zaal: Partycentrum “ De Remise” Grotestraat 267, Drunen - Nederland 
 
Inbrengen: donderdag 22 november tussen 16.00 en 21.00 uur. 
Keuring: vrijdag 23 november 
Officiële opening: vrijdag 23 november om 20.00 uur. 
Open voor bezoekers: 
Zaterdag van 10.00 uur tot 22.00 uur 
Zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur, Uitkooien na sluiting. 
 
Inschrijvingsformulieren zijn ruim in voorraad op het secretariaat, met 

plezier worden ze bezorgd! 
 
Alle inschrijvingen worden gegroepeerd op ons V.V.W. secretariaat en 
vandaaruit gezonden aan de T.T. secretaris van De Edelzanger, Jan van 
Hest. 
Leden die niet zo op de hoogte zijn van het Nederlandse systeem melden 
hun problemen bij onze secretaris, hij zal jullie de nodige informatie 
verschaffen. 
 
De deelnemende vogels zullen, net als vorig jaar, na afspraak op de inkorf 
dag, worden opgehaald en gegroepeerd worden geëxporteerd. Cor 
Brands en Guido Verswijvel zullen de vogels begeleiden tot op de 
eindbestemming. Ze worden eveneens door dit team terug opgehaald en 
thuisbezorgt bij de leden. 
Uiteraard zijn onze deelnemers vrij om hun vogels zelf weg te brengen 
naar Drunen. 
 
We maken onderling afspraken om de show te bezoeken en beperken 
zoveel mogelijk het aantal voertuigen door samen te rijden. 
 

Uiterste dag van inschrijven: zaterdag 17 november 2012 
 

 

Tombola kaarten T.T. 
Uitslagen! 
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Het secretariaat is er voor jullie. Lijsten van de winnende nummers zijn er 
voorradig. Geef een seintje ze worden bezorgd. 
Op ons blog kan je het resultaat 24 op 24 uur bekijken. Meldt dit aan 
vrienden en kennissen die kaarten kochten om onze vereniging te 
steunen. 

http://www.bloggen.be/vvw/ 

 

Onze leden blijven sparen! 
Versele-Laga Fidelity Club. 

 
V.V.W. leden sparen de Fidelity Club-punten die op 
de grootverpakkingen Prestige, Prestige Premium, 
NutriBird en Orlux voorkomen. 
Geef ze bij gelegenheid aan iemand van ons 

bestuur. 
Stand boekje, punten aantal: 251 pnt. 

Dank aan ALLE leden die ons steunen bij deze spaaractie! 
 

Vragen staat vrij: 
Zolang het maar over vogels gaat. 

 

Hoe begin ik aan vogels tentoonstellen? 

 

Dit antwoord is niet zo eenvoudig als de vraag. Kort kan gesteld worden dat je al bij 

aanvang van je vogelhobby rekenschap moet geven aan het doel. Ieder die dit niet doet 

zal op een bepaald ogenblik met de noodzaak geconfronteerd worden om drastische 

maatregelen te nemen.  

 

Al wie dus op termijn met enig resultaat wenst vogels tentoon te stellen moet vanaf de 

start een aantal zaken in acht nemen. 

1. Leer eerst veel basiskennis over de vogels die je wenst te gaan kweken en later 

tentoonstellen. Huisvesting, voeding, gedragspatronen, mogelijke ziekten en 

vaak voorkomende plagen etc. Doe vooral aan zelfstudie en ga veel vogels 

kijken op tentoonstellingen. Maar staar U niet dood op cijfers, het resultaat op 

de kooi stemt niet altijd overeen met de werkelijke kwaliteit van de betrokken 

vogel. Vaak zijn schitterende kweekvogels niet de beste tentoonstelling 

exemplaren en worden ze daarom krap met punten bedeeld. 
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2. Maak kennis met kwekers van je voorkeurvogels die goede resultaten behalen. 

In de meeste gevallen delen ze graag hun praktijk ervaringen met beginnende 

liefhebbers. 

3. Heb vertrouwen in ervaren vogelkwekers, slecht zelden kom je bedrogen uit. 

4. Plan vooraf goed de ruimte die nodig is voor een aangepaste infrastructuur. 

5. Zie het in het begin niet te groots. Begin bescheiden maar voorzie al wel 

uitbereidingsmogelijkheden. 

6. Maak doelbewuste keuzen en specialiseer U in een bepaald ras en kleur. 

7. Let op, dure koop is geen garantie voor goede koop. Neem bij de aanschaf van 

vogels iemand onder de arm met kennis van zaken. 

