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INHOUD KLUBBLAD “DE PRACHTVOGEL-AALST K.B.O.F.” 
31° jaargang – nummer 4 

                                          DATA’S OM TE ONTHOUDEN 

 VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING:  Vrijdag 30 november  te 20 uur. 

 BUSREIS WK TE ZWOLLE zaterdag 12 januari 2019 

 NIEUWJAARSETENTJE  19 januari  2019. 

 VOGELVERKOOP zondag 27 januari  2019 

 ALGEMENE VERGADERINGEN 2019:  
12 April – 07 Juni – 20 September – 08 November 2019 

  
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  vergadering die doorgaat op 30 november 2018 te 20 uur in de 
kleine-zaal van St Paulus, Botermelkstraat 63B  te Aalst. 
 
ONDERWERP:  bespreking van wetgeving en site-papieren Europese vogels.   

   
SPREKER:  Gaston Van Limbergen 
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 Beste leden.  
 
 
Wanneer u dit leest zijn we weer vertrokken voor een nieuw tentoonstellingsseizoen.  
Sommigen onder ons hebben er misschien al 3 of zelfs 4 tentoonstellingen opzitten. Ik wens hen 
het allerbeste toe met hun uitslagen.  
Onze eigen 39e TT was weer een voltreffer. Met een totaal aantal van 1435 vogels, gebracht door 
56 tentoonstellers wordt ons bestuur bedankt voor het harde werk dat ze leveren gedurende het 
ganse jaar. Want u kan ervan op aan dat het ons niet in de schoot geworpen wordt. Voor de eerste 
keer zijn we afgestapt van het geven van naturaprijzen. Elke deelnemer kreeg een zak zaad naar 
keuze + een waardebon, en nadat ik persoonlijk bij de spelers naar hun mening ging vragen hoorde 
ik niets dan positieve reacties. 
 
Ook een grote MERCI aan de vele medewerkers. Het is afgezaagd, maar zonder hen lukt het niet om 
dit mooie resultaat te bekomen.  Eén van de saaiste taken is deze van onze opzichters in de TT-zaal. 
Ze losten elkaar wel geregeld af, maar ge moet het toch maar doen om uren in de zaal rond te 
lopen en de zaak in ’t oog houden. CHAPEAU en RESPECT.  
 
De tentoonstellers die hoofdzakelijk met postuurkanaries spelen waren zeer tevreden met de 
uitbreiding van onze aluminium rekken. Dit is een bewijs dat we geen spaarkas zijn, maar dat het 
bestuur onze euro’s zomaar niet door ramen en deuren naar buiten gooit, en een doel heeft waar 
elke speler en elk lid tevreden kan mee zijn. Het is een andere sport, maar voetbalmakelaars 
moeten ver uit onze buurt blijven.  
 
Het tweede weekend van december komt het Nationaal Kampioenschap Wieze eraan. Traditioneel 
rekenen de inrichters ook hier op medewerkers uit onze “stal volbloeden”. Leden die willen helpen 
kunnen terecht op de website van de KBOF om zich kandidaat te stellen. Natuurlijk kunnen ze mij 
ook op de hoogte brengen op welke dagen/uren ze een handje willen toesteken.  
En dan is 2019 aangebroken. Op 12 januari gaan we het WK in Zwolle bezoeken. Er zijn nog een 7 
tal plaatsen beschikbaar dus snel zijn is de boodschap.  
 
Op 19 januari neemt ons jaarlijkse clubfeest plaats. Indien het menu niet meer in dit clubblad kon 
verschijnen, dan zal het zo vlug mogelijk op onze website staan. Leden die het clubkampioenschap 
gespeeld hebben en medewerkers aan onze activiteiten zullen daar in de bloemetjes worden gezet.  
En om januari af te sluiten geven we onze leden de kans om hun overtollige vogels aan de man te 
brengen. Deze vogelbeurs gaat door op zondagmorgen 27/01/2019.  
Steek mij, en zeker het bestuur een hart onder de riem door aanwezig te zijn op onze activiteiten.  
 
Tot ziens.  
 
 
Reginald Bonnaerens  
Voorzitter  
 
 

                            Gestart  
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         AR WK IN ZWOLLE-NEDERLAND  
 
Onze vereniging  De Prachtvogel Aalst legt op 12/01/2019 een busreis in naar het WK in Zwolle, 
Nederland.  
Deze rit staat ook open voor leden van omliggende clubs. 
Onze lieve echtgenotes worden ook uitgenodigd. Vrouwen die het WK niet wensen te bezoeken, 
worden afgezet in het centrum van Zwolle, waar ze o.a. een mooie shopping dag kunnen beleven. 
Zij betalen uiteraard geen inkom voor het bezoek aan het WK. 
 
