
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie vzw 
Gesticht op 26 maart 1933 – Maandblad “De Witte Spreeuwen” 

 

De KBOF is een groepering die de bevordering  van de vogelkweek, 

vogelstand en vogelliefhebberij  uitdraagt via haar maandblad “De Witte 
Spreeuwen”. 
Alsook de bevordering van het recht om vogels te houden behartigt en 

verdedigt. 
 

NIEUWSBRIEF 2015/003 

 

Beste leden, 
 
Deze KBOF nieuwsbrief nr.3 verschijnt in de voor de vogelhouders relatief rustige 
periode. De kweek is achter de rug de vogels zijn aan het ruien en voor het TT seizoen 
is nog even wachten voor de meeste vogelsoorten.  
Toch denken we al aan het komende TT seizoen en kondigen wij een nieuwigheid aan 
de 28e  Europa show van de “Entente Européenne” Deze 3 jaarlijkse show voorziet dit 
jaar een belangrijke deelname van siervogels.   
Deze nieuwsbrief wordt zoals de vorige naar alle leden verstuurd waarvan we het  
emailadres  in ons bezit hebben. De nieuwsbrief is een supplementaire service voor 
leden waarvan wij beschikken over een e-mailadres.  
Het aantal e-mailadressen in ons bestand is na de vorige nieuwsbrief aanzienlijk 
gegroeid tot ongeveer 1/3 van het leden bestand maar is  dus nog steeds niet 
compleet. Daarom nogmaals deze oproep aan de secretarissen van de verenigingen om 
de ledenfiches in KBOF Online van alle leden te vervolledigen en vooral het mailadres in 
te vullen, zodat wij zoveel mogelijk leden kunnen laten genieten van deze service.  
Natuurlijk is en blijft ons maandblad “De Witte Spreeuwen” ons belangrijkste 
communicatiemiddel maar wij zijn ervan overtuigd dat onze nieuwsbrieven voor een 
perfecte aanvulling van dit alles zullen zorgen en dat deze ook het contact met de 
basis,  onze leden K.B.O.F., kunnen verbeteren en stimuleren. 
Deze nieuwsbrief wordt niet meer in Word maar in PDF verspreid dit na de vele 
reacties die we gekregen hebben na de vorige nieuwsbrieven. 
 
 
 

Eugeen De Troyer    Jan Van Looy 
Alg. Nat. Voorzitter K.B.O.F.  Alg. Nat. Secretaris K.B.O.F. 

 
 
 

 



1. STANDAARDEN 

Alle standaarden zijn nu te  raadplegen onze website: www.kbof.be.  

 Rubriek: federatie / keurmeesters 

De standaarden zijn beveiligd zijn tegen afdrukken en kopiëren. Ze zijn dus alleen online 

te raadplegen. 

 

2. PROMOTIEMATERIAAL: 

Sinds de Nationale Kampioenschappen te Wieze heeft onze federatie gratis 

promotiefolders ter beschikking die voor lokale activiteiten kunnen worden aangevraagd 

via uw provinciaal bestuur.   Tevens hebben wij nieuw promotiemateriaal ter beschikking 

tegen betaling.  Beschikbaar zijn USB sticks, documentmap, TouchPen, LED zaklamp, 

Ringcollector met logo K.B.O.F. en starterskit rings 4 wings.   

Inlichtingen en bestellingen via onze Alg. Nat. Penningmeester François Van Paesschen.. 

e-mail: penningmeester@kbof.be 

 

4.  RINGSEIZOEN 2016. 

Men kan ringen bestellen voor ringseizoen 2016 vanaf 1 augustus. Ringen die besteld en 

betaald worden  voor 20 augustus worden uitgeleverd vanaf 1 oktober.  

 

5.  Europa Show te Metz (Fr.) 

 Via “Entente Européenne - België –Belgique” zijn KBOF en AOB samen lid geworden van de 
“Entente Européenne”, website: www.entente-ee.com 
Van 13 t/m 15 november 2015 vindt in Metz (Fr) de 28e Europashow plaats. 
Op dit driejaarlijkse evenement is ook een sectie vogels voorzien. 
Uit heel Europa kunnen kwekers dingen in de verschillende reeksen naar de titel van 
Europameister. De keuring wordt uitgevoerd door COM keurmeesters volgens de COM 
standaardeisen. Metz is slechts een kleine 300 km van Brussel gelegen.  De volgende 
Europashow in 2018 vindt plaats in Denemarken. 
Alle TT-reglement, vraagprogramma en inschrijfformulieren worden beschikbaar op de 

website van de KBOF: www.kbof.be. 
Men kan slechts inschrijven via het secretariaat van de “Entente Européennee - België –
Belgique”:  Jan Van Looy, Pastoor Van Der Auwerastraat 34, 2640 Mortsel. 
KBOF zal een gemeenschappelijk transport organiseren. De vogels worden samengebracht 
te Aalst op maandag 9 november 2015.  Uitkorving te Metz is voorzien op zondag 15 
november 2015 vanaf 13 uur, zodat de vogels normaal gezien in de vooravond kunnen 
worden afgehaald. 
 Meer info op de website van het evenement:  www.metz2015.fr 

 

6.  LIDGELDEN 2016 

 De algemene vergadering heeft op voorstel van de raad van bestuur  

  de lidgelden die de clubs en de individuele leden moeten afdragen aan de   

  federatie ongewijzigd gelaten. Clubs mogen een bijkomend eigen lidgeld vragen. 

  Bondsbijdrage    € 30 
Lidgelden via club                    € 20 
Jeugdleden    € 15 
Buitenlandse leden via club   € 26 
Individuele leden    € 30 
Individuele leden buitenland   € 35 

 

6.  NIEUWE KBOF E-MAIL ADRESSEN 

  De post digitalisatie: Jaak Aerts: digitaisatie@kbof.be voor alle problemen i.v.m. KBOF online 

  De post TT-materiaal: Ingrid Liekens: materiaal-tt@kbof.be 

  Wedstrijd secretariaat Witte Spreeuw: Reginald Bonnaerens:  wittespreeuw@kbof.be 
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