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DATA’S OM TE ONTHOUDEN
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VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING: Vrijdag 08 juni 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.deprachtvogel.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 08 juni 2018 te 20 uur in de familiezaal van St Paulus,
Botermelkstraat 63B te Aalst.

ONDERWERP: KLEURKANARIES - NIEUWSTE KLEUREN
SPREKER:
VAN OVERPELT JAN
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De Tijd heeft vleugels

De tijd gaat snel, gebruik hem wel.
Dit is een gezegde dat we veel horen. En of het nu gaat over een nakend pensioen, de
vakantie die dichterbij komt, of nog andere zaken. Extreem gezegd komt het erop aan dat
we onze tijd hier op de aardbol zo goed mogelijk moeten gebruiken.
Onze hobby is één van die zaken, met zijn allen zijn we nu volop bezig om onze vogeltjes de
kans te bieden om aan gezinsuitbreiding te doen. Bij de ene kweker lukt dit al beter dan bij
de andere. Hoe komt dit? Het kan aan vele zaken liggen, maar wat Erwin Lens heeft verteld
over zijn manier van eivoer maken zal voor aandachtige toehoorder toch hier en daar een
belletje doen rinkelen hebben. Kortom, de vorige spreekbeurt was een toppertje.
Dit is alweer het 2e clubblaadje van het jaar. Bij de vaste rubrieken staat ook het bestellen
van ringen voor het jaar 2019.
Ik hoop dat jullie vooraf onze richtlijnen leest, want daar kan u een nieuwigheid vinden.
Vanaf nu kan iedereen lid worden en zijn ringen bestellen online doen.
Het is op een gemakkelijke manier te verwezenlijken op onze vernieuwde website
“deprachtvogel” ga maar eens een kijkje nemen. Ook is het bestuur bezig om de rekken voor
de postuurkanaries uit te breiden.
Zo kunnen we deze vogels met hun koepelkooien op een mooie manier in de zaal zetten.
De samenwerking met de VZW Sint Paulus verloopt optimaal en in alle vertrouwen. De VZW
vraagt terug alle hulp op hun jaarlijkse Sint Paulusfeest, (mosselfestijn) dit gaat door rond
15 augustus.
Wie zich geroepen voelt om er een paar uurtjes te helpen, laat dit weten aan onze Secretaris
Hubert.
Over onze tentoonstelling ga ik in dit voorwoord niet uitweiden, maar zal haver zijn voor het
volgende clubblad.
Wat wel zeker is, is dat er een busreis wordt ingelegd naar het wereldkampioenschap in
Zwolle, Nederland. Deze rit doen we op zaterdag 12/01/2019. Mensen die het
kampioenschap niet wensen te bezoeken, hebben de mogelijkheid om in het centrum van
deze mooie stad te worden afgezet. Zwolle is ook een stad met mooie shopping
mogelijkheden.
Dus dames, hou de bankkaart van mijnheer maar in aanslag. Maar alles moet nog worden
uitgewerkt door ons bestuur zodat we er een mooie dag kunnen van maken. Zo snel
mogelijk krijgen jullie meer nieuws via onze website.
U ziet, beste leden, het bestuur van jullie favoriete vereniging zit niet stil.
Verder wens ik iedereen een gelukte kweek en zeker een prachtige vakantie toe.

Reginald.
Voorzitter
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HET ZELF BEREIDEN VAN EIVOER
Dit vergt een beetje tijd maar is toch besparend en onze gevleugelde vrienden nemen dit graag tot zich.
½ tas halfvolle melk en twee eieren
1ste bereiding op het gasvuur: deze beiden mengen in een pot en aan de kook brengen, tijdens de kook stevig
doorroeren dit om aanbranden te voorkomen. Nadat de stevige brij klaar is het overtollige vocht verwijderen.
2de bereiding in de microgolfoven:deze beiden mengen en één minuut in de microgolf plaatsen uitnemen en
nogmaals eens doorroeren en vervolgens nog eens twee minuten in de microgolf( 700graden)
½ tas rusk in de handel verkrijgbaar en ½ tas water aan toe voegen. Twee tassen chapelure of beschuitmeel,
broodkruim, toast.
½ tas onkruidzaden naar keuze volgens de vogelsoort en twee tassen eivoer naar eigen keuze.
2 soeplepels dierlijk voedsel, miereneitjes, krekels, pinky’s, meelwormen, wasmotten (naar keuze volgens de
vogelsoort) ikzelf gebruik veel wasmotten en bijen larven(ook koeienuier gekookt is zeer goed en voedzaam
voor Europese vogels)
2maatschepjes cali-lux(dit ter behandeling van calciumtekort) dit kan ook in het drinkwater voor de oudere
vogels, maatlepel per twee eieren optie-breed(aminozuren, vitamines, mineralen, spoorelementen)
2 maatschepjes flagalmix(tegen zweetziekte) hierbij kanmen ook het kiemzaad toevoegen of gekookte zaden.
Gekookte zaden: laat eerst water koken en voeg daarna de zaden aan toe ongeveer 8 min.
Tweescheppen diepvrieserwten: ontdooien met warm water(voedingswaarde 6,6 eiwitten per 200gr)
Broccoli geef ik als groenvoer extra, wortel, appel, kan men ook toevoegen. Ook gebruik ik enkele jaren perle
morbide(groenvervanger) dit alles goed mengen.
Opgelet als men dit eivoer gebruikt voor het verzuren, elke voederbeurt nieuwe potjes gebruiken en het liefst
voederen in laag schaaltjes dan droogt het uit.
Dit alles kan ook aangemaakt worden voor rode opgekleurde vogels.
Dan voegt men cantaxantine in warm water toe, daar maak ik dan mijn rusk met vochtig.
NB.Ditis hoe ik mijn eivoer maak, dwz liefhebbers die zich goed voelen bij hun eivoer uit de handel of
zelfgemaakt, schakel danniet over zeker niet in de kweekperiode.
Liefhebbers die wel problemen hebben is dit misschien het proberen waard.

