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1. 

INHOUD KLUBBLAD “DE PRACHTVOGEL-AALST K.B.O.F.” 
31° jaargang – nummer 1 

                                      DATA’S OM TE ONTHOUDEN 

 VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING:  Vrijdag 13 april  2018  te 20 uur 

 ALGEMENE VERGADERINGEN 2018:  

 13 april – 08 juni – 21 september – 09 november 2018 

 39 ste vogelshow van  04 tot en met  07 oktober 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  
ledenvergadering die doorgaat op vrijdag 13/04/18 te 20 uur in de familiezaal van St Paulus, 

Botermelkstraat 63B  te Aalst. 
 
ONDERWERP:   hoe maak ik mijn eivoer en vogels opbrengen met de hand  
  
SPREKER:   Erwin Lens  
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Het jaar 2018 is pas begonnen en we hebben er al een feestje opzitten. 
 Met 60 aanwezige leden, helpers en sympathisanten hebben we er weeral het beste van 
gemaakt. Van de traiteur hebben we zeker geen klagen gehad. Onze jonge DJ heeft nog enkele 
punten om ons nog meer muziek te geven uit onzen “jongen” tijd. Hij heeft mij beloofd om 
tegen volgend jaar beter voorbereidt te zijn.  
 
Eerst nog even terug naar het jaareinde. Onze tentoonstellers zijn er niet in geslaagd om voor de 
10de

 maal het Belgisch interclubkampioenschap te winnen. Spijtig, ondanks de meer dan 80 
medailles. De nieuwe manier van punten geven door de KBOF wil ik niet als excuus inroepen, 
want dat is voor iedereen hetzelfde. We zullen het in de toekomst moeten tactisch spelen en ons 
bestuur heeft hiervoor al een plannetje. Later meer. Verder in dit blad kunnen we de uitslagen 
van onze leden op de bijzonderste TT’s zien. Aan allen proficiat en bedankt om onze vereniging 
op een hoog niveau te houden, wat niet makkelijk is.  
 
Het eerstvolgende evenement op de agenda is ons jaarlijks eetfestijn. Dit gaat door op 17 en 18 
maart in de Sint Pauluszaal. Mag ik AL onze leden vragen om een kleine moeite te doen om 
samen met hun partner en/of vrienden even af te zakken en zo onze club financieel te 
ondersteunen.  
 
Wij gaan namelijk terug een nestkastwerking opstarten. Onze bestuursleden Wim, Geert, Hans, 
samen met lid Frans Coppieters als coördinator, zijn daar nu al volop mee bezig. We vermoeden 
dat we de eerste kastjes begin maart zullen ophangen, maar een datum is op dit ogenblik nog 
niet gekend. Voor wie het interesseert en wil helpen, of zelfs maar komen kijken met zijn kindjes, 
bel mij of onze secretaris Hubert. In dit clubblad zit dan ook een pagina dat jullie kunnen 
gebruiken om thuis de tuinvogels te observeren. Graag zou het bestuur de ingevulde pagina 
terug in het bezit krijgen tegen eind september.  
 
Op vrijdag 13 april gaat onze volgende ledenvergadering door in de familiezaal. Mr Erwin Lens 
komt er spreken over de behandeling van het eivoer en het grootbrengen met de hand van 
jonge vogels. Weer zullen we er iets van opsteken.  
 
En nu: toekomstmuziek. Het bestuur, via David en zijn lieve Elfie, is volop bezig met prijsoffertes 
aan te vragen om in januari 2019 het Wereldkampioenschap in Zwolle met de bus te bezoeken. 
Ik hoop dat er veel interesse is want jullie begrijpen toch dat, als we een bus moeten laten 
betalen door 50 mensen, dit merkelijk goedkoper zal zijn dan als we maar met 40 zijn.  
Nog in 2019. Op 15 februari heeft het Provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen groen licht gegeven 
voor het organiseren van het Provinciaal Kampioenschap door onze vereniging, waarvoor dank. 
In 2019 bestaat “De Prachtvogel Aalst” 40 jaar. Als voorzitter ben ik terecht fier dat we deze TT 
binnenhalen. Altijd goed voor het imago en ik ben er zeker van dat we ook hier op onze leden/ 
helpers kunnen rekenen. Goede helpers kan een vereniging niet genoeg hebben.  
Waarom ook u niet???  
 