8. Realiseer je dat je hobby meestal meer vrije tijd vergt dan verwacht. 

9. Kooivogels zijn 100% afhankelijk van hun verzorger, dat betekend; goesting of 

niet, ziek of gezond, ook tijdens de vakantieperiode iemand steeds voor de 

totale verzorging moet instaan. 

10. Vogels met goede resultaten tentoonstellen is een ware kunst, die iedereen op 

middellange termijn kan leren met vallen en opstaan. 

In onze rubriek “ Educatieve bijlagen “ gaan we vanaf nu telkens trachten een 

stukje aan te bieden gericht aan de starter. Alle daagse vanzelfsprekendheden 

voor een groot aantal leden maar voor de beginner zo noodzakelijk om weten.  

  

 

HERFSTSCHOONMAAK nestkasten - zondag 28 oktober 2012, 
vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur. 

 
Wie mee de Fort 2 kolonie holenbroeders(kool- en pimpelmezen) een 
zuivere overwinterplaats wil aanbieden komt tegen 9.00 uur naar ons 
lokaal.  
Trek stevige schoenen en onopvallende vrijetijdskleding aan. We 
controleren die dag een100 tal nestkastjes op hun netheid. Her en der 
moeten nog oude nesten worden verwijderd. Enkele kastjes moeten zelfs 
worden vervangen door nieuwe. 
Graag doen we dat met minimaal 2 teams van 2 personen. Dan zijn we 
met zijn allen omstreeks 11.45 uur klaar met de job. Wie biedt zich aan? 
 

DOEN, we helpen onze inheemse holenbroeders een handje! 
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VOGELVERKOOP - zondag 11 november 2012, 
In GROTE zaal van “ FAMILIA “ vanaf 07.00 uur tot 13.00 uur. 

 
Onze vereniging richt jaarlijks een vogelverkoop in. Hierop kunnen alle 
vogelliefhebbers proberen hun teveel gekweekte vogels aan de man (of 
vrouw) te brengen. 
 
Ons vernieuwd bestuur maakt er werk van! 
We stellen een formule voor waarvan alleen onze leden voorlopig kunnen 
genieten. Graag verzorgen we voor jullie de verkoop van uw vogels, dit wil 
zeggen je hoeft ze alleen binnen te brengen en het restant terug op te 
halen. De verkoop bemiddeling verzorgt ons bestuur voor U. Onze leden 
kunnen ook gewoon zelf alles afhandelen, dan moeten jullie wel aanwezig 
blijven in de verkoopzaal. 
 
Opgelet! Er zijn een paar addertjes onder het gras. Alvast één daarvan is 
dat we graag hebben dat zoveel mogelijk vooraf wordt ingeschreven. Al 
de anderen staan in het reglement van verkoop. 
 
Zie middenblad van ons Nieuws Magazine voor inschrijvingsformulier 
en voorwaarden (reglement) 
  
We hebben heel graag dat onze leden massaal gebruik maken van deze 
geboden kans. Werk zoveel mogelijk mee om van onze vogelverkoop een 
succesvolle vogelhappening te maken.  

 
We danken iedereen nu al voor de medewerking. 

 

5555dededede    V.V.W. VOGELVERKOOPV.V.W. VOGELVERKOOPV.V.W. VOGELVERKOOPV.V.W. VOGELVERKOOP    
Zaal Familia 

Ado lf  Mor te lmansstraat  18 – 2160 Wommelgem 

Zondag 11 november – 2012 
Van 7.00 uur  tot  13.00 uur  

!!!   ALLEN DAARHEEN   !!!!!!   ALLEN DAARHEEN   !!!!!!   ALLEN DAARHEEN   !!!!!!   ALLEN DAARHEEN   !!!    
 

Vr i j  vogels  kopen, verkopen en ru i len.  
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KOPPELKEURING + VOORKEURING - zondag 16 december 2012, 
vanaf 09.30 uur. 

 
Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd op deze gratis activiteit. 

V.V.W. - Lokaal nr. 107 – Recreatiedomein Fort 2 – Wommelgem – Laar 
 

Het doel van de bijeenkomst: 

“ Richtlijnen voor onze leden bij het kweken naar standaardvogels en 
het selecteren van wedstrijd exemplaren “ 

Weerom organiseren we een gecombineerde voor- en koppelkeuring. Er 
kunnen vogels worden meegebracht waarvan jullie denken dat ze 
geschikt zijn voor de kweek. Maar ook potentiële tentoonstelling 
exemplaren komen aan bod. Breng een aantal vogels mee en vraag de 
specialisten ter zake hun mening. Ze zullen in begrijpbare taal een aantal 
nuttige duidingen geven. Heb geen schroom en indien het antwoord niet 
bevredigend is, vraag gewoon meer uitleg. Het is de bedoeling dat jullie er 
wat aan hebben! 
 
