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Nog nooit eerder behaalde puntenscore voor een vogel,
op de vogeltentoonstelling in 2009, van de Culemborgse
vogelvereniging E.C.K.E.V. nu toch echt een feit!!!

Hans Kool behaalde met zijn
Agapornis Fischerie

Vogelkweker

94 punten
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De kop van het tentoonstellingsseizoen is er af.
De eerste shows zijn alweer gespeeld en met succes voor onze verenging.
Op de show van de Landelijke Speciaalclub Exoten en Parkieten in Heeswijk
Dinther haalde Leo van Meegdenburg met zijn Agaporniden, Rinus
Hagenaars met zijn tropische duiven en Henk Rens met zijn grasparkieten de
zilveren mediale in hun groep.
Gefeliciteerd met dit resultaat!
In het bondsblad van oktober heeft u uitgebreide informatie gevonden over
het meedoen aan de Bondskampioen en de Wereldshow. Maar ook dichter bij
huis kunt u uw krachten meten. Wilt u meedoen aan de gewestelijke wedstrijd
in Soest? Meer informatie vindt u elders in dit clubblad.
Inschrijven voor het gewest kan nog tot 30 november.
Voor de COM tot 2 december en voor de Kampioen tot 5 december.
Gezamenlijk inbrengen is mogelijk.
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Bezoek hun gezellige kerstshow!
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De overige activiteiten in 2009
Soort Vergadering

Datum

Waar/bij Wie

kaartavond

zaterdag 28 november

Rode Kruisgebouw

Clubblad
24 nov.
15 dec.

Feestelijke
prijsuitreiking

zaterdag 19 december

Rode Kruisgebouw

Suggesties voor de ledenavonden van 2010 graag tijdig bij de secretaris.
Bezoek vogelshows Zutphen en Apeldoorn

Januari staat in het teken van het bezoek van de grote vogelshows.
Op zaterdag 2 januari gaan we naar Zutphen.
We vertrekken om 08.45 uur vanaf het Rode
Kruisgebouw en rijden via Buren (ca 09.00 uur)
naar Zutphen. Aanmelden kan nog op de
feestavond van 19 december bij Henk Rens
(06-33788007)
Op zaterdag 16 januari gaan we bij voldoende interesse naar Apeldoorn.
Aanmelden kan tot en met 3 januari bij Henk Rens. Het reisschema is gelijk
aan dat van Zutphen.
Voor alle shows geldt: een ieder betaalt zijn eigen entree en catalogus.
Voor Zutphen en Apeldoorn vragen we een bijdrage van 7,50 euro per lid in
de reiskosten.
Inschrijven gewest en Kampioen…
…Denkt u er nog aan uw vogels tijdig in te schrijven?
6

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:

H. Rens
Grote Sloot 101
1754 JC Burgerbrug Tel: 06-33788007 (nieuw)

Secretaris:

J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg

Tel.: 0345 – 520664

J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg

Tel.:06-23697060

F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren

Tel.: 0344 – 571896

P.L.A. Winkel

peter00318@msn.com

Gandhi 61
4102 HG Culemborg

Tel.: 06 - 46076368

M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg

Tel.: 0345 – 517450

M.H.G. Hommelberg
Tulpstraat 59
4101 GK Culemborg

Tel.: 0345-519371

Penningmeester/
ledenadministratie
e

2 Voorzitter:

e

2 secretaris

e

2 Penningmeester:

Materiaalbeheer:

Ringencommissaris:

Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg Tel.: 0345 516997

Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.