WAT IS RUSK
Het is een geelbruine biscuit kruim(dit is gemaakt van tarwebloem, zout) met een licht aroma en een
karakteristieke gebakken smaak.
Analytische gegevens:
Vocht
5%
As
4%
Eiwit
8-11%
Koolhydraten
80-90%
Water opname
het kan met gemak twee keer z’n hoeveelheid aan vocht opnemen
Opslag condities: koel en droog bewaren
Speciaal opletten:
het natte product beschimmelt snel
Bewaartijd:
6 maanden indien goed en droog opslagen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ikzelf geef regelmatig ajuinwater(1 ajuin versnijden op 10 l water en de ganse nacht laten trekken) dan
s’morgens verstrekken
Nadien nieuwe fonteinen geven want ajuin geeft aanslag. Regelmatig geef ik citroen aan de vogels, deze
nemen dit graag tot zich.
Sommige liefhebbers geven dit !! (ikzelf geef dit niet)
Er is nog een andere mogelijkheid en dat is namelijk zoutzuur10%(dit is van het merk intervet)
Dit verstrekken 1cc per liter water en dit dagelijks(dit niet verstrekken met de natte vinger)
Dagelijks appelazijn wel PH meten ongeveer 7 a 8 is normaal, lager is te zuur( sommige geven dit wekelijks)
Een geslaagde kweek gewenst.
Lens Erwin
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EXTRA INFO OM JE RINGEN 2019 TE BESTELLEN




















Alle bestellingen worden als groepsbestelling aanzien tenzij anders op dit formulier
aangevraagd.
Van de leden die ringen voor Europese vogels bestellen, wordt veronderstelt dat ze
het reglement dienaangaande hebben gelezen en aanvaarden.
Min 10 stuks per ringdiameter.
Het lidgeld met maandblad KBOF 25€ wordt samen met de ringenbestelling
betaald.
Een gouden raad aan iedereen: zodra je de ringen in ontvangst neemt, controleer
grondig het gebruikte stamnummer op de geleverde ringen.
Men dient rekening te houden met een leveringstijd van 8 tot 10 weken, te rekenen
vanaf de aangekondigde datum van de groepsbestelling.
De eerste groepsbestelling is voorzien op 1 augustus 2018. De volgende besteldata
zijn 6/10/ 2018, 20/01 en 20/03/2019.
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.
Spoedbestelling: Maximum 10 ringen per diameter die het dubbele kosten t.o.v. de
groepsbestelling + 15€ verzendkosten die ook wij moeten doorstorten naar de
KBOF.
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.
Mogelijkheid om online ringen te bestellen via onze site: deprachtvogel

Betaling van het verschuldigde bedrag gebeurt op volgend rekeningnummer en 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!
Ringenverantwoordelijke: Wim Asselman Babbelaarstraat 143 9308 Hofstade
TEL 0472/465810

Dank voor ’t begrip & ‘t respect !
Het bestuur DE PRACHTVOGEL – Aalst
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BESTELFORMULIER RINGEN 2019
ALLE VOGELS behalve Europese
NAAM: .............................................................................................................
ADRES: ...........................................................................................................
POSTCODE EN GEMEENTE: .............................................................................
TELEFOONNUMMER: ................./............................................................... STAMNUMMER:………………..
E-mail adres: ………………………………………………………...@..........................................:…………………………...
Ringmaten

KLEUR
0.31 €

KLEUR HARD
0.46 €

INOX HARD
1.75 €

KUNSTSTOF
0.27 €

2.0 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
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
18.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
24.0 mm
27.0 mm

Kostprijs bestelling:
Kunststof
Kleur
Kleur hard
Inox hard blank

............ ringen x 0.27 €=
............ ringen x 0.31 € =
............ ringen x 0.46 € =
............ ringen x 1.75 € =

..........,..... €
..........,..... €
..........,..... €
..........,..... €

Lidgeld 2019

.....25,00 €

TOTAAL

...........,......€
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1ste GROEPSBESTELLING

BESTELFORMULIER RINGEN 2019
ENKEL VOOR EUROPESE VOGELS
NAAM + voornaam: .............................................................................................................
ADRES:

.............................................................................................................

POSTCODE EN GEMEENTE: ......................................................................
TELEFOONNUMMER: ................./....................................

STAMNUMMER:………………..

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

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

2.0 mm
2.3 mm
2.4 mm
2.5 mm
2.7 mm
2.8 mm
2.9 mm
3.0 mm
3.2 mm
3.5 mm
3.8 mm
4.0 mm
4.2 mm
4.5 mm
4.8 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
14.0 mm
16.0 mm
18.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
24.0 mm
27.0 mm

KUNST
STOF
0,27 €

KLEUR
HARD
0.46 €

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
GSM : 0472465810
BETALING Ringen: OP REKENING VAN
De Prachtvogel Aalst
Landbouwersstraat 44 9300 Aalst
BE023930303076-40

Kostprijs bestelling:
Kunststof Europese vogels …………. Ringen x 0,27€ =
Kleur Europese vogels
...............Ringen x 0.46 € =
Lidgeld 2019
TOTAAL

………..,….. €
..........,..... €
......25,00 €
..........,..... €

1ste GROEPSBESTELLING

Voor Akkoord - Handtekening (verplicht) ……………………………………………………………
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