 
Tot ziens, misschien al op het eetfestijn.  
Reginald, voorzitter. 
  

                                              Beste leden  
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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 € 

 

 

                    2018 

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 

                  

                 2018 
 

 
ENKEL VOOR EUROPESE VOGELS 2018 
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NESTKASTENWERKING 
 
 
Ja, onze club neemt deel aan de nestkastenactie. 
Naam van de club:                            DE  PRACHTVOGEL  AALST 

Naam en adres van de voorzitter:     BONNAERENS  REGINALD 
    WELLEKENSSTRAAT  30 
     9300   AALST  
 
Verantwoordelijke medewerkers (eventuele jeugdleden onderstrepen a.u.b.) 
 

1. COPPIETERS  FRANS 
2. BONNAERENS REGINALD 
3. VAN GANSBEKE HUBERT 
4. VAN DEN BROECK  DAVID 
5. MERTENS  HANS 
6. BOSSTEELS  DANNY 
7. DE  MEERLEER  KRISTOF 
8. DE  GROOT GEERT 
9. ASSELMAN  WIM 
10. BAEL  PAUL 
11. DE  SMET PATRICK 
12. …………………………………………………………………………. 

 
Onze club is actief met nestkasten sedert: 2006 tot 2014 en herneemt deze aktie in 2018 
 
Aantal reeds opgehangen nestkasten: (indien mogelijk het domein + oppervlakte vermelden a.u.b.) 
 

Domein Oppervlakte Aantal kasten 
   
   
   
   
   
   
   
 
Gelieve dit formulier terug te sturen, voor 1 oktober, naar uw provinciaal verantwoordelijke 
veldornithologie. 

ENKELE  SOORTEN  NESTKASTEN 

De opgegeven maten van de nestkasten zijn steeds de binnenmaten. De opgegeven hoogten 
van de kast zijn de hoogten van de zijde met het invlieggat, met uitzondering van de typische 
boomkruiperkasten, dus de voorzijde. Wie het dak een lichte helling wil geven voor een 
betere afwatering, neemt de hoogte van de rug iets groter en de zijwanden past men telkens er 
op aan. Met uitzondering voor de minikast, de selectieve kast en de superselectieve kast, kan 
eventueel lichtjes van de maten worden afgeweken als dit voordeliger uitkomt voor het door u 
gebruikte bouwmateriaal, met dien verstande dat de maten van het vlieggat gerespecteerd 
worden. Voor de duurzaamheid van de kast beschermt men het dak, eventueel ook de rug 
tegen regenwater. Dit kan men het best met asfaltpapier of beter nog menuiseriet. NOOIT 
HET HOUT VERDUURZAMEN MET CARBOLINEUM ! Ook de kast niet verven, 
hoogstens aan de buitenkant voorzien van een laagje buitenbeits. Voor de gezondheid van de 
bewoners is het beslist noodzakelijk dat het hout aan de binnenkant van de kast naakt en bloot 
blijft zodat het eventueel vocht kan opnemen. Om te voorkomen dat het vlieggat wordt 
vergroot brengt men er een metalen of zinken plaatje rond aan. 
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SUPER SELECTIEVE KAST 
Bodem: 6 x 6 cm. Hoogte: 10 cm. Vlieggat: 28 mm. Vlieggat 5 cm boven de bodem 
aanbrengen. Zeer geschikte kast voor matkopmees en glanskopmees en ook winterkoning. 
Ringmus en huismus bezetten deze kast niet. 

MINIKAST 

Bodem: 7 x 7 cm. Hoogte 15 cm. Vlieggat 28 mm op 9 cm boven de bodem.  
Wordt in gebruik genomen door kuifmees, zwarte mees, glanskopmees, matkopmees, 
pimpelmees en in minder mate door de bonte vliegenvanger en koolmees. Huismus en 
ringmus bezetten deze kast eerder zelden. Geschikte kast om in tuinen, parken en bossen te 
hangen. 

SELECTIEVE KAST 

Bodem 10 x 10 cm. Hoogte 16 cm. Vlieggat 28 mm op 10 cm boven de bodem.  
Wordt in gebruik genomen door de kuifmees, zwarte mees, matkopmees, glanskopmees, 
bonte vliegenvanger, withals vliegenvanger en in minder mate door koolmees en ringmus. 
Zeer geschikte kast voor dennenbos, loofbos en park. 