We voorzien zoals gebruikelijk keurmeesters voor; Kleurkanaries, 
Postuur, Europese en Hybriden. 
  
We verzoeken leden die Parkieten of Exoten wensen aan te bieden, 
ruim op tijd contact te nemen met iemand van ons bestuur. Dan 
voorzien we ook voor hen keurmeesters. Jullie moeten beslist deze 
kans benutten en niet aarzelen. Het is graag gedaan.  
Maar in het verleden was er vrijwel geen aanbod van deze vogelsoorten. 
Met deze regeling voorkomen we een nutteloze verplaatsing van 
keurmeesters en we verkwisten ook geen euro’s uit onze clubkas.  
 
In hoofdzaak is deze organisatie bedoeld voor de vogelliefhebbers die we 
de afgelopen 2 à 3 jaar met genoegen in onze vereniging hebben 
opgenomen. Ongetwijfeld zijn er onder deze nieuwkomers een aantal die, 
met het gratis aangeboden specialisten advies, hun kennis willen 
aanscherpen. Later zal blijken dat ze er voordeel van genoten.  
Uiteraard rekenen we ook stellig op de aanwezigheid van onze anciens. 
 

Immers, IEDEREEN is van harte welkom. Lid of geen lid! 
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ALL AIR SYSTEMS bvba 

 
Invoerder – Verdeler BENELUX 

 
Eigen studie- service- en plaatsingsdienst 

 

 
AIR CONDITIONING 

ONTVOCHTIGING 

STRALINGSVERWARMING 

BADKAMERVERWARMING 

VENTILATIE 

LUCHTREINIGING 

CONDENSPOMPEN 

MONTAGE- TOEBEHOREN 
 
 

Gegevens: 

 
H. MEEUSSTRAAT 42-44 

2110 WIJNEGEM 
BELGIÊ 

TEL.: +32 3 353 68 49 
GSM: +32 475 50 12 29 
FAX: +32 3 353 68 71 

MAIL: all.air.systems@skynet.be 
WEB SITE : www.allairsystems.be 

 
 
 



12 
 

 
 

 
 

 “ Verenigde Vogelvrienden Wommelgem “ 
 

ACTIVITEITENKALENDER 2012 
 

Activiteit Dag Datum Tijd Plaats 
Koppelkeuring + Voorkeuring Zon. 08 jan. 09.30 u Lokaal 107-108 

Nieuwjaar receptie Din. 17 jan. 20.00 u. Lokaal 107-108 

Voordracht Vrij. 03 feb. 20.00 u. Lokaal 107-108 

Lenteschoonmaak Zon. 19 feb. 09.00 u. Lokaal 107-108 

Babbelzondag Zon. 04 mrt. 14.00 u. - 17.00 u. Lokaal 107-108 

Gez-Sam-Zijn (Teerfeest) Zat. 10 mrt. 19.00 u De Jongste Telg 

Vroeg Uit De Veren Zat. 14 apr. 06.00 u.  

Voordracht Vrij. 20 apr. 20.00 u. Lokaal 107-108 

Babbelzondag Zon. 03 jun. 14.00 u. - 17.00 u Lokaal 107-108 

Jaarlijkse Uitstap Zat. 09 jun.   

Babbelzondag Zon. 02 sep. 14.00 u. - 17.00 u. Lokaal 107-108 

Mosselsouper Zat. 08 sep. 19.00 u Lokaal 107-108 

Open bestuursvergadering Din. 11 sep. 20.00 u. Lokaal 107-108 

Voorkeuring + Koppelkeuring Zon. 16 sep. 09.30 u Lokaal 107-108 

32STE Vogeltentoonstelling Zat. 29 sep. 10.00 u. Zaal FAMILIA 

32STE Vogeltentoonstelling Zon. 30 sep. 10.00 u. Zaal FAMILIA 

*Herfstschoonmaak  Zon. 28 okt. 09.00 u. Lokaal 107-108 

Vogelverkoop Zon. 11 Nov. 07.00 u. - 13.00 u. Zaal FAMILIA 

Koppelkeuring + Voorkeuring Zon. 16 dec. 09.30 u Lokaal 107-108 

     

* Alle gegevens onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. 
 
