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1. 

INHOUD KLUBBLAD “DE PRACHTVOGEL-AALST K.B.O.F.” 
30° jaargang – nummer 3 

                                      DATA’S OM TE ONTHOUDEN 

 VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING:  Vrijdag 22 september  2017  te 20 uur. 
 38e   VOGELSHOW  Zaal St. Paulus van 28 september tot  1 oktober 2017. 
 ALGEMENE VERGADERINGEN 2017:  
 7 April – 9 juni – 22 september – 3 november 2017 
 NIEUWJAARSETENTJE : Zaterdag  6 januari 2018 
 VOGELVERKOOP : zondag 28 januari 2018 
 EETFESTIJN : 17 en 18 maart 2018 

Alle info in verband met deze activiteiten worden zo vlug mogelijk aangekondigd op    onze 
website onder de rubriek: Agenda.  

Zie www.prachtvogel.be 
 

ALGEMENE VERGADERING 
 

Het bestuur van onze vereniging  heeft het genoegen U en uw familie uit te nodigen op zijn  
vergadering die doorgaat op vrijdag 22/09/17 te 20 uur in de familiezaal van St Paulus, 
Botermelkstraat 63B  te Aalst. 
 
ONDERWERP:    Voorbereiding  TT  en  africhten Vogels   
SPREKER:   Erwin Lens  
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 Beste leden,  
  
We zijn augustus en binnen ongeveer 4 maand is het jaar 2017 verleden tijd. 
Maar vóór we zover zijn heeft elke vogelliefhebber en zijn vereniging nog heel wat werk voor 
de boeg.  
Om te beginnen moeten we onze pas gekweekte vogels extra in de watten leggen om ze 
gezond door de rui te krijgen en ze te laten uitgroeien tot mooie juweeltjes.  
Bij de ene soort lukt dit aardiger dan bij andere, wat onze hobby toch een beetje uniek 
maakt. 
We zijn tenslotte bezig met levende wezentjes en niet met postkaarten (met alle respect 
voor elke hobby). De meerderheid van onze leden houden en kweken hun vogeltjes met veel 
liefde, daar ben ik zeker van. Maar zoals in vele sporten hebben we ook categorieën. 
Hier vinden we o.a. onze tentoonstellers terug.  
Zij moeten nog een stapje verder gaan en hun vogels kweken naar vastgelegde 
standaardeisen, deze zo dicht mogelijk benaderen en dan hopen dat er geen betere vogel in 
die bepaalde reeks zit om een kampioenstitel weg te kapen.  
En dit brengt ons naadloos naar onze 38ste tentoonstelling. Het bestuur is al een tijdje bezig 
om dit evenement voor te bereiden. Tweejaarlijks worden de reekstitels nagezien, en hier 
wil ik toch even verwijzen naar de goed bedoelde vraag van onze leden om sommige reeksen 
open te trekken.  
We zijn met 190 titels één van de betere clubs uit de regio en we houden aan dit aantal.  
Ik bedoel, als er een reeks bijkomt zal een andere sneuvelen, en hier denk ik aan de woorden 
van Eugeen zaliger die zei: “waarom een reeks met minder dan 15 vogels nog eens splitsen? 
Dit vermindert de waarde van de titel”.  
Ik zou onze leden langs deze weg vragen rekening te houden dat onze TT doorgaat van 28/09 
t/m 01/10/2017. Vele helpende handjes zijn nodig op 28/09 (inkorving vanaf 15:00h voor de 
leden helpers) Op 29/09 (keuring vanaf 08:00h) en 01/10 (uitkorving vanaf 17:00h) Laat onze 
secretaris Hubert of mij iets weten of u zich geroepen voelt om te helpen op één of 
meerdere van deze dagen. Alvast bedankt hiervoor.  
Klaar voor een nieuwtje? Wilfried (Hyacint) heeft van een Nederlandse klant gehoord dat er 
in de toekomst geen vogelbeurzen meer mogen doorgaan. Het zou zelfs Europees al 
goedgekeurd zijn. Ik heb direct navraag gedaan bij onze Nationale secretaris Jan Van Looy. 
Zijn antwoord was formeel, het zijn ongegronde kwakkels en woorden in de wind.  
 
Vorig jaar op 01 september zijn we onze voorzitter Eugeen verloren. 
Laten we dan even aan hem en zijn familie denken.  
 