STANDAARDKAST 

Bodem 15 x 15 cm. Hoogte 25 cm. Vlieggat 30 mm op 17 cm boven de bodem.  
Wordt in gebruik genomen door alle mezensoorten, bonte vliegenvanger, withals 
vliegenvanger, gekraagde roodstaart, ringmus en ook huismus. Ideale kast als men aan geen 
selectie moet doen. Even goed geschikt voor aan huis, tuin park en bossen. 

PIMPELMEZENKAST 

Bodem 9 x 12 cm. Hoogte 22 cm. Vlieggat 26 mm boven de bodem.  
Wordt in gebruik genomen door pimpelmees, matkopmees, glanskopmees, zwarte mees en 
kuifmees.  
Weert huismus, ringmus en koolmees omwille van het kleine vlieggat. 

KOOLMEZENKAST 

Bodem 2O x 2O cm. Hoogte 25 cm. Vlieggat 30 mm op 18 cm boven de bodem. Wordt in 
gebruik genomen door alle mezensoorten, gekraagde roodstaart, ringmus en huismus. Rond 
de woningen waar de huismus kan domineren is deze kast minder geschikt. 

NUTTIGE WENKEN BIJ HET OPHANGEN VAN NESTKASTEN 

Als u nestkastjes gaat ophangen op plaatsen welke niet uw eigendom zijn vraag dan vooraf 
toestemming aan de eigenaar of de beheerders van het terrein. Zonder die toestemming geen 
kastjes ophangen ! Wanneer het om overheidsterrein gaat zoals Staat, Gemeente, Provincie of 
terreinen van firma’s, vennootschappen of industrieën of zelfs grote privé domeinen, sluit dan 
eerst een schriftelijke overeenkomst af. 

Zorg er voor dat de zon niet de gehele dag op het kastje kan schijnen, dit zou een sterke 
temperatuursverhoging met zich kunnen meebrengen. 
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Het mag ook niet kunnen inregenen in de kast, een gulden regel is veelal het vlieggat naar het 
oosten gericht waar mogelijk. Direct voor de vliegopening mogen geen takken hangen, de 
vogels moeten vrij kunnen aanvliegen. 

In eigen tuin kan men voor vele kleine holenbroeders de kast op ooghoogte brengen. In 
andere terreinen brengt men ze liever wat hoger aan, zodat ze buiten het normale bereik van 
nieuwsgierigen hangen, wat tot nutteloze verstoring kan leiden. 

Wij zorgen er zoveel mogelijk voor dat de katten er niet bij kunnen en zorg voor een goede 
vaste ophanging zodat ze bij wind en stormweer niet hangen te wiegen. Een zeer goede 
manier van ophanging is deze door middel van een ophanglat die stevig op de rug van de kast 
bevestigd is. De ophanglat moet dan wel wat boven en onder de kast uitsteken om ze vast  te 
maken aan boom, paal of gevel waar men de kast wil ophangen. 

Als wij een redelijke bezetting van de nestkasten in het eerste jaar wensen dan moeten wij de 
kasten beslist voor maart ophangen, beter is nog dit in het najaar te doen. De bosuil 
bijvoorbeeld bakent zijn broedterritorium al in het late najaar af. Bovendien gebruiken een 
aantal vogelsoorten zoals spechten, spreeuwen, boomklever, pimpelmees, koolmees en nog 
andere nestkasten als slaapgelegenheid gedurende de winter. Vermoedelijk wordt er graag is 
nestkasten geslapen  omdat daarin de lichaamswarmte van de vogel het meest behouden blijft, 
bovendien ligt de vochtigheidsgraad ook merkelijk lager in de nestkast dan erbuiten. 

CONTROLE EN ONDERHOUD VAN DE NESTKASTEN 

Het controleren van de nestkastjes op zijn bewoners kan geen kwaad, als wij het niet te 
dikwijls en omzichtig doen. Meer dan éénmaal in de week zou niet mogen gecontroleerd 
worden. In een pas betrokken nestkast is de binding van de vogels met de kast nog erg zwak 
en worden ze soms verlaten. Bij herhaalde, veelvuldige controle verlaten jonge vogels nog al 
eens voortijdig het nestblok en vallen dan gemakkelijk ten prooi aan predatoren. Wij zorgen 
ervoor bij controle de vogels niet te verschrikken, wij kunnen dit doen door zachtjes op de 
zijwand van de kast te kloppen, vooraleer wij de kast openen. Zo is de vogel gewaarschuwd. 
“Dit behoort trouwens tot de elementaire vorm van beleefdheid, wij kloppen toch ook eerst 
aan de deur vooraleer binnen te gaan !” 

