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      Het bestuur: 

PB-Voorzitter: Bex Guillaume 

PB-Secretaris: Dirkx Jean 

PB-Ondervoorzitter: 

PB-TT-commissaris Berrevoets Richard  

PB-Penningmeester: Dirkx Jean  

NKC secretaris: Lambrighs Patrick 

PKC voorzitter: Dewil Jos 

 

Aanwezigheidslijst: 

 

De Goudvink Lommel: (A) 

De Vogelvrienden Hamont (A) 

De Heikneuter Hechtel: (A) 

De Nachtegaal Kaulille: (A) 

De Distelvink Bocholt: Vossen L.;Leen R.;Janssen J.; 

De Barmsijs Meeuwen: (A) 

Natuur en Vogelvrienden Overpelt: Paesen Willy 

De Sperwer der Lage Kempen: (A) 

De Spanish Timbrado Society Limburg: (A) 

De Looise Kanarie: Grieten M.; Van Gelder Andre; 

De Groenvink Kwaadmechelen: (A) 

De Kneuter Zonhoven: (A) 

De Distelvink Paal: (A) 

De Blauwe Reiger Beverlo: (A) 

De Groene Gaai Eversel: (A) 

De Edelzanger Leopolsburg: (A) 

De Nachtegaal Loksbergen:Pieraerts R.; Pieraerts L. 

De Edelzanger Meldert: Rodiers B. Scheurmans J 

De Heidevinken Zelem: (A) 

De Goudvink Koersel: (A) 

De Siervogel Zonhoven: (A) 

Postuurkanariesclub Limburg: Geers R.; Heylen Johan; 

WEV: Meylaers Gerard; 

Zanglijster Achel: (A) 

De Kwartelkoning Maaseik: (A) 

De Goudvink Maasmechelen: (A) 

De Snep Stokkem: Nouboers G.; Schoffelen R. 

Pestvogel Boorsem: (A) 

Goudvink Opglabbeek: (A) 

   

 

 
 

 

 

 

Provinciaal secretaris: 
Dirkx J.- Leeuwerikstraat 7, 3680 Maaseik 

Tel: 0497 816545 - 089 565024 
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De Nachtegaal Opoeteren: (A) 

De Edelzanger Lanaken: (A) 

De Witte Spreeuwen Diepenbeek: (A) 

De Leeuwerik Munsterbilzen: Vandebosch Rene 

De Kneuter Zutendaal: (A) 

De Nachtegaal Eigenbilzen: Sals W.; Maesen L. 

De Goudvink Rosmeer: (A) 

Goudvink Wellen: (A) 

De Sijs Alken: (A) 

Goudvink Lauw Borgloon: Kellens L.; Bex G.  

De Geelgors Gors-op-Leeuw: Duchatean L.; Croughs L.; 

De Witte Cini Kermt (A) 

Speciaalclub Kleurkanaries Limburg: Lambrighs Patrick; Dirkx Jean ; 

Burchtkraai Brustem: (A) 

Distelvink Velm: (A) 

De Trekvogel Duras: (A) 

De Barmsijs Jeuk: Geraerts F. 

De Grasparkiet Gingelom (A) 

De Goudvink St.Truiden: (A) 

Speciaalclub Goulds Limbra: (A) 

 

 

1. Welkom. 

De Voorzitter heet de aanwezigen afgevaardigden van de clubs van harte welkom in Heusden. 

Maar is toch erg ontgoocheld door de zwakke opkomst, en stelt zich de vraag of de 

bondenvergaderingen echt niet BELANGRIJK genoeg meer zijn.     

2. Verslag vorige vergadering.  

Geen opmerkingen; goedgekeurd. 

3. Nieuws van de federatie 

 

Het verslag van de algemene vergadering KBOF leden te Aalst is uitgebreid te lezen in het 

maandblad * De witte spreeuw *, het is dus onnodig dit nog te herhalen. 

 

Op de brainstormdag waren er per provincie 2 niet leden van de beheerraad uitgenodigd. Voor 

Limburg hadden zich 4 kandidaten gemeld. Het provinciaal bestuur moest een keuze maken uit deze 

vier. Er werd gekozen voor mensen die nog nooit deel uitmaakten van de beheerraad. Toeval wilde 

dat deze mensen uit groepement 1 kwamen namelijk Jaak Bloemen uit Meeuwen – Gruitrode en 

Willy Paesen uit Overpelt. 