Tot ziens  
Reginald, voorzitter 
 
 
 
 

                Onze 38ste TT met 190 titels …. 
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NAAM+voornaam: .................................................................................................................  

ADRES:  .................................................................................................................................. 

POSTCODE EN GEMEENTE: .................................................................................................... 

TELEFOONNUMMER: ................./............................GSM : ...................................... 

E-mail adres:……………………………………..@........................................... STAMNUMMER: …………………... 

Ringmaten KLEUR 
0.31 € 

KLEUR HARD 
0.46 € 

INOX HARD  
1.75 € 

KUNSTSTOF  
0.27 € 

2.0 mm     

2.2 mm     

2.3 mm     
2.4 mm     
2.5 mm     
2.6 mm     
2.7 mm     
2.8 mm     
2.9 mm     
3.00 mm     

3.1 mm     

3.2 mm     
3.3 mm     
3.5 mm     
3.8 mm     
3.9 mm     
4.0 mm     
4.2 mm     
4.5 mm     
5.0 mm     
5.5 mm     
6.0 mm     
6.5 mm     
7.0 mm     
8.0 mm     
9.0 mm     
10.0 mm     
11.0 mm     
12.0 mm     
13.0 mm     
14.0 mm     
16.0 mm     
18.0 mm     
20.0 mm     

Kostprijs bestelling: 
Kunststof  ............ ringen x 0.27 €=  ..........,..... € 
Kleur     ............ ringen x 0.31 € =  ..........,..... € 
Kleur hard  ............ ringen x 0.46 € =  ..........,..... € 
Inox hard blank  ............ ringen x 1.75 € =  ..........,..... € 
Lidgeld 2018                     ......22,00 € 

 

Tweede  
groepsbestelling : 

BESTELFORMULIER RINGEN 2018 
ALLE VOGELS behalve Europese 
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           TOTAAL: ..........,..... € 

 

 

NAAM + voornaam: .............................................................................................................  

ADRES:                        ............................................................................................................. 

POSTCODE EN GEMEENTE: .................................................................................................. 

TELEFOONNUMMER: ................./.................................... GSM nummer: .............................. 

E-mail adres:        ………………………………………………………..@............................................. 

STAMNUMMER: ……………….. 

 

 
Kostprijs bestelling: 
Ringen Kunststof  Europese vogels  ........... ringen x 0.27 € =  ........,……€ 
Ringen Gehard  Europese vogels ............ ringen x 0.46 € =  ........,……€ 
Lidgeld 2018                                   ......22,00 € 
 TOTAAL                    ..........,..... € 
 
 Handtekening (verplicht) ……………………………………… 

Ringmaten KUNSTSTOF 
RINGEN 

0,27€ 

VERHARDE          
RINGEN 

0,46€                     
2.0 mm   

2.2 mm   
2.3 mm   
2.4 mm   
2.5 mm   
2.6 mm   
2.7 mm   
2.8 mm   
2.9 mm   
3.0 mm   
3.1 mm   
3.2 mm   
3.3  mm   
3.5 mm   
3.8  mm   
3.9 mm   
4.0 mm   
4.2 mm   
4.4  mm   
4.5 mm   
5.5 mm   
6.0 mm   
6.5 mm   
7.0 mm   
8.0 mm   
9.0 mm   
10 mm   
11mm   
12 mm   
13 mm   

 
De aanvrager verklaart de voorbije vijf jaar geen veroordeling te 
hebben opgelopen wegens overtredingen van de regelgeving 
inzake het houden van vogels in gevangenschap, waarbij er een 
verbod opgelegd werd tot het houden in gevangenschap van 
specimens van beschermde vogelsoorten. 
  
Hij verklaart ook werkelijk een vergelijkbare hoeveelheid vogels in 
gevangenschap te kweken die behoren tot soorten waarvoor die 
gesloten pootringen vereist zijn. 
 
De verenigingen wijzen een aanvraag tot het verkrijgen van 
pootringen geheel of gedeeltelijk af als redelijkerwijze vermoed 
kan worden dat de aanvrager in strijd zal handelen met de 
bepalingen van dit besluit of als de aanvrager een overmatig 
aantal pootringen aanvraagt, ze melden dat aan het agentschap.  
De gesloten pootringen, zijn persoonlijk. 
 
Ze mogen door de aanvrager niet worden verhandeld, geruild of 
ter beschikking gesteld aan derden om vogels te ringen die niet 
door de aanvrager zelf gekweekt werden. 
De vogels mogen alleen worden geringd met ringen waarop het 
jaar waarin de vogels zijn geboren is weergegeven. 
 
De ringen mogen alleen worden aangebracht bij vogels die in 
gevangenschap zijn geboren in het jaar dat op de ring is 
weergegeven. 
 
Dit formulier afgeven aan de ringverantwoordelijke van de club De 
Prachtvogel Aalst verplicht voorzien van uw handtekening. 
 
ASSELMAN  WIM 
BABBELAARSTRAAT 143 
9308 HOFSTADE 

Tweede  
groepsbestelling  

 
ENKEL VOOR EUROPESE VOGELS 2018 



  Pagina - 5 -  
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 Alle bestellingen worden als groepsbestelling aanzien tenzij anders op dit formulier 
aangevraagd. 

 Min 10 stuks per ringdiameter en in veelvouden van 5 stuks. 
 Het lidgeld met maandblad KBOF 22€ wordt samen met de ringenbestelling 

betaald.   
 Een gouden raad aan iedereen: zodra je de ringen in ontvangst neemt, controleer 

grondig de gebruikte stamnummer op de geleverde ringen.  
 Men dient rekening te houden met een leveringstijd van minimum 6 weken te 

rekenen vanaf de aangekondigde datum van de groepsbestelling. 
 De eerste groepsbestelling is voorzien op 1 augustus  2017, de volgende besteldata 

worden meegedeeld in ons volgende clubblad.  
 Indien voor dringende gevallen of buiten deze groepsbestellingen individuele 

ringenbestellingen dienen te gebeuren moet men rekening houden met een extra 
kost van 8 Euro die wordt doorgerekend.  Gelieve deze te beperken. 

 Enkel leden die het maandblad KBOF nemen hebben het recht om ringen KBOF te 
bestellen.   

 Ringen zullen in de toekomst zoveel mogelijk op de Algemene Vergaderingen 
worden afgehaald.  

 OPMERKING: Onze ringendienst verwittigt NIET wanneer de ringen aankomen.   
 Indien de levering  dringend is, neemt men zelf contact op.  

 
 Betaling van het verschuldigde bedrag gebeurt op volgend rekeningnummer  op 

voorhand met vermelding : ringen + lidgeld  
 

 IBAN:      BE02 3930 3030 7640  
 BIC:         BBRUBEBB 
 De Prachtvogel Aalst 
 Landbouwersstraat 44   9300  Aalst 

 
 Indien je cash wenst te betalen kan dit op de algemene 

vergaderingen.  
 

 Bestelling wordt pas naar ringendienst KBOF overgemaakt wanneer wij in het bezit 
zijn van uw betaling, niet eerder! 

 
 
Dank voor ’t begrip & ‘t respect !   
Het bestuur DE PRACHTVOGEL – Aalst 
 
 

 
 

EXTRA INFO OM JE RINGEN 2018 TE BESTELLEN 
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Beste leden, onze vriend Wim Asselman heeft de eerste clubbestelling ringen met succes 
afgerond, nu is het aan de fabrikant om deze zo vlug mogelijk leveren. 
Leden kunnen bij Wim ook terecht met cash geld…maar de voorkeur gaat nog altijd naar 
betalingen via overschrijving dan hebben beide partijen een sterk betalingsbewijs in de 
hand. 
Hieronder als herinnering terug de persoonlijke gegevens van onze vriend Wim Asselman. 
                
                               Babbelaarstraat nr 143                    9308  Hofstade 
              Tel:  053/419010                                                             Gsm: 0472465810 
                               E-mail: wim.asselman@telenet.be 
 
 

 
       WIE   KWEEKT  WAT 
 

 
 
Schaukens Franky 
dit zijn enkele van mijn vogels kanarie – diamantvink - diamantduif – vredesduif – goudvink - 
groenvink - mozambieksijs - boskanarie - distelvink - kuifduif – gouldamandines    
e-mail adres:  franky.schaukens@telenet.be  
 
Coppieters Frans 
Kleurgrasparkieten alle slagen – groenstuit-dwergpapegaai wildkleur – EF misty -  DF misty                        
e-mail adres:   frans.coppieters@telenet.be 
 