Controles moeten snel uitgevoerd worden en mag geen vogels verjagen die na het openen van 
de nestkast op het nest blijven zitten. 

Als onderhoud kuisen wij de nestkasten tweemaal per jaar. De eerste maal voor de 
broedperiode aanbreekt en dit om de vervuiling door het slapen in de winter weg te nemen. 

De tweede keer wanneer het broedseizoen beëindigd is. Bij het reinigen nooit insecticide 
gebruiken om de kast te ontsmetten. Bij de reinigingsbeurt is het voorjaar voeren wij ook de 
nodige reparaties uit bij beschadiging van de kast. De praktisch niet te herstellen kasten 
worden vervangen. 

Wij letten vooral op de grootte van het vlieggat bij selectieve kasten. Een vergroting van het 
vlieggat maakt de selectieve doelstelling ervan ongedaan. Een uit de hand gelopen vergroting 
aan het vlieggat kan van de nestkast een moordkuil maken, door dat predatoren er dan goed in 
kunnen. 
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NESTKASTEN IN DIENST VAN EEN ORNITHOLOGISCHE STUDIE 

Wij bieden de vogels in eerste plaats nestkasten aan, als alternatief voor hetgeen wij mensen 
aan hen hebben ontnomen, de natuurlijke broedgelegenheden. Er is echter niets op, tegen, om 
van de nood een deugd te maken, en de kansen te benutten, die de nestkasten ons bieden, om 
een beter inzicht in het leven van hun bewoners te krijgen. Bij de studie rond de nestkasten 
eerbiedigen wij echter als regel, dat het welzijn van de vogels op de eerste plaats moet komen. 
De bewoners van de nestkasten mogen geen nadelige invloed ondergaan van onze 
bemoeizucht of drang naar kennis. Nestkasten bieden ons een goed waarnemingsveld om veel 
leefgewoontes van de vogels, holenbroeders, te achterhalen. Aan de bezetting van de kasten, 
kunnen wij de evolutie van de populatie, doorheen de jaren, in een bepaald gebied, in een 
bepaalde biotoop volgen. Wij kunnen er een inzicht in krijgen betreffende de 
voortplantingsdynamiek van het benodigde leef en broedterritorium, hoeveel dagen de 
nestbouw in beslag neemt, hoe vaak of hoe weinig er partnerwisseling is bij de broedtaak en 
nog zoveel meer. 

Kortom, nestkasten bieden ons allerhande kansen om meer over de leefgewoontes van hun 
bewoners te weten te komen. 

Wie op ornithologisch onderzoek uitgaat, doet er goed aan al zijn nestkasten te nummeren en 
per nestkast jaarlijks een steekkaart op na te houden, waarop alle gegevens betreffende die 
kast genoteerd worden. Zowel het type van de kast, plaats en biotoop en de grootte van het 
bewerkte terrein. Aan de hand van de steekkaart kan er dan een inventarisatie opgemaakt 
worden waarmee men verschillende richtingen uit kan waardoor men een globaal en totaal 
inzicht krijgt van alle resultaten 

De beginnende ornitholoog en zij die door het verstrekken van enkele nestkasten wat meer 
leven willen brengen rond hun woning of in de tuin, moeten zich niet laten afschrikken door 
de grote diversiteit aan nestkasten, nodig bij een verantwoord doelmatig gebruik ervan. 

Nestkasten in verhouding van de biotoop op kleine schaal gebruikt, gelijk welk type, zullen 
nooit een negatieve invloed op het vogelbestand kunnen veroorzaken. 

Er is veel, veel nestgelegenheid voor de holenbroeders en halfholenbroeders tekort en met 
èèn, twee of drie typen nestkasten kan men al een gedeelte van deze nood lenigen, met een 
standaardkast een spreeuwenkast en een halfholenbroeders niet te na gesproken. 

Tenslotte nog dit: mocht uw nestkast het eerste jaar onbewoond blijven, wees dan niet 
ontgoocheld, volhardt en u zult er uiteindelijk voor beloond worden. Het volgende jaar legt in 
mei wel een vogeltje een ei. 