 

Enkele punten van het verslag werden voorgelezen, wel werd opgemerkt dat het hier ging om 

voorstellen. Niets hiervan is klaar om ingevoerd te worden. Dit zal verder besproken worden op de 

beheerraad. Daarna zullen de punten ter goedkeuring voorgelegd worden op de algemene 

vergadering KBOF.  

Het is dan ook een aanrader om afgevaardigden van de clubs naar deze vergadering te sturen, hier 

hebben de clubs immers de macht om eventuele punten goed of af te keuren. 

4. Veldornithologie  

Er is nog steeds geen voorzitter voor veldornithologie Limburg. Er word een oproep gelanceerd of er 

iemand bereid is deze post te bemannen om zo de werking beter te laten verlopen. De clubs kunnen in 
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afwachting dat zich iemand meld voor de post alle gegevens nog sturen naar Nat. post 

veldornithologie.  

5. Mededelingen PKC 

 

- Harmoniepunten :  

Er is een voorstel gedaan door meerdere secties van het ANTC om het toekennen van       

harmoniepunten bij STAMMEN en STELLEN te herbekijken. De voorzitters van de TC zullen trachten 

een degelijk voorstel uit te werken. 

 

- Het NKC zal op haar vergadering in maart 2016 dit punt bespreken. 

Voor het komend keurseizoen blijft het huidig systeem voor toekennen van harmoniepunten 

behouden. 

 

- Op de Nationale TT te Wieze hebben de keurmeesters verleden jaar gratis gekeurd, dit blijft dit jaar 

ook van toepassing. Dit om het financieel tekort op deze T.T. te verminderen. 

   

- Leeftijdsgrens voor kandidaat keurmeesters om de keurmeestercursus te volgen wordt vastgelegd 

op 60 jaar.  

Aan deze theoretische lessen voor keurmeester kunnen ook liefhebbers deelnemen zonder de intentie 

te hebben keurmeester te worden, dit echter onder voorwaarden. 

Er hebben zicht 10 kandidaten keurmeesters gemeld om de lessen in 2016 te volgen. 

 

- Voorstel om bij G-Z-B toekenning de mogelijkheid te hebben om bijv. met maar 1 EP niet   

automatisch goud toe te kennen. Afhankelijk van de kwaliteit van de vogel.  

Dit voorstel is niet aanvaard. 

 

- Er komen nieuwe keurbriefjes, de oude blijven echter goed zolang de voorraad strekt. 

 

- Voor het ogenblik zijn er voor 150 T.T. keurmeesters aangevraagd. 

 

- Bij het aanduiden van een aspirant op een keuring dient het PAK hiervan de club  

in kennis te stellen. 

 

- Klachten van 2014 zijn allen afgehandeld. 

 

- De Major Groenvink (Malta) is momenteel ter studie op COM-niveau. 

  Deze groenvink werd reeds tentoongesteld op het WK in Rosmalen. 

 

- De Nederlandse federatie heeft een nieuwe T.T.-kooi ontworpen voor sommige postuurkanaries. 

Wel dient gezegd te worden dat deze kooi pas over 5 jaar verplicht zal worden in Nederland. De KBOF 

zal in de toekomst deze kooi ook aanvaarden. 

6. Provinciaal kampioenschap Limburg 2015 

Er worden nog steeds mensen gevraagd om te helpen met de tentoonstelling in Schakkebroek. Zeker 

bij het binnen brengen van de vogels en op de tentoonstellingsdagen zijn er mensen te kort. Zij die 

willen helpen laat iets weten.  

Een omslag met hierin intekenformulieren en reeksen worden uitgedeeld voor de clubs. Ook affiches 

voor het Provinciaal en Nationaal kampioenschap liggen ter beschikking.  De uitgedeelde  formulieren 

zijn tevens af te halen van de site www.kbof-limburg.be .  

Intekenlijst kan digitaal ingevuld worden en verstuurd naar de secretaris van de provincie. 

7 .       Allerlei 
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Men stelt de vraag over het TT programma 2.02 of hieraan iets veranderd word, hieraan word nog 

gewerkt en indien het mogelijk is zal het tijdig ter beschikking zijn. Indien er vragen of voorstellen zijn 

in verband met digitalisatie kan men zich wenden aan digitalisatie@kbof.be . 

 De liefhebbers maken de opmerking dat de kunststof ringen voor de kleinere vogels zoals sijzen en 

barmsijzen te hoog zijn.  

De vergadering wordt gesloten omstreeks 22.30 uur, de voorzitter wenst iedereen een behouden 

thuiskomst. 

 

Verslag:  D.J. 

                              