 
 

“ Verenigde Vogelvrienden Wommelgem “ 
 

Rekening nr.: K.B.C. rek. nr.: BE 08 73314215 1813 
Clublokaal: Recreatiedomein Fort 2 – Wommelgem – 1ste verdiep lokaal nr. 107 
Blogadres: Alle club informatie steeds op: http://www.bloggen.be/vvw/ 
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Verswijvel Werenfried (WO 095 - AD847) - Voorzitter a.i., 
Schatbewaarder 
Van Hallestraat 25 - 2100 Deurne 
Tel : 03-354 58 66  E-mail:  werenfriedv@hotmail.com 

 
Secretariaat K.B.O.F. Ringendienst & ledenadministratie 
Verswijvel Guido (WO 100 - AT963) – Secretaris  
Nijverheidsstraat 32 - 2160 Wommelgem 
Tel.: 03-353 96 52 - Gsm: 0473-87 05 09 

E-mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 
  

Vos François (WO 017) – A.O.B. Ringendienst, Verslaggever 
Schransweg 45 - 2160 Wommelgem 
Tel : 03-353 23 31  E-mail: vos.francois@telenet.be 
 
Segers Magda (AS471) – Verantwoordelijke Veldornithologie 
Uilenbaan 73 - 2160 Wommelgem 
Tel : 03-289 74 29  E-mail:  magdasegers@yahoo.com 
 
 
Brands Cor (WO 125 – AN145) – Raadslid, Aankoper 
Zandvlietsedorpstraat 95/2 - 2040 Zandvliet – Antwerpen 
Tel.: 03-568 96 65  E-mail: cor.brands@telenet.be 
 
 
Meeus frank (WO 113) – Materiaalbeheer 
Bossenstraat 40 - 2547 Lint 
Tel.: 0498-57 20 03  E-mail: frapezoolint@telenet.be 
 
 
Verlooy Jacques (WO 136) – Raadslid 
Pachthoevelaan 17 - 2180 Ekeren 
Tel.: 03-542 54 51  E-mail: jacques.verlooy@scarlet.be 
 
 
Versmissen Patrick (WO 104 – BG549) – Raadslid 
Ternesselei 21 – 2160 Wommelgem 
Tel.: 03-353 31 36  E-mail: patrick_versmissen@telenet.be 
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Hoor  je graag bij ," Verenigde Vogelvrienden Wommelgem " ??Hoor  je graag bij ," Verenigde Vogelvrienden Wommelgem " ??Hoor  je graag bij ," Verenigde Vogelvrienden Wommelgem " ??Hoor  je graag bij ," Verenigde Vogelvrienden Wommelgem " ??    
Dat kan als lid aangesloten bij, 

A.O.B.  EN/OF  K.B.O.F. 
A) Met maandblad “De Vogelwereld“ A.O.B.   27,00 €  Euro/jaar 

B) Zonder maandblad “De Vogelwereld“ A.O.B.   14,00 €  Euro/jaar 

C) Met maandblad “De Witte Spreeuwen“ K.B.O.F.   23,00 €  Euro/jaar 

D) JEUGDLID K.B.O.F. met maandblad    18,00 €  Euro/jaar 

E) Steunend lid      10,00 €  Euro/jaar 

F) A.O.B. + K.B.O.F. met maandbladen   44,00 €  Euro/jaar 

G) A.O.B. + JEUGDLID K.B.O.F. met maandbladen   39,00 €  Euro/jaar 

H) A.O.B. zonder maandblad + K.B.O.F.   31,00 €  Euro/jaar 

I) A.O.B. zonder maandblad + JEUGDLID K.B.O.F.  26,00 €  Euro/jaar 

Buitenlandse leden E.E.G.: 

J) Met maandblad “ De Vogelwereld “ A.O.B.   37,00 €  Euro/jaar 

K) ZONDER maandblad “ De Vogelwereld “ A.O.B.  14,00 €   Euro/jaar 

L) A.O.B. zonder maandblad + K.B.O.F.   36,00 €   Euro/jaar 

M) Met maandblad “ De Witte Spreeuwen “ K.B.O.F.  28,00 €  Euro/jaar 

N) Steunend lid      10,00 €  Euro/jaar 

O) A.O.B. + K.B.O.F. met maandbladen   60,00 €  Euro/jaar 

Alle mogelijke V.V.W. contributies vanaf lidmaatschap 2012 
Vul om lid te worden het formulier in en zend het aan: 
V.V.W. secretariaat, Nijverheidsstraat 32 – 2160 Wommelgem 
E-mail: v.v.w.secretariaat@skynet.be 

 
Gelieve uw storting uit te voeren op V.V.W. Rek.nr.: BE 08 7331 4215 1813 

Met mededeling: Uw naam - lidgeld 2012 of 2013 en de gepaste letter (A, B, 
C, D enz.) 