Samengesteld en uitgegeven door de nationale post veldornithologie van de KBOF. 

 

Frans Coppieters Bundelweestraat 43 9308 GIJZEGEM-AALST 
Email: Frans.coppieters@telenet.be GSM 0477-24.00.27 
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Provinciaal Veldornithologisch Comite Oost-Vlaanderen 
 

                                            NESTKASTEN WAARNEMIGEN 
 
Naam van het werkgebied /domein:   : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 

Naam en adres van de medewerker(s) : : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Nummerplaatjes : : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

Vogelsoort Soort bewoner Aantal 
 Nestkast Vrij nest Broedsels Jongen 
Koolmees     
Pimpelmees     
Matkopmees     
Glanskopmees     
Zwarte mees     
Staartmees     
Winterkoning     
Boomklever     
Boomkruiper     
Ringmus     
Huismus     
Zwarte roodstaart     
Gekraagde roodstaart     
Bonte vliegenvanger     
Grauwe vliegenvanger     
Roodborst     
Spreeuw     
Steenuil     
Bosuil     
Kerkuil     
Torenvalk     
Holenduif     
Kauw     
Sperwer     

 

 
 
Opsturen vóór 15 november naar : verantwoordelijke veldornithologie Oost-Vlaanderen 
Frans Coppieters Bundelweestraat 43 9308 GIJZEGEM-AALST 
Email: Frans.coppieters@telenet.be GSM 0477-24.00.27 
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           UITZONDERLIJKE  WAARNEMINGEN  IN  2018 / 2019 

 
 
 

SOORT VOGEL  Aankomst in 
2018/2019 

Waarnemer 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
Gelieve dit ingevuld document te sturen naar verantwoordelijke veldornithologie 
Frans Coppieters Bundelweestraat 43 9308 GIJZEGEM-AALST 
Email: Frans.coppieters@telenet.be GSM: 0477-24.00.27  
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RESULTATEN WIEZE 2017 
 
 
NAAM GOUD ZILVER BRONS 

VAN DEN BROECK DAVID 23 18 3 

BONNAERENS REGINALD 7 5 1 

DE SMET  RONNY 1 2  

DE NEEF WILLY 2   

DE CROOCK DIMITRI 5 1 3 

JACOB EMIEL   1 

JACOB BART 3   

RAES  STEVEN 1 2  

DE WAEGENEER PHILEMON 4  1 

LOMBARDO GIUSEPPE 2   

DE SMET PATRICK  2 1 

VAN SNICK  LUC 2   

HEYVAERT   FRANKY 2  1 

 52 30 13 

 
 

Gouden Ring Roeselare 2017 

 
Van Den Broeck David 24 x goud / 14 x zilver / 12 x brons 
4e plaats sectie exoten / 3e plaats sectie hybrieden / 4e plaats sectie parkieten en papegaaien / 3e plaats sectie 
duiven en hoenders 
De Croock Dimitri 11 x goud / 2 x zilver / 3 x brons 
3e plaats sectie Europese 
De Neef Willy 8 x goud / 4 x zilver / 2 x brons 
5e plaats sectie parkieten en papegaaien 
De Wilde Marc 4 x goud / 3 x zilver / 1 x brons 
2e plaats botvinken (apart klassement) 
Raes Steven 3 x goud / 2 x zilver / 2 x brons 
Van Der Auwera Kevin 2 x zilver / 1 x brons 
 

Wereldkampioenschap Cesena (italië) januari 2018 

 
Verhecken Patrick 2 x goud / 1 x zilver 
Coppieters Frans 1 x goud / 1 x brons 
Bonnaerens Reginald 2 x zilver 
De Croock Dimitri 2 x brons 
De Neef Willy Geen medaille, spijtig 
 

Het bestuur bedankt alle deelnemers aan zowel de plaatselijke als de grote 
tentoonstellingen. 