Prijs: 25€ per persoon voor de busrit heen en terug + 15€ inkom WK = 40€. 
Te storten vóór 01/12/2018 op rek. nummer BE02 3930 3030 7640                                                      
met als mededeling   bv  (1 persoon WK + 1 echtgenote shoppen)  
Na betaling wordt door onze secretaris Hubert of mezelf de toegangskaarten online besteld in 
Zwolle. 
Opstapplaatsen: 
- 05:40 uur aan het busdepot “Reizen De Vriendt”, D’Helst 23, 9280 Lebbeke. 
- 06:00 uur aan de straatkant Sint Pauluszaal te Aalst. 
- 06:15 uur op de pendelparking E40, afrit Affligem.  
- 06:30 uur  Saviocentrum     Stationstraat 275   1700 Dilbeek 
 
Om organisatorische reden vragen we de deelnemers ons te melden waar ze willen opstappen. 
Gegevens van het bestuur vindt u terug op onze site onder BESTUUR 
Vertrekuur Zwolle is voorzien rond 17:00 aan de zaal. 
Aankomst Aalst rond 21:00h 
 
Tijdens zowel de heen- als de terugrit wordt een gratis drankje aangeboden. 
Maak er een fijne dag van en tot dan. 
 
Reginald, voorzitter. 
 
 

  STUDIEDAG ROOFVOGELS IN BESCHERMD MILIEU  
 

 

Geachte Leden 

Op zaterdag 10 november 2018 om 09.00 u. organiseert KBOF een Nationale vergadering voor 
roofvogelhouders en geïnteresseerden. Deze vergadering gaat door in de Sint-Pauluszaal Botermelkstraat te 
Aalst. 

Spreker die dag is Esther Peeters, dienst dierenwelzijn, Vlaamse overheid. 

Die dag zal belangrijke informatie aangaande de nieuwe wetgeving roofvogels houden in beschermd milieu 
worden verstrekt. 

KBOF telt circa 400 roofvogelhouders onder zijn leden, mogelijk ook leden in uw club.  

         BUSREIS NAAR WK IN ZWOLLE-NEDERLAND  
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 Alle bestellingen worden als groepsbestelling aanzien tenzij anders op dit formulier 
aangevraagd. 

 Minimum 10 stuks per ringdiameter en in veelvouden van 10 stuks. Dit geldt ook voor de 
kunststof ringen waar het sinds 02/10/2018 niet meer verplicht is om per 25 te bestellen. 

 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 

de gebruikte stamnummer op de geleverde ringen.  
 Er zijn vier gratis gezamenlijke ringbestellingen, 1stewas 08/08/2018, 2de bestelling  

08/10/2018, 3debestelling 08/12/18 en 4de en laatste  gratis ringbestelling is 08/03/2019. 
Men dient rekening te houden met een leveringstijd van minimum 6 weken te rekenen 
vanaf de aangekondigde datum van de groepsbestelling.  

 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 2019 TE BESTELLEN 
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NAAM + 1: ...............................................................................................................  

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 2019                     ......25,00 € 
                                                                TOTAAL: ..........,..... € 

 
Derde  groepsbestelling  

BESTELFORMULIER RINGEN 2019 
ALLE VOGELS behalve Europese 
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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 2019                                   ......25,00 €    

                                   TOTAAL                                 ..........,..... € 
 
                                                                  Voor  akkoord -  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 

 
Derde   groepsbestelling  

ENKEL VOOR EUROPESE VOGELS 2019 
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Iedereen die zijn lidgeld 2018 heeft betaald kan deelnemen aan het clubkampioenschap en 
ontvangt op het clubfeest in januari een waardebon van 40€ als bedanking voor hun inzet.   
  
Het klassement voor het clubkampioenschap wordt als volgt opgemaakt: Punten van 4 
tentoonstellingen worden samengeteld zijnde: Onze eigen TT, verplicht te spelen 3 
tentoonstellingen te kiezen uit onderstaande lijst 1 vrij te kiezen tentoonstelling.    
  
Bij gelijkheid van punten worden de plaatsen in het klassement in rekening genomen. Op sommige 
tentoonstellingen worden 93 en 94 punten gegeven. In dit geval worden ze voor het 
clubkampioenschap aanzien als 92 punten.  
  
    
Belangrijke opmerking: bij het invullen van de inschrijvingslijst mag er enkel en alleen op onze club 
“De Prachtvogel Aalst” worden tentoongesteld.  
  
  
De leden worden verzocht vóór 25 december 2018 hun catalogi af te leveren voor controle bij onze 
secretaris Hubert Van Gansbeke, Landbouwersstraat 44 te Aalst.  
  
  
  
Verplichte TT: De Prachtvogel – Aalst  
  
Drie TT te kiezen uit:  De Groene Kanarie – Outer ~ De Ware Vogelvrienden – Kerksken ~ 
Vogelweelde – Outer ~ De Blauwboszanger – Mere ~ KBOF Oost-Vlaams Kampioenschap  ~ De 
Glansmerel – Lede ~  De Meerkoet – Serskamp ~ Nationaal Kampioenschap – Wieze ~ Zeelse 
Vogelvrienden – Zele ~ Gouden Ring Show – Ieper ~ De Witte Valk - Opwijk ~ De Appelvink – Appels  
~  Vogelpracht-Tollenbeek ~  Vogelvrienden Zennevallei Halle ~  De Pestvogel – Dilbeek De 
Nachtegaal – Dendermonde ~ De Witte Mus – Lichtervelde.  
  
  
Het bestuur rekent erop dat onze leden effectief deelnemen aan deze tentoonstellingen.  
  
  
   
  
De Prachtvogel – Aalst Het Bestuur  
  
 
 
 

          Reglement Clubkampioenschap  
               De Prachtvogel Aalst 2018 
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De traditie om mekaar te ontmoeten rond Nieuwjaar, rond een tafel met lekker eten is ook voor onze 
vereniging een gelegenheid om jullie beter te leren kennen.  Dit jaar gaat het etentje door op Zaterdag 19  
januari 2019, receptie vangt aan om 18 uur.   
 
Menu: nog te bespreken!!! 
 
Leden De Prachtvogel Aalst met echtgenoot/echtgenote of levensgezel en helpers:   25 Euro per persoon 
Niet-leden De Prachtvogel Aalst:                                        30 Euro per persoon 
 
Dranken zijn af te halen aan de toog aan de democratische prijs van: 1,50  Euro voor frisdrank en lichte 
bieren, 2,50  Euro voor zware bieren en wijn. 
Ambiance en muziek verzekerd.    
 
Inschrijven voor 24 December bij onze secretaris Hubert Van Gansbeke Tel.: 053/211 683 of GSM 
0486/566618 of per email: van.gansbeke@telenet.be 
 
Betaling van het verschuldigde bedrag gebeurt op volgend rekeningnummer op voorhand: 
DE PRACHTVOGEL  AALST 
LANDBOUWERSSTRAAT 44      9300   AALST 
IBAN:  BE02 3930 3030 7640 
BIC:  BBRUBEBB 
Familienaam en aantal personen vermelden aub op je betaling. 
 
 
 
 
  
 
Om aan onze leden de mogelijkheid te geven om nog overtollige vogels te koop aan te bieden of een vogel 
op de kop te tikken waar men reeds zolang op zoek naar is, heeft het bestuur beslist om terug een grote 
vogelverkoop te organiseren op zondag 27  januari 2019 van 8 tot 13 uur. 
Ieder lid van De Prachtvogel brengt minimum een bezoek aan deze activiteit, enkel zo kunnen wij dit laten 
groeien.  De verkoop heeft plaats in de grote zaal St-Paulus. 
 
Bedankt voor jullie inzet.  
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 17 en zondag 18 maart 2019  richt onze vereniging voor de 19de keer zijn eetfestijn in. 
Iedereen is uiteraard welkom om een lekkere steak of zalm met groenten te smullen. 
Mogelijkheid tot kindermenu voor onze allerjongsten, een speciale speelhoek voor hen.  
Kaarten zijn te bekomen bij ieder bestuurslid van onze club,  het bestuur verwacht jullie allemaal in 
de St. Pauluszaal en hoopt dat iedereen van jullie wat kaarten aan de man kan brengen,  waarvoor 
dank. 

EETFESTIJN 16 & 17 MAART 2019 IN ST. PAULUS ZAAL    

VOGELVERKOOP ZONDAG 27 JANUARI 2019 

   NIEUWJAARSETENTJE 19 JANUARI 2019      