Uw lidmaatschap wordt pas effectief na betaling. 
Naam 

Straat en nr. 

Gemeente 

Postcode 

Telefoon 

E-mail 

Geboortedatum 

Ik wens lid te worden van V.V.W. maak uw keuze, A, 
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O en bevestig 
hiernaast: 
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Openingsuren: 
 
WERKDAGEN:   van   8.00 tot  17.00 uur 
ZATERDAG:   van   8.00 tot  12.00 uur 
‘S MIDDAGS GESLOTEN van 12.00 tot  13.00 uur 

 

 

  GESLOTEN op ZON- en FEESTDAGEN 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Grote en omvangrijke bestellingenGrote en omvangrijke bestellingenGrote en omvangrijke bestellingenGrote en omvangrijke bestellingen    

MINSTENS 3 dagen op voorhand verwittigenMINSTENS 3 dagen op voorhand verwittigenMINSTENS 3 dagen op voorhand verwittigenMINSTENS 3 dagen op voorhand verwittigen    !!!! 

Nifra - Van Camp 

 

KROONSTRAAT 173   -   2530 BOECHOUT   -   TEL. +32(0)3-455 21 99 

DAG     &      NACHT     BEREIKBAAR     PER      FAX  +32(0)3-455 21 99 
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Deel 2 - Badwater 

 

Algemeen bekend is dat alle vogelsoorten graag baden. Maar waarom en hoe 

elke soort dat op zijn eigen specifieke manier doet is een stapje verder. Dit 

beschrijven in een algemeen samenvattende stukje is ondoenbaar.  

Nuttig om weten is dat alle vogels trachten te baden op een zo veilig mogelijke 

plaats. Dit kwetsbaar moment beleven ze in opperste staat van alertheid. Ook al 

zou het vast prettig zijn om tijdens een warme zomerdag uitgebreid en 

“onbezorgd” te kunnen spetteren in een frisse waterpoel.  

 

Het doel en nut van baden 

 

Tijdens hun bad moment gaat het in hoofdzaak niet over de aangename kant van 

de bezigheid. 

Een groter aantal redenen maakt baden voor vogels tot noodzaak, onder meer: 

• Afkoeling van het lichaam 

• Soepel houden van de veren 

• Verwijderen van stofresten 

• Bestrijding van parasieten 

 

Menig vogelliefhebber weet dat die doelen niet enkel worden nagestreefd door 

te baden in water. Veel vogels nemen geregeld een uitgebreid stofbad, als hen 

daartoe de mogelijkheid wordt geboden. Met een stofbad wordt vooral 

geprobeerd vervelende ectoparasieten van het lichaam te verwijderen. Terwijl 

anderzijds water de afkoeling en het reiniging effect beoogt. Dat het een of 

ander in de vrije natuur specifiek frequenter gebeurd is soort, seizoen en 

biotoop afhankelijk.  

 

Frequentie 
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Onze kooivogels kunnen best altijd beschikken over rein, fris badwater. Dit 

gegeven is in de praktijk niet voor elke vogelliefhebber haalbaar. Allerlei redenen 

kunnen de oorzaak zijn, de meeste hobbyisten hun bed staat nog niet in het 

vogel hok. Het is aanbevelingswaardig dit toch zoveel mogelijk na te streven (niet 

het bed). Ondanks de negatieve bijwerkingen, een onder gemorst vogelverblijf. 

Vogels die naar hartenlust kunnen baden belonen ons met een gezonde 

bevedering en ongeziene kleurenpracht. 

 

Water 

Volgens Wikipedia; “ Water (H2O; aqua of aq. ; zelden diwaterstofoxide of oxidaan
[1]

) is de 

chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Water komt in de natuur 

voor in de drie verschillende hoofdfasen, als vloeistof, als vaste stof en als gas. Bij 

kamertemperatuur is water een vloeistof zonder specifieke kleur en geur. Al het leven op aarde 

bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. Water bedekt 71% van de Aarde.” 

Belangrijk om weten, water is niet zomaar water. Het beste badwater is neutraal 

zacht, niet basisch en niet alkalisch dus. Wat betekent dat het geen of zo min 

mogelijk kalk bevat. Ook zuren zijn funest voor het behoud van een hoog 

kwalitatieve bevedering. Dus water met pH 7 (neutraal) en tussen 0° dH en 8°dH 

(Duitse graden hardheid) is het meest geschikt. We gebruiken dit water op 

kamertemperatuur. 