 

  
 

 

 

18
ZATERDAG 17 MAART 2018 (18 TOT 21.30 UUR)
ZONDAG 18 MAART 2018  (11.30 TOT 15 UUR)

        

                
                 

18de

ZATERDAG 17 MAART 2018 (18 TOT 21.30 UUR)
ZONDAG 18 MAART 2018  (11.30 TOT 15 UUR)

NATUUR 

VOOR DE KINDEREN IS ER EXTRA KEUZE UIT 

        Botermelkstraat 63B       9300 AALST

                
                 

 
Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie

DE 
Secretariaat:
  
  
  

de STEAK
ZATERDAG 17 MAART 2018 (18 TOT 21.30 UUR)
ZONDAG 18 MAART 2018  (11.30 TOT 15 UUR)

STEAK &
(Kinderen: 8 

NATUUR – PEPER 

VOOR DE KINDEREN IS ER EXTRA KEUZE UIT 

OF BALLETJES IN DE TOMATENSAUS

Botermelkstraat 63B       9300 AALST

                 
                 Allen van harte welkom!!!

 

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie

DE PRACHTVOGEL 
Secretariaat:

  
  
  

STEAK
ZATERDAG 17 MAART 2018 (18 TOT 21.30 UUR)
ZONDAG 18 MAART 2018  (11.30 TOT 15 UUR)

STEAK &
(Kinderen: 8 

PEPER - CHAMPIGNON OF PROVENCALE SAUS

VOOR DE KINDEREN IS ER EXTRA KEUZE UIT 
CURRYWORSTEN

OF BALLETJES IN DE TOMATENSAUS

Zaal Sint
Botermelkstraat 63B       9300 AALST

Allen van harte welkom!!!
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Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie

PRACHTVOGEL 
Secretariaat:           

  
  
  

 
 
 

STEAK
ZATERDAG 17 MAART 2018 (18 TOT 21.30 UUR)
ZONDAG 18 MAART 2018  (11.30 TOT 15 UUR)

 
STEAK & ZALM: 16 

(Kinderen: 8 
 

CHAMPIGNON OF PROVENCALE SAUS
 

VOOR DE KINDEREN IS ER EXTRA KEUZE UIT 
CURRYWORSTEN

OF BALLETJES IN DE TOMATENSAUS
 

Zaal Sint-Paulus
Botermelkstraat 63B       9300 AALST

Allen van harte welkom!!!

12 - 
 
 

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie

PRACHTVOGEL – AALST K.B.O.F.
           Van Gansbeke Hubert

 Landbouwersstraat 44 
 9300 Aalst 
 053/211683  

048-6566618

STEAK-FESTIJN
ZATERDAG 17 MAART 2018 (18 TOT 21.30 UUR)
ZONDAG 18 MAART 2018  (11.30 TOT 15 UUR)

ZALM: 16 
(Kinderen: 8 €)

CHAMPIGNON OF PROVENCALE SAUS

VOOR DE KINDEREN IS ER EXTRA KEUZE UIT 
CURRYWORSTEN 

OF BALLETJES IN DE TOMATENSAUS

Paulus
Botermelkstraat 63B       9300 AALST

Allen van harte welkom!!!

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie

AALST K.B.O.F.
Van Gansbeke Hubert

Landbouwersstraat 44 
 
 

6566618 

FESTIJN
ZATERDAG 17 MAART 2018 (18 TOT 21.30 UUR)
ZONDAG 18 MAART 2018  (11.30 TOT 15 UUR)

ZALM: 16 € 
€) 

CHAMPIGNON OF PROVENCALE SAUS

VOOR DE KINDEREN IS ER EXTRA KEUZE UIT 

OF BALLETJES IN DE TOMATENSAUS

Paulus 
Botermelkstraat 63B       9300 AALST

Allen van harte welkom!!!

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie

AALST K.B.O.F.
Van Gansbeke Hubert 

Landbouwersstraat 44  

FESTIJN
ZATERDAG 17 MAART 2018 (18 TOT 21.30 UUR)
ZONDAG 18 MAART 2018  (11.30 TOT 15 UUR)

 

CHAMPIGNON OF PROVENCALE SAUS

VOOR DE KINDEREN IS ER EXTRA KEUZE UIT 

OF BALLETJES IN DE TOMATENSAUS 

Botermelkstraat 63B       9300 AALST 

Allen van harte welkom!!! 

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie 

AALST K.B.O.F. 

FESTIJN 
ZATERDAG 17 MAART 2018 (18 TOT 21.30 UUR) 
ZONDAG 18 MAART 2018  (11.30 TOT 15 UUR) 

CHAMPIGNON OF PROVENCALE SAUS 

 