Redactie clubblad: H. Rens, (e-mail redactie@eckev.nl ) P. Winkel en J. Pieters

Website: www.eckev.nl Informatie: info@eckev.nl

Contributie bedraagt € 33,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari van
het betreffende jaar. Opzeggen voor 1 juni resp. 1 december.
Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 2,00 Bankrekening
31.25.09.294 Rabobank Culemborg t.n.v. penningmeester E.C.K.E.V.
Girorekening 3980719
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Gewestelijk wedstrijd 2009 Gewest II
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vogelvereniging
“Vogelvreugde”te Soest. De wedstrijd met tentoonstelling wordt gehouden in
de zaal van de Postduivenvereniging “De Vriendschap”aan de Mezenhof 1
(zijstraat van de Nachtegaalweg) in Soest.
Het tentoonstellingsreglement en het vraagprogramma 2009-2011 van de
ANBvV is op deze wedstrijd van toepassing. Er mag worden ingezonden door
alle leden van gewest II. Men kan stammen, stellen en enkelingen EK
inzenden.
Het inschrijfformulier is te verkrijgen bij de secretaris en moet uiterlijk 30
november 2009 in het bezit zijn van E. Grift, Vinkenweg 9, 3762 TE te Soest
of bij mevrouw K.C. Schlebaum, Koperwiek 104, 3768 AK te Soest.
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,75 per vogel en dient te worden overgemaakt
op gironummer 588917 tnv Vogelvreugde per adres Koperwiek 104 Soest.
De verplichte catalogus kost eveneens € 1,75.
Voor jeugdleden is de inschrijving gratis.
De inzenders ontvangen na inschrijving een afhaalkaart en hun kooinummers
thuis. Deze kooinummers dienen in het midden van de kooien te worden
bevestigd en bij de zangvogels op het voerglaasje. De vogels dienen te
worden ingebracht in de door de bond in het vraagprogramma voorgeschreven
kooien. Bij het inbrengen van de vogels dient de afhaalkaart, waarop de
ringnummers van de ingezonden vogels zijn vermeld, te worden ingeleverd.
Na controle ontvangt u deze retour. Het in ontvangstnemen van de catalogus
en keurbriefjes geschiedt uitsluitend op vertoon van de afhaalkaart. Deze
kaart dient ingeleverd te worden bij het in ontvangst nemen van de vogels.
De zangvogels worden ingebracht op maandag 14 december van 19-21 uur
De overige vogels op woensdag 16 december van 19-21 uur.
Zieke of gebrekkige vogels en vuile of defecte kooien worden geweigerd.
Kwartels en overige grondvogels dienen te worden vergezeld van een geldig
inentingsbewijs. CITES vogels moeten in het bezit zijn van geldige papieren
Elke inzender, die geen deel uit maakt van de TT-commissie, dient direct na
het inbrengen de zaal te verlaten, De voorbrengers wordende door het bestuur
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benoemd. Het voorbrengen van de vogels geschiedt volgens de aanwijzing
van de keurmeester.
De gewestelijke show wordt geopend op vrijdag 18 december om 20 uur en is
dan tot 22.00 uur open. Verder is de show zaterdag 19 december open van 1022 uur en zondag 20 december van 10-14 uur.
De prijsuitreiking is op zondag om 13.00 uur en de uitgifte van de vogels is
daarna voorzien om 15.00 uur. Vóór de officiële opening zullen er geen
mededelingen worden gedaan over de uitslag van de keuring.
Per hoofdgroep zijn er maximaal 3 prijzen te verdelen voor zowel de
stammen, als de stellen en enkelingen. Daarnaast ontvangt de hoogst
gewaardeerde vogel per hoofdgroep het bondsschild.
Hoofdgroep D kan worden gesplitst in Vetstof en pigment en hoofdgroep E
zal worden gesplitst in Houding&Frise en Vorm & Kuif.
Voor de jeugd is er een aangepast prijzenschema.
De generaalkampioen is per hoofdgroep de inzender met het hoogste aantal
punten in stam-stel en enkeling. De clubkampioen is de beste 3 inzenders per
vereniging met een minimale inzending van 10 vogels per vereniging.
De limieten voor de prijzen zijn (inclusief eenheidspunten):
Stam
Stel
Enkeling
1e prijs
366
183
91 punten
2e prijs
362
181
90 punten
3e prijs
358
179
89 punten
Direct na het aanwijzen van de prijswinnaars worden de ringen van de
prijswinnende vogels door of namens het bestuur gecontroleerd.
De vogels en materialen zijn vanaf het inbrengen tot het uitkooien verzekerd
tegen brandschade volgens regels van de bond en tegen diefstal. Voor ziekte/
sterfte van de vogels kan de organiserende vereniging niet aansprakelijk
worden gesteld.
Er is een verkoopklasse: de kosten bedragen 1 euro per ingebrachte vogel.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur in
overeenstemming met de bondsreglementen. Waag uw kans!
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Geelzijdeparkiet