 

Extra middelen om de doelen te bevorderen 

Het assortiment in de handel is onuitputtelijk. Wie heeft nog nooit gehoord over; 

badzout, Birdyl, etherische oliën enz. Toch moeten deze commercieel gepromote 

wondermiddelen niet ongebreideld gebruikt worden. Om verschillende redenen 

gaan we badzout eens kritisch benaderen. 

 

Badzout  

Zeezout is van nature uit niet gemengd met scheikundige kleurstoffen noch 

reukstoffen. Sommigen commerçanten mengen zeezout met goedkope 

scheikundige, kleur- en reukstoffen om er een zeer duur product van te maken. 

Meestal dan nog aangeboden in een luxe verpakking waardoor men meer 
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ReDeTronics bvba 
 

voor al uw 

 

Nieuwbouw – Renovatie – Herstellingen - Onderhoud 
( ook kleine herstellingen ) 

van 

 

Centrale verwarming 

Sanitair 

Elektriciteit 

Warmtepompen 

Zonnepanelen 

Koper-, lood- en zinkwerken 
 

door erkend gastechnicus / zelfwerkend patroon 

 

 

GSM: 0479/49.26.88  -  info@redetronics.be 
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betaalt voor de verpakking en de chemische toevoegingen dan voor het zeezout, 

want puur zeezout is niet duur. 

Dikwijls vermeldt men niet op het etiket welke scheikundige stoffen men heeft 

gebruikt, noch de hoeveelheid. Intussen heeft de klant er het raden naar of deze 

scheikundige stoffen niet nadelig zullen inwerken op de huid en de bevedering. 

 

Dermatologen raden zeezout aan zoals het in de natuur voorkomt. Zonder 

scheikundige toevoegingen zoals, reuk- en of kleurstoffen. 

Aangeraden hoeveelheid zeezout per bad; +/- 10 gram per 8 deciliter water. Het 

gebruik van kleinere hoeveelheden heeft geen enkel therapeutisch effect. 

 

 

Doordacht	beginnen	aan	vogels	houden		

Voorwoord 

Het uitgangspunt om dit stukje te schrijven is de vraag “ Hoe zou ikzelf terug 

beginnen vogels houden met bijna 20 jaar ervaring? ” Het antwoord; de wijze zal 

ondersteunt worden door praktijk ervaring met uitsluiting van de gemaakte 

fouten. Hierbij ga ik ook details beschrijven die op het eerste zicht van een 

beginnende vogelhouder niet essentieel lijken. Maar in de praktijk wordt 

bewezen dat details toch wel belangrijk zijn. “ Het zijn de kleine dingen die het 

doen “, altijd bepalen ze mee de mate van succes bij het beoefenen van je 

hobby. Nog sterker, van alles wat je onderneemt. 

De vogelhobby is voor iedereen toegankelijk. Als je bescheiden start is het 

financieel niet zo zwaar belastend. Je hebt er alleen kennis, een beetje ruimte, 

vrije tijd, handigheid, aandacht en doorzettingsvermogen voor nodig. Maar 

uiteraard ook vogels van een bepaald ras of soort. Wellicht is het bij aanvang 

kiezen van juiste vogels de doorslaggevende factor om er een langdurige stabiele 

hobby van te maken. 

Wat is er nu zo leuk aan vogels houden?	

Mooie kleuren, het gezang en het gedrag van vogels zijn een bron van vreugde 

voor vele mensen. Als je op een zonnige morgen door prachtig vogelgezang 

wordt gewekt, dan heb je toch een schitterend begin van de dag. Of na goed 

oefenen met je grasparkiet hoor je hem plotseling zijn naam roepen. Wil je even 
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tot rust komen, dan kan je jouw vogels gewoon gadeslaan. Een ander voorbeeld: 

Je bezit een koppeltje, dat je prima verzorgt, en wat later heb je zelf enkele 

jongen gekweekt. Dit soort voorbeelden geeft duidelijk aan hoe leuk het is om 

vogels te houden. De verscheidenheid aan fascinerende aspecten in de 

vogelhobby voorziet vele gezinnen van een flinke dosis levensvreugde. 

 

Wat is er minder leuk aan vogels houden? 

