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Jaarvergadering 
Op 5 januari 2023  
 

Ledenvergadering: Jaarvergadering 

op 5 Januari 2023 in het MFG De 

Kompenije te Jubbega. 

Jubilaris: Dhr Johannes de Jong werd 

gehuldigd met zijn 

  

lid van de N.B.v.V. door dhr Sicco 

Veenstra, districktsvoorzitter. (Distrct 

N.B.v.V. Friesland. 

 

Ook werd Johannes de Jong 

gefeliteerd door onze voorzitter dhr 

Cor Rijpma 

Tijdens de Jaarvergadering werden 

de Certificaten, de prijswinnaars van 

diverse prijzen zoals Kampioenen , 

Bondsmedaile, Bondskruis, Derby 

Kampioen, en de Prijzen GOUD, 

ZILVER, BRONS, gefeliciteerd door 

Cor Rijpma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N.B.v.V. 
Nederlandse Bond van 

Vogelliefhebbers 

 

 

N.B.v.V.District 

Friesland 

 

 
 

Nederlandse 
Vogelliefhebbers 

(NBvV) | Facebook 
 

 

Facebook: N.B.v.V. 

 

Website:  

https://www.nbvv.nl 

 

Website:  
http://www.districtfriesland-nbvv.nl/ 
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U kunt de prijswinnaars volgen op onze Website: KAMPIOENEN, CATALOGUS. 

 

https://www.facebook.com/groups/864265204323510/?ref=share
https://www.nbvv.nl/
http://www.districtfriesland-nbvv.nl/
https://www.facebook.com/groups/864265204323510/?ref=share
https://www.fugelwille.nl/kampioenen.html
https://www.fugelwille.nl/tt2022/J02-vv_catalogus_tt2022.pdf
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Tentoonstellings agenda 2023                            

Drente 

Friesland 

Gelderland 

Groningen 

Limburg 

Noord Holland 

Oost Brabant 

Overijssel  

Utrecht 

West Brabant 

Zuid Holland 

Zeeland 

Speciaalclubs 
 

 

  

   

Vogelbeurzen          Websites 

 

 

    NBvV  Januari 2023 

    NBvV  November 2022 

    NBvV  September 2022 

    NBvV  Juni 2022 

    NBvV  Maart 2022 

    NBvV  November 2021 

    NBvV  September 2021 

    NBvV  Augustus 2021 

    NBvV   Juli 2021 

    NBvV   Juni 2021 

    NBvV   Maart 2021 

 

   Links N.B.v.V. Afdelingen: 

   Friesland 

    BEO Bolsward 

    De Edelzanger Franeker 

    De Nachtegaal Ferwert 

    De Woudzangers Drogeham e.o. 

    Leeuwarder Vogelvrienden 

    Lemster voliere vrienden 

    Voliere Vereniging SