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1.   

INHOUD CLUBBLAD “DE PRACHTVOGEL-AALST K.B.O.F.” 
32° jaargang – nummer 1 

 

                                      DATA’S OM TE ONTHOUDEN 

 VOLGENDE ALGEMENE VERGADERING:  Vrijdag 12 april  2019  te 20 uur. 
 ALGEMENE VERGADERINGEN 2019:   12 april  –  7 juni  –  20 september  –  8 november  

 EETFESTIJN : 16 en 17 maart 2019 
 ONZE 40ste TT DE PRACHTVOGEL AALST: 03 TOT 06 oktober 2019 
 PROV.TT INGERICHT DOOR DE PRACHTVOGEL AALST: 14 nov. tot 17 nov. 2019 
 

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 12/04/19 te 20 uur in de familiezaal van St - Paulus, 
Botermelkstraat 63B  te Aalst. 
 
ONDERWERP:    bespreking van Europese vogels.   
SPREKER:  Van Look Roger   
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De Carnavalsdagen van onze stad zijn terug achter de rug. Voor enkele van ons zal het er 
terug “bosjop” zijn geweest, maar na enkele pilletjes is alles snel vergeten. We kunnen weer 
verder met onze andere activiteiten, namelijk onze vogeltjes.  
 
De kweek zal al bij veel van onze leden al zijn gestart maar bij anderen moet het nog 
beginnen. De kanarie- en Europese vogelkwekers staan in hun startblokken. Om het even 
wat u ook kweekt, denk eraan dat de voorbereiding een heel belangrijke zaak is. Laten 
gewennen aan het eivoer is er één van en het opdrijven van de lichturen voor wie binnen 
kweekt een ander. Hou nu uw kweekvogels goed in de gaten en zet vogels niet in voor de 
kweek als u zelfs maar vermoedt dat dat er iets mis is met hun gezondheid. Kleine kwaaltjes 
kunnen grote gevolgen hebben. En heb geen schrik om met één of meerdere vogels een 
afspraak te maken met uw dierenarts. Veel onheil wordt erdoor vermeden.  
 
Afgelopen Belgisch Kampioenschap in Wieze is voor onze vereniging uitgedraaid op een toch 
wel teleurstellende 5e plaats. En het lag zeker niet aan onze tentoonstellers want samen 
behaalden we de meeste medailles van alle deelnemende verenigingen. De predikaatpunten 
die zijn ingevoerd door de raad van beheer heeft ons de das omgedaan. Deze punten krijgt 
elke medaille, en voor winnaars in stel en stam zijn er nog eens extra punten te verdienen. 
En aangezien sommige van onze tentoonstellers niet het geluk hadden om ook hier deze 
punten te sprokkelen waren we gezien voor onze 10e overwinning. In Wieze zelf heb ik onze 
“Algemeen Voorzitter” Jaak Aerts hierover aangesproken en hij viel er toch in om in de 
toekomst een meer billijk systeem te hanteren.  
 
Iets anders. Het clubfeest in januari is met een 40-tal deelnemers ondermaats gebleven. 
Hoe kan dit? Aan de prijs zal het zeker niet liggen. Aangezien er 3 jaar geleden nog rond de 
80 deelnemers waren en nu zo weinig, zal het bestuur en ik er toch eens deftig moeten over 
nadenken of we dit feest in de toekomst nog laten doorgaan. Misschien een zomer BBQ? 
Leden met een goed idee kunnen het altijd laten weten aan een bestuurslid. Want,  samen 
zitten hoort bij een vereniging die zichzelf en haar leden respecteert.  
 
Onze eerstvolgende activiteit is ons eetfestijn. Dit gaat door op 16 en 17 maart in onze vaste 
zaal. Het bestuur zal het als een grote erkenning voor het vele werk ervaren als we AL onze 
leden en hun familie en vrienden kunnen verwelkomen op deze 2 dagen. Doe uw best aub. 
Het menu staat op onze website: www.deprachtvogel.be  
Andere activiteiten staan ook in dit clubblad.  
 
Bedankt en tot ziens.  
 
Reginald Bonnaerens  
Voorzitter 
 
 

Beste leden, het mooiste werk is samenwerk. 
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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 2019                      ......25,00 € 

TOTAAL..........,..... € 

 
groepsbestelling :4de 

2019 

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 2018                                   ......25,00 € 
 TOTAAL                    
                                                                                                              ..........,..... € 
 Handtekening (verplicht) ……………………………………… 

Ringmaten KUNSTSTOF 
RINGEN 

0,27€ 

VERHARD
E           

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 

groepsbestelling :4de 
2019 

ENKEL VOOR EUROPESE VOGELS 2019 
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 19d 
e   
              steak-festijn  
 

                                                                                      
 
 

   ZateRdaG 16 MaaRt 2019 (18 tOt 21.30 UUR) 
   ZOndaG 17 MaaRt 2019  (11.30 tOt 15 UUR) 

 
                  VOLWassenen 

 
                  steak, VieR saUZen, natUUR, chaMpiGnOn, 
                           pepeR  Of   pROVencaaLse saUs : 16 €  

 
                                                                                

  ZaLM Met OOstendse saUs :  16 € 
 
          kindeRen 

 

      steak & ZaLM 
                              cURRY-WORsten  
        BaLLetjes in tOMatensaUs :  8€ 
 
 

     OOk is eR desseRt VOORZien, 
                                GeBak Of ijscReMe 
                                en faLUintjeskOffie 
 
                     ********************************************** 

       ZaaL sint-paULUs 
    BOteRMeLkstRaat 63B  

9300 aaLst 
                     ********************************************** 
 
       DIT JAARLIJKSE EETFESTIJN BETEKENT EEN GROTE STEUN VOOR ONZE VERENIGING 
                             Wij hopen u ook te mogen ontmoeten op ons eetfestijn 
                                                                   Allen Van harte welkom 
 
                                   Met VRiendeLijke GROeten ,  
                                             het BestUUR. 
 

   teL.053/211683 Of 0486/566618 
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RESULTATEN  GOUDEN  RING 2018 

NAAM      en      VOORNAAM GOUD ZILVER BRONS 
DE  CROOCK  DIMITRI 10X  7X  6X 
DE  WILDE  MARC   7X  2X   
HEYVAERT  FRANKY   5X  1X  1X 
JACOB  BART   3X  1X  1X 
DE  SMET  PATRICK   2X  3X  2X 
BAETENS  MARC   1X  2X  
        

25X GOUD 15X ZILVER   9X BRONS 
 
DE  CROOCK  DIMITRI: 1° GOUDEN RING - EUROPEES KLASSEMENT 
 

RESULTATEN WIEZE 2018 

 
NAAM      en      VOORNAAM GOUD ZILVER BRONS 
VAN DEN BROECK  DAVID 27X 12X 11X 
DE  CROOCK  DAVID 11X  4X  3X 
BONNAERENS  REGINALD  4X  2X  1X 
JACOB  BART  4X  1X  
HEYVAERT  FRANKY  3X  2X  3X 
DE  SMET  PATRICK  2X  3X  1X 
RAES  STEVEN  2X  1X  1X 
DE NEEF  WILLY  1X  2X   
MICHIELS  FRANS  1X  2X  
ASSELMAN   WIM  1X  1X  1X 
MERTENS  HANS  1X  1X   1X 
BORMS  EDDY  1X   
        

58X GOUD 30X ZILVER 22X BRONS 
VAN DEN BROECK  DAVID: 1°ALGEMENE KLASSEMENT   -  BELGISCH KAMPIOEN KBOF 
DE  CROOCK  DIMITRI: 1° EUROPEES KLASSEMENT 
 

WK  ZWOLLE  2019  

NAAM      en      VOORNAAM GOUD ZILVER BRONS 
VERHECKEN  PATRICK  3X  3X  1X 
COPPIETERS  FRANS  3X  1X  3X 
DE CROOCK  DIMITRI  1X  2X  2X 
DE NEEF WILLY       2X 
        

  7X GOUD   6X ZILVER   8X BRONS 
  
 

Aan alle spelers van De Prachtvogel Aalst willen we eerst beginnen met een welgemeende dikke proficiat met 

deze prachtige uitslagen. Provinciaal – Nationaal – Wereldkampioenschap overal kaapt onze club met succes 

vele Medaille’s weg. Dank aan alle intensieve tentoonsteller die de voorbije jaren deze uitslagen mogelijk 
maken. 