Leuke dingen hebben ook een schaduwzijde. Elk huisdier is afhankelijk van zijn 

verzorger. Dat is met vogels niet anders. Ook op moeilijke momenten staan we 

in voor hun dagelijks levensonderhoud.  Een aantal minder aangename 

gebeurtenissen komen voor, elk levend wezen is vatbaar voor ziekten en 

ongelukjes, eventueel met de dood tot gevolg. De niet te winnen strijd tegen 

kwalijke parasieten moeten we onverkort blijven voeren. Iedereen die 

buitenshuis zijn vogels huisvest krijgt te maken met de aanwezigheid van 

knaagdieren. Bij elkeen die daarvoor de aandacht verliest loopt het vroeg of laat 

uit de hand.  De weersomstandigheden van alle jaargetijden hebben positief of 

negatief invloed op de vogelhobby, we kunnen dit maar gedeeltelijk bijsturen. 

BESLIS PAS NA GRONDIG WIKKEN EN WEGEN OF JE HET AANDURFT OM VOGELS TE 

GAAN HOUDEN. 

 

De eerste stapjes, een vogelsoort kiezen en kennis 
verzamelen 

Besluit in alle rust welke vogelsoort, ras en kleur je voorkeur geniet. Denk 

overweeg en weet dat alle volgende beslissingen in functie daarvan zullen 

moeten worden genomen. Laat liefst je keuze niet meteen vallen op een 

moeilijker te houden en kweken soort zoals de kolibrie, om maar iets te noemen.  

Een aantal algemene wetenswaardigheden die een keuze kunnen 

beïnvloeden: 

− Voor grotere vogelsoorten heb je meer plaats nodig 

− Tal van exoten zijn zonder bijverwarming niet bestand tegen onze 

Belgische winters  

− Er zijn wettelijke bepalingen voor het houden van inlandse, Europese 

vogels, prooivogels en *cites beschermde soorten *(the Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, also known as the 

Washington Convention)  
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− Kanaries worden onderverdeeld in; Zangkanaries, Postuurkanaries en 

Kleurkanaries 

− Sommige vogelsoorten moeten kunnen beschikken over speciaal 

voeding 

− De kleinste soorten zijn moeilijker om te ringen 

− Niet bij alle vogels is het verschil tussen man en pop uiterlijk zichtbaar 

− De rood en geel gekleurde kanarievarianten die geen kleurstimuli in 

voeding of drinkwater krijgen aangeboden, schieten tekort op 

vogeltentoonstellingen. 

− Vogels met rode ogen, alle ino’s dus, satinet en eumo zijn genetisch 

bepaald minder sterke vogels dan de nominaatvorm (wild vorm, 

ongemuteerd) 

− Een groot aantal parkieten soorten zijn geduchte knagers en hebben 

daarom aangepaste huisvesting nodig 

− Een vogel in de hand is niet beter dan 10 in de lucht, al beweert het 

spreekwoord anders 

− Weet dat de karakteristieken van vogels enorm uiteenlopend zijn, er 

bestaan rustige, luidruchtige, zenuwachtige, hoogvliegers, 

bodembewoners enz…..      

Zeer zeker ben ik nog belangrijke dingen vergeten te vermelden. Er zullen naar 

mijn mening maar weinigen slagen om een lijst op te sommen die het predicaat 

compleet waardig mag dragen. De uitgebreidheid van de materie laat dit haast 

onmogelijk toe. Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat dit niet in mijn 

mogelijkheden licht en dus treef ik dat ook niet na. Het is gewoon een leidraad 

van puntjes waaraan ik dacht, met de intentie van niet te onzorgvuldig te zijn. 

 

Kennis verzamelen 
 

Zelfstudie 

Je kennis uit breiden kan op verschillende manieren. Veel lezen behoord tot de 

betaalbare mogelijkheden. Vandaag de dag is er over elk onderwerp genoeg 

literatuur voorradig. Op de markt zijn verschillende commerciële rijkelijk 

geïllustreerde boeken te vinden waarin uitvoerig de meest courante 

vogelsoorten worden besproken. Wie een beetje rond snuistert vind vast wat hij 

nodig heeft.       (wordt vervolgd) 
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Gratis advertentie ruimte voor onze leden 
 

 

T E  K O O P   -   K L E U R K A N A R I E S  

 

 
� Zwart Topaas geel & splitten 

� Agaat Topaas Wit Rec. & splitten 
� Bruin Geel Intensief & Schimmel 
� Bruin Geel Ivoor & splitten 

� Zwart & Bruin Kobalt geel, ook ivoor 

 
 
� Lipochroom Geel Intensief  

� Lipochroom Geel Schimmel 
� Lutino 
� Satinet Wit Recessief 

� Ook splitvogels 

 

T E  K O O P  –  E U R O P E S E  V O G E L S  

 
� Barmsijs cabaret wildkleur 

� Barmsijs cabaret bruin poppen 
� Barmsijs cabaret donker factor 

� Goudvink man split bruinpastel 
� Goudvink pop bruinpastel 
� Groenvink wildkleur & Groenvink isabel 

 

T E  K O O P  –  A L L E R L E I  

 
� Split KLEURRINGETJES  ( Ø +/- 2,9 mm) 
       50 st. =1,00 €/100=1,50 €/250=2,50 € 
� Kleuren: Wit, Geel, Blauw, Groen, Rood,  

Zwart, Oranje, Paars en Roze. 

� Ook mix van; Wit/Geel/Blauw/Roze/Rood. 

 
 

Alle info: WO 017 
Vos François 

Schransweg 45 
2160 Wommelgem 

Tel.: +32(0)3-353 23 31 
E-mail: vos.francois@telenet.be 

Alle info: WO 012 
Smits Ludo 

Gestelsebaan 22 
2980 Halle - Zoersel 

Tel.: +32(0)3-384 00 18 
E-mail: vogelvrienden@belgacom.net 

Alle info: AN145    
Brands Cor 

Tel.: +32(0)3-568 96 65 
Gsm: +32(0)471-39 80 06 
Mail: cor.brands@telenet.be  

 

Alle info: WO 100 
Verswijvel Guido 

Nijverheidsstraat 32 
2160 Wommelgem 

E-mail: verswijvel_guido@skynet.be 
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Alle V.V.W. leden die graag GRATIS in de lijst worden opgenomen zenden hun 

gegevens aan het secretariaat. 

 

KWEKERSLIJST – V.V.W.- 2012 
Brands Cor EUR: Gsm: +32(0)471-39 80 06 

De Laet Jan KLK:  Kanaries & EXO: Loodbekje, padda, 
St. Helenafazantje, Jap. Meeuw Gsm: +32(0)494-31 70 60 

Diels Marcel KLK: Gsm: +32(0)473-17 46 25 

Hertogs Tom PAR: Agapornis Personata Tel.: +32(0)3-385 34 59 

Maquoi Marleen PAR:  GR. + KL Grasparkieten. Gsm: +32(0)474-37 13 63 

Meeus Frank PAR:  Engelse grasparkieten alle kleuren. Gsm: +32(0)498-57 20 03 

Michielsen Jan 
EUR: Appelvink, Sijs, Noordse barmsijs, 
Putters 
KLK:  Agaat rood, Agaat geel. 

Gsm: +32(0)495-22 36 09 

Smits Ludo KLK:  Geel en Lutino intensief & schimmel, 
Satinet wit, Ook splitvogels Tel.: +32(0)3-384 00 18 

Peeters Franky 

EUR: Pestvogel, Baardmannetje, 
Azuurmees, Witbandkruisbek. 
EXO: Rode kardinaal, Groene kardinaal, 
Roodkuifkardinaal 
POS: Noordse frisé, Fiorino, Gibber Italicus, 
Yorkshire, Lancashire, Lizard 

Gsm: +32(0)474-69 36 48 

Van Berendonck 
Eug. 

EUR: Goudvinken, Groenvinken agaat 
satinet & wildkleur. Gsm: +32(0)494-35 13 47 

Van Looy François EUR: Goudvinken, Putters 
POS: Glosters Gsm: +32(0)487-88 24 99 

Verbruggen Ronny PAR:  Engelse grasparkieten Gsm: +32(0)486-89 12 63 

Verschueren 
Marcel 

KLK: Agaat rood mozaiek, Agaat opaal geel 
mozaiek, Bruin opaal rood mozaiek, Zwart 
opaal rood mozaiek, Zwart rood mozaiek, 
Zwart geel mozaiek 

Gsm: +32(0) 476-274 107 

Verswijvel Guido KLK:  Zwart geel, Zwart wit, ook Kobalt, Azul  
en splitten. Gsm: +32(0)473-87 05 09 

Verswijvel 
Werenfried 

KLK:  Bruin geel en wit, Bruin geel ivoor, 
Zwart eumo geel en wit, Bruin eumo geel en 
wit, Bruin eumo geel ivoor,  

Tel.: +32(0)3-354 58 66 

Vos François 
KLK:  Bruin geel ook ivoor, Zwart Topaas 
geel, Agaat topaas wit en splitten, Zwart & 
Bruin kobalt geel en splitten 

Tel.: +32(0)3-353 23 31 
 

 