De pyrrhura (molinae) hypoxantha ( geelzijdeparkiet )
De hypoxantha of geelzijde parkiet is een typische zuid amerikaan en behoort
tot het geslacht pyrrhura. Hij komt voor in het noord-oosten van Bolivia tot
west centraal Matto Grosso.
Hij is met zijn 21 centimeter van kop tot staart gerekend één van de meest
kleurrijke pyrrhura's in de nominaatvorm gezien.
Hoewel hij in zijn natuurlijke habitat voorkomt onder zijn eigen soort wordt
hij door de ene ornitholoog gezien als een zelfstandige soort doch wordt door
anderen gerekend bij het geslacht Phyrrhura molinae, de groenwangparkiet.
De naam van de P.m. hypoxantha luidde dan ook vroegere P.m. sordida
Er zijn al heel wat mutaties tussen de molinae en de hypoxantha tot stand
gekomen, waarbij men wondermooie exemplaren kan aanschouwen zoals de
blauwe hypoxantha. Net zoals bijna alle zuid amerikaanse parkieten en
papegaaien, moet ook hier via geslachts-bepaling worden onderscheid
gemaakt tussen man en pop. In de kweek zijn het al even uitmuntende
parkieten, die trouw elk jaar hun legsels brengen. Die bestaat uit 3 a 8 eieren
en worden ongeveer 22 dagen bebroed.
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Pyrrhura Molinea
Groenwangparkiet
Deze Molinea is vrijwel de
bekendste soort welke in
Nederland voorhanden is. Het
is een betrekkelijk makkelijk te
kweken soort en stelt niet al te
veel eisen aan zijn omgeving.
Zijn geluid is acceptabel echter
in grotere groepen kunnen ze
even van zich laten horen, meer
om elkaar te waarschuwen.
De Pyrrhura molinea (Massena & Souancé, 1854) is afkomstig uit gebieden in
Bolivia en is onder te verdelen in een 5-tal rassen :
Pyrrhura molinae

Groenwangparkiet

P. m. australis Todd, 1915

Argentijnse groenwangparkiet

P. m. molinae (Massena & Souancé, 1854)

Zie nominaatvorm

P. m. phoenicura (Schlegel, 1864)

Schlegel’s groenwangparkiet

P. m. restricta Todd, 1947

Palmarito groenwangparkiet

P. m. sordida of hypoxantha * Todd, 1915

Mato Grosso groenwangparkiet

Voeding
Het voedsel dat men geeft bestaat uit een mengeling van witzaad, millet, rode
millet, gepunte haver, tarwe, boekweit, kemp en een klein percentage
zonnepitten. Verder bieden kwekers dagelijks een portie fruit aan. In de
kweekperiode is er dagelijks de beschikking over eivoer waar gekiemd zaad
in gemengd is. Ook staat altijd grit, sepia en maagkiezel ter beschikking. Elke
dag vers water is een must. Een Pyrrhura drinkt niet allen veel, veel meer dan
andere parkietachtige, maar schuwt een dagelijks bad ook niet.
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Kweek
Het gehele jaar is er één broedblok aanwezig, dat ze zowel gebruiken om in
te slapen en om aan gezinsuitbreiding te doen. Een normaal nest bestaat uit
vier tot zes eieren. De broedperiode ligt rond de tweeëntwintig dagen.
De pop begint meestal te broeden vanaf het 3de ei. Bij de geboorte hebben
de jongen een witte dons. In het begin lijkt het of ze niet groeien. Maar vanaf
de tiende dag, vlak na het ringen met ringmaat 5,5 mm gaat het snel. Dat wil
niet zeggen dat ze niet lang in het nest blijft Het tegendeel is waar, een nestperiode van vijftig tot zestig dagen is geen uitzondering.
Een echt tijdstip waarop zij beginnen met het nageslacht heeft de zwartstaart
niet. Ik heb het meegemaakt dat zij, zoals andere parkietsoorten, beginnen in
het voorjaar maar het kan net zo goed na de rui zijn (in de herfst dus), als in
hartje winter. Laat ze het maar doen; als ze in conditie zitten kunt u ze toch
niet tegenhouden.

Pyrrhura Molinae Mutaties
Daarnaast zijn er nog enkele mutatievarianten ontstaan uit hoofdzakelijk de
Molinea hypoxantha. Zo kennen we de Cinnamon, de Blauwe (Zeegroene), en
nu Blauwcinnamon , blauwhypoxantha, pine-appel en blauwe pine-appel.
1) Zeegroen
Waarschijnlijk is de eerste mutatie in België ontstaan nl in Gent in 1989. Dit
was een blauwachtige vogel die ondertussen in verschil-lende landen
aanwezig is en die ook verschillende benamingen meegekregen heeft nl:
blauw (geen correcte naam!)
zeegroen (vooral in Nederland en België)
pastelblauw
turquoise (vooral in Amerika)
parblue
De eerste zeegroene vogels die geboren werden waren eerder een mengeling
van groen en blauw. Als de vogel fel in het zonlicht zit zal deze meer een
groenachtige kleur vertonen. Dezelfde vogel in het donkerste gedeelte van de
kooi zal nog enkel op blauw gelijken. Ondertussen door de jaren heen is de
felheid van het blauw verbeterd. Dit komt doordat de blauwe jongen die
geboren worden over de combinatie met Hypoxantha een beter blauw hebben.
We zien ook dat sommigen gele veertjes op de schouders hebben wat zeer
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mooi oogt. Dit is te wijten doordat sommige nominaat Molinae's enkele rode
veertjes hebben op de schouders en in de mutatie zeegroen is dat natuurlijk
geel geworden.
De mutatie vererft geslachtsgebonden recessief.
Zeegroene x wildvorm

2) Cinnamon
Deze mutatie is in Amerika ontstaan. Eerst had men deze de naam "fallow"
gegeven maar ondertussen is deze naam volledig geschrapt. Nu noemt men
deze in de USA voornamelijk "lime". In Europa gebruikt men eerder de naam
"cinnamon". De mutatie vererft geslachtsgebonden.

3) Hypoxantha
Thomas Arndt noemde in zijn boek deze vogels als een aparte soort. Dit is
niet correct want in Amerika zouden rond de jaren 1990 mutaties geboren zijn
uit normale Molinae's. In boeken vermeld men dat er 3 exemplaren
rondvlogen in hun leefgebied in Zuid-Amerika temidden van Molinae's. Deze
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gekleurde vogels kon men vangen en hun balgen zouden zich in het museum
van Londen bevinden.
Voor deze mutatie gebruikt men natuurlijk verschillende namen:
Hypoxantha
Yellow-side (Engelse benaming)
geeluitziende of geelflank
Deze mutatie vererft geslachtsgebonden.
Kenmerken van deze soort:
Geen enkele vogel is hetzelfde gekleurd wat betreft de intensiteit van het geel
en het rood. Sommige exemplaren vertonen veel geel rond de roodachtige
buikvlek. Anderen hebben hier minder geel, anderen een meer uitgesproken
rode buikvlek die kan uitlopen tot de borst en keel. De borst is dan eerder
roosachtig. De wangen mogen niet enkel groen gekleurd zijn maar een
mengeling met geel zijn. Het belangrijkste kenmerk is echter de vleeskleurige
poten en tenen met lichte (witte) nagels. De eerste vogels die in de jaren 1990
tot 2000 gekweekt zijn waren minder kleurrijk dan de hedendaagse.
Linkse vogel met veel geel, rechts met veel rood. Beide vogels uit dezelfde
nest geboren.
4) Opaline
De soort Hypoxantha zou een vorm
van Opaline zijn.
Dit moet nog altijd wetenschappelijk
bewezen worden.
Deze soort verschilt niet veel wat
betreft kleur met de Hypoxantha. Ik
noem deze kleurafwijking (mutatie?)
voorlopig Opaline.
Later na onderzoek zal deze een
definitieve naam krijgen.
Men kweekte de eerste Opaline's uit
(op het eerste gezicht) normale
Molinae's in 1996. De jongen hadden
allen verschillende afwijkingen wat
betreft kleurintensiteit met de
nominaatvorm. Eerst dacht men dat
deze wel eens de yellow-sides zouden
kunnen zijn maar…
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…na grondige observatie (na jaren) stelden wij vast dat de Opaline's:
•
•
•
•
•
•
•

groter van gestalte zijn
zwarte poten en tenen hebben
soms een witte nagel of stuk teen
vertonen
soms een paar witachtige pennen
in de vleugel hebben
niet zo mooi gekleurd zijn als
Hypoxantha's
niet geslachtsgebonden vererven
zeer moeilijk kweken

Vermoedens doen de ronde dat
Hypoxantha's uit een andere ondersoort
van de Molinae ontstaan zijn dan de
zwartpotigen.

5) Cinnamon blauw of blauwe Cinnamon - secundaire mutatie
De mutatie is ontstaan door de combinatie te maken van zeegroen met
Cinnamon. benamingen:
•
•
•

Cinnamon turquoise
blauwe Cinnamon
Cinnamon blauw
Hier zien we ook weer
de lichtinval op de
vogel. Als de vogel fel
in het zonlicht zit
vertoont hij weer die
groene waas doorheen
het opgebleekte blauw.
foto's: zelfde vogel, met
en zonder lichtinval
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6) Cinnamon Hypoxantha (crossing over mutatie)
De mutatie is ontstaan door de combinatie te maken van
Cinnamon met Hypoxantha (2 x geslachtsgebonden)
benamingen:
•
•
•

Cinnamon Hypoxantha
Cinnamon yellow-side
Lime Opaline en Pineaple

7) blauwe Hypoxantha
De mutatie is ontstaan door de combinatie te maken van
zeegroen met Hypoxantha. benamingen:
blauwe Hypoxantha
turquoise Hypoxantha

8) blauwe Cinnamon Hypoxantha
De mutatie is ontstaan door de combinatie te maken van zeegroen met
Cinnamon en Hypoxantha. Zo krijgt men een vogel met een wittere borst dan
de Cinnamon blauw (of blauwe Cinnamon)
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Ik hoop met dit artikel wat meer duidelijkheid te hebben gebracht over deze
mooie zuid Amerikaanse parkietensoort, die gelukkig steeds meer in onze
volières wordt gehouden en gekweekt en dit jaar ook bij ons op de clubshow
aanwezig waren.
De vele kleurmutaties tonen aan dat we hier net als eerder met de Australische
platstaartparkieten en de Afrikaanse Agaporniden nog veel nieuwe kleuren en
uitdagingen kunnen verwachten.
Ik hoop persoonlijk dat we onder al dit geweld zeker niet verzuimen de
“wildvorm” van de verschillende soorten en ondersoorten ook zuiver te
blijven kweken. De zuivere wildvorm is nodig om betrouwbare uitspraken te
kunnen doen over de wijze van vererven van nieuwe kleurmutaties. Dat kan
op zich weer aanleiding geven tot de goede benaming van deze genetische
wijzigingen.
Henk Rens

Marathonkaarten op 28 november 2009
In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 november gaan onze fanatiekste
kaarters er een hele nacht tegen aan. U heeft het in ons clubblad van oktober
al kunnen lezen. Zo’n kaartmarathon vraagt iets meer voorbereiding dan
gewoonlijk en daarom vragen wij u zich uiterlijk 14 november in te willen
schrijven zodat we voor voldoende hapjes, drankjes en prijzen kunnen zorgen.
We loten om exact 19.55 uur. Dit lotnummer voor de klaverjassers bepaalt de
hele verdere avond en nacht uw route langs de tafels zodat u maximaal 1 x
met en maximaal 2 x tegen een andere deelnemer speelt. De eerste 4 rondes
tellen mee voor onze competitie, dan houden we een pauze om gezellig iets
met zijn allen te eten en daarna kaarten we nog drie rondes, gevolgd door de
prijsuitreiking. We gaan dus niet door tot het weer licht wordt!
Ieder lid van onze ECKEV en hun huisgenoten kunnen meedoen.
Ook introducees (maximaal 2 per lid) zijn welkom.
We vragen ter bestrijding van de onkosten € 5,00 inschrijfgeld per persoon.
Daarvoor zorgen wij voor lekkere hapjes.
De drankjes moet u zelf afrekenen tegen onze gebruikelijke lage prijzen.
We hopen op een grote opkomst en een fantastische avond/nacht.
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Agri-shop
Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
E-mail:
deheus.beusichem@versatel.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 18.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 16.00 uur

Nieuw:

•
•
•
•

PAVO & Havens Paardenvoeders
Cavalor paardenvoeders
Paardenverzorgingsartikelen
o.a. Oster kammen en borstels
Carocroc:
Honden- en Kattenvoeders
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Uitslag Hans Hendriksenbokaal
De Hans Hendriksenbokaal is de beker voor die kweker die met 7 eigen
kweek vogels het hoogste aantal punten weet te behalen.
Dit jaar lagen een zestal kwekers zo dicht bij elkaar dat we het niet aan
durfden om de volledige uitslag al te publiceren. In de rustige dagen van de
show was daar meer tijd voor. Hieronder de volledige uitslag.

Inzender

Totaal

1

M.M. Hagenaars
J. Kool
H. Hommelberg
A.C. Verwaaij
J. Middelkoop

639
638
638
638
638

F.W. Stap
H. van der Heijden
G.C.M. AantjesTerlien
L. van Meegdenburg
J.G. Koolen
P. Meijer
J.A. de Rooij
H. Rens
P. van Gessel
J. Spithoven
John van der Biezen

2

3

4

5

6

7

93
94
92
93
93

92
92
92
92
92

92
91
92
91
92

91
91
91
91
91

91
90
91
91
90

90
90
90
91
90

90
90
90
89
90

636
635

93
93

92
92

91
91

91
91

90 90 89
90 89 89

630

92

90

90

90

90 89 89

629
629
627
623
622
621
620
618

93
91
91
91
91
91
90
89

91
91
90
90
90
90
89
89

89
90
90
89
89
89
89
89

89
90
90
89
88
89
88
88

89
89
89
88
88
88
88
88

89
89
89
88
88
87
88
88

89
89
88
88
88
87
88
87

Alle inzenders de complimenten voor de mooie vogels!
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TT-kooien geschonken
Van Nico de Jong, oud lid van onze vereniging, ontvingen we 13 TT-kooien,
compleet met hoezen. Onze materiaal-commissaris Harrie Hommelberg, heeft
zich dankbaar over deze gift ontfermd.
Hij zal de kooien nog een keer extra schilderen en ze staan dan ter
beschikking van nieuwe en jeugdleden van onze vereniging.
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Keuring vogels weer een geslaagde dag…
…Donderdag 5 november 2009 ging het spektakel weer van start.
’s Avonds om 18.00 uur werden de eerste vogels binnen gebracht en om
20.00 uur stonder er 230 vogels in de stelling in afwachting van hetgeen hun
te wachten stond.
Vrijdagmorgen, ruim voor acht uur ’s morgens, waren de leden van de
tentoonstellingscommissie aanwezig en ook de keurmeesters waren prima op
tijd. Even een kop koffie nuttigen en vervolgens waren ze om negen uur aan
het keuren begonnen.
Aangezien een goede beoordeling ook hongerig maakt, werd er voor een
heerlijke lunch gezorgd met een kopje soep vooraf.
Omdat sommige leden van de TTcommissie liever niet in de
belangstelling staan, respecteren
wij hun besluit en zorgen wij
uiteraard voor een onherkenbare
foto.
(Medewerker bekend bij de
redactie).

De soep wordt nooit zo heet gegeten als hij
wordt opgediend.
22

Gezellig druk tijdens de opening van de show.

Van harte
gefeliciteerd
Hans

Heeft die
fotograaf me
weer tuk
gggrrrr

Was u er ook?
Wilt u dan de volgende keer…
…voor de lens plaats
nemen……komt u ook een keer
in het boekje.
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RINGEN BESTELFORMULIER voor verenigingsleden

Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders
Naam:
Adres:

Ver.nr:

Woonplaats:

Kweeknr:

Tel:
Datum: ………………………
KWEEKSEIZOEN....................
DENK OM DE LEVERTIJD VAN MINIMAAL 8 WEKEN !
gewoon
ringmaat

geanod

kleur

Kleur kunststof

harde

beschermd
prijs/stuk

aantallen

Totaal te betalen aan ringencommissaris vereniging

€
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