Bonnaerens Reginald 
Zebravinken bruin en bleekrug grijs pastel – gouldamandines witborst en split – 
Spitstaartamandines grijs en split – gordelgrasvink grijs en split . TEL:053-773491 
e-mail adres:    Reginald.bonnaerens1@telenet.be  
 
Bosteels Danny 
Goudmantel-rosella  –  bleekkop-rosella – pennant – bloedvleugel – bergparkiet  
TEL : 0475747943  
e-mail adres:       marleenbulcke@hotmail.com      
 
De Smet Patrick 
Noordse Goudvink – groenvink – bristel mozambique – kruisingen.  
TEL 054329674 OF 0499470687          
e-mail adres:           patrick.marleen1@telenet.be 
 
 
 

                        HERINNERING RINGENDIENST…. 
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Beste Tentoonsteller, 
 
 
 
Onze vereniging richt dit jaar zijn 38ste vogelshow in, van 28 september tot 1 oktober 2017 in 
de zaal Sint Paulus, Botermelkstraat 63 te 9300 Aalst.  Bij deze hebben wij het genoegen U 
uit te nodigen om deel te nemen aan onze tentoonstelling.  
 
Wat hebben wij te bieden? 
 

 Dit jaar garanderen wij net als voorgaande jaren een opgewaardeerde prijzentafel.  
Wij hebben speciale aandacht voor de liefhebbers die zich in de tweede helft van het 
klassement bevinden. 

 Aangepaste rekken voor het plaatsen van de open kooien postuurkanaries! 
 190 Reekskampioenen. 
 Na het grote succes van de voorbije jaren zijn er terug aparte kampioenschappen 

voor “stellen” voorzien. 
 Maximum 40 vogels per tentoonsteller. 
 Een gepersonaliseerde trofee is voorzien voor elke liefhebber met vermelding 

reekskampioen(en), ereprijzen of deelname aan de TT. 
 Aparte tentoonstellingszaal waar de lichten worden gedoofd rond 21.30 u. 
 Ruime café & Aangename sfeer. 
 Vlotte in- en uitkorving. 
 Uitkorving zondag vanaf 17 uur op basis van inschrijvingsnummer. 
 Mogelijk om elektronisch in te schrijven via de clubwebsite: 

www.prachtvogel.be (ga op homepage naar: inschrijven TT) 
 
Voor elke deelnemer met minimum 15 tentoongestelde vogels bieden wij ter gelegenheid 
van onze 38ste tentoonstelling een zak vogelzaad aan.  Voorkeur aanduiden op uw 
inschrijvingsformulier, zoniet neemt het bestuur de beslissing! 
 
Wij hopen U te mogen verwelkomen op onze 38ste tentoonstelling.   
Met vriendelijke groeten, 

 
 

De Prachtvogel – Aalst 
Het bestuur  

 
 
 
 

Elk jaar meer vogels en zeer tevreden tentoonstellers,  
dit moet je als vereniging verdienen!  
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REGLEMENT “ DE PRACHTVOGEL - AALST K.B.O.F. 2017” 

 
1.  De TT staat open voor alle liefhebbers.  Door zijn deelname verklaart de tentoonsteller zich akkoord dat elk 

geschil volgens de procedure van de KBOF wordt beslecht en verklaart zich akkoord met dit reglement. 
2.  De kooien dienen wit-zwart te zijn en het standaardtype te benaderen.  Vogels van het ras “Raza 

Espagnola” dienen verplicht in een open kooi zoals reglementair is voorzien te worden aangeboden. Kooien 
in slechte staat of niet degelijk onderhouden worden geweigerd. Kentekens zijn niet toegelaten.  Vogels 
met een kleurring, 2e ring, verkeerd stamnummer, verkeerd jaartal enz. worden B.W. geplaatst.   

3.  De vogels moeten voorzien zijn van eten en drinken voor 24 uur.  Speciale voeding dient aan één der 
bestuursleden overhandigd te worden.  Zieke vogels worden uit de zaal verwijderd en bij de eerste 
gelegenheid aan de liefhebber terug meegegeven.(zovlug mogelijk telefonisch verwittigen) 

4.  Europese vogels moeten in orde zijn met de wetgeving, zoniet worden ze geweigerd. 
5.  Vogels in de sectie “Hoenderachtigen” dienen een attest van de dierenarts voor te leggen, indien dit door 

de wet is voorzien.  Zoniet worden zij niet aanvaard in de TT-zaal. ZIE BEPALINGEN KBOF MAANDBLAD. 
6.  Ingeschreven vogels mogen vervangen worden, doch hiervan dient het bestuur op de hoogte gebracht. 
7.  Het minimum inschrijvingsrecht bedraagt  18.00 € (15 vogels + 3.00 € catalogus inbegrepen). 
8.  Het algemeen klassement wordt opgesteld per vijf beste vogels per liefhebber, bij gelijkheid van punten 

wordt de zesde, zevende, enz. vogel in aanmerking genomen. Harmoniepunten voor stammen en stellen 
worden niet in aanmerking genomen voor het algemeen klassement. In gevalbetwisting van de punten, 
zoals punten op de kooi die niet overeenstemmen met de punten op het keurbriefje, zijn het de punten, 
gegeven door de keurmeester op het keurbriefje, die geldig zijn en zullen meegenomen worden bij het 
opmaken van het algemeen klassement. 

9.  Er worden 190 reekskampioenen voorzien.   
10. Voor iedere liefhebber is een aandenken voorzien met het aantal behaalde reekskampioenen. Tevens 

ontvangt elke liefhebber die geen reekskampioen heeft behaald een aandenken met vermelding van het 
aantal behaalde ereprijzen.  Reekskampioenen dienen minimum 90 punten en maximum 92 punten te 
behalen.    

11. Tijdens de keuring heeft niemand toegang tot de zaal.  De vogels worden aangedragen tijdens de keuring. 
12. Vogels Klas A ( EIGEN KWEEK 2017*) mogen niet in Klas B spelen, en deze Klas B (EIGEN KWEEK 

VOORGAANDE JAREN) zijn niet toegelaten in Klas A.   
13. Het bestuur controleert bij het inkorven de kwekerskaart!  Voor elk kweekjaar is slechts per federatie 

één stamnummer toegelaten. Ringencontrole wordt toegepast!  Stamnummer en naam van de vereniging 
duidelijk en volledig vermelden. 

14. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies van vogels om welke reden ook.  (sterfte, 
ontsnapping, diefstal enz…)  

15. Bij betwiste gevallen is enkel het bestuur bevoegd enige beslissing te treffen. 
16. Het aantal vogels per tentoonsteller wordt beperkt tot maximum 40 vogels. 
17. Houders van vogels welke voorkomen op de cites lijsten dienen zich in orde te stellen met de momenteel 

heersende reglementeringen.Van de vogels klasse A dienen de citespapieren aan de organisatie te 
overhandigen, Klasse B dient zich enkel thuis in orde te stellen met een register die men dient voor te 
leggen bij controle thuis. 

18. Inschrijvingen doorsturen voor 26 september 2017 aan Reginald Bonnaerens, Wellekensstraat 30 te 9300  
Aalst.  Tel. 053/773.491      Email: reginald.bonnaerens1@telenet.be; 
Via de website www.prachtvogel.be is een elektronische inschrijvingslijst beschikbaar. 
 
 
 

         
             * Parkieten (uitgezonderd grasparkieten): 
             Klas A/D/E: EK-vogels van kweekjaren 2016 en 2017.   
             Klas B: EK-vogels van kweekjaren 2015 of vroeger. 
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Kampioentitels EXOTEN 

 
 

In reeksen 63 -130 – 152 – 170 of 189 worden volgende vogels ingeschreven die behoren tot 
“Prachtvinken genus Estrilda”:  
 
Angola blauwfazant Ansorge’s 

meesastrilde 
Aurora astrilde Bergastrilde 

Blauwkop blauwfazant Blauwfazantje Blauwgrijsroodstaartje Blauwgrijszwartstaartje 
Bruinborst astrilde Bruine 

druppelastrilde 
Donkerrode vuurvink Druppelastrilde  

Dybowski’s 
druppelastrilde 

Elfenastrilde Goudbuikje Granaatastrilde 

Grant’s 
blauwsnavelastrilde 

Groene astrilde Groene druppelastrilde Grote puntastrilde 

Jacksons bergastrilde Jameson’s vuurvink Kwartelastrilde Leigrijze astrilde 
Melba astrilde Mierenpikker Moerasastrilde Napoleon 
Nonastrilde Oranjekaakje Parelastrilde Patrijsastrilde 
Puntastrilde purperastrilde Roodborst 

Blauwsnavelastrilde 
Reichenow’s bergastrilde 

Purpergranaatastrilde Roodmaskerastrilde Roodkop 
Blauwsnavelastrilde 

Salvadori’s bergastrilde 

St.Helenafazantje Sprinkhaan astrilde Streepjes astrilde Vuurvink 
Teugelastrilde Wienerastrilde Wijnrode astrilde Witborstastrilde 
Zwartmasker astrilde Zwartbekastrilde Zwartkopastrilde Zwartbuikastrilde 
Zwartkeelastrilde    
Andere niet in deze lijst opgenomen vogels van het genus Estrilda worden in de andere reeksen 
ingeschreven (overige exoten). 
 
 

Kampioentitels POSTUURKANARIES 
 

Gefriseerde: 
Alle gefriseerde rassen spelen in de reeksen A20 – B87 – C140 – D160 – E177 

Figuur: 
Apart kampioenschap (A21/B88) voor Belgische Bult. 
Kampioenschap A24/B91 voor overige: Japan Hoso – Munchener – Scotch Fancy 

Vorm: 
Apart kampioenschap (A18/A19/B85/B86) voor Fife-Fancy. 
Apart kampioenschap (A22/B89) voor Raza Espagnola. 
Apart kampioenschap (A23/B90) voor Yorkshire. 
Kampioenschap A25/B92 voor overige: Berner – Llarget Espagnol – Border Fancy – Norwich 

Gekuifde: 
Apart kampioenschap (A16/A17/B83/B84) voor Gloster  
Kampioenschap A26/B93 voor overige: Duitse kuif – Crested – Lancashire – Rheinländer  

Getekende: 
Lizard 
 
OPGELET!  Net zoals vorige jaren wordt de Raza Espagnola enkel aanvaard in een reglementaire 
open kooi. 
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Klas A:   
 
Vogels  Eigen Kweek 2017 
Uitzondering: “Parkieten” (reeksen 44 t.e.m. 50) : kweekjaren 2017 en 2016. 
 
 
Klas B: 
 
Vogels Eigen Kweek voorgaande kweekjaar 2016 of ouder 
Uitzondering: “Parkieten” (reeksen 111 t.e.m. 117): kweekjaren 2015 of ouder 
 
 
Klas C: 
 
Vogels Vrije klas 
 
 
Klas D: 
 
Stam bestaat uit vier vogels en moeten het kweekjaar respecteren zoals hierboven voor klas 
A; maximaal worden 6 harmoniepunten toegekend die niet meegeteld worden in het 
algemeen klassement.  
Voor stammen in de reeksen 165/166 mogen kweekjaren 2016/2017 gemengd zijn. 
 
 
Klas E: 
 
Stel bestaat uit twee vogels en moeten het kweekjaar respecteren zoals hierboven voorzien 
voor klas A; maximaal worden 3 harmoniepunten toegekend die niet meegeteld worden in 
het algemeen klassement. 
Voor stellen in de reeksen 184/185 mogen kweekjaren 2016/2017 gemengd zijn. 
 
 

 
 
 
 
  

Klas A-B-C-D-E, een woordje uitleg! 
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ORNITHOLOGISCHE VERENIGING ”DE PRACHTVOGEL AALST”KBOF 
38ste VOGELSHOW VAN 28 SEPTEMBER TOT 01 OKTOBER 2017                                                            
ZAAL ST.PAULUS, BOTERMELKSTRAAT 63B  TE 9300 AALST 

Naam: ..................................................Klubnaam: ..................................... 
Adres: ........................................... Stamnummer(s):................................ 
Postnummer: ............  Gemeente: ..........................Telefoonnr:........................... 
 
 KOOINR. BENAMING VOGEL / KLEUR   REEKS 
  1    
  2    
  3    
  4    
  5    
  6    
  7    
  8    
  9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
               GRATIS ZAK ETEN 
Dit formulier voor 26 september 2017 bezorgen aan Reginald 
Bonnaerens, Wellekensstraat 30 te 9300 Aalst (Tel. 053/773.491). 
Ook mogelijk via email:  reginald.bonnaerens1@telenet.be; 
Inleggeld   ..... Vogels x 1 € =  .......... € + 3.00 € administratie en 
catalogus = Totaal ..........€  

 o KLEURKANARIES 
o EXOTEN 
o PARKIETEN 
o GRASPARKIETEN 
o EUROPESE 

         Voorkeur hier aankruisen 

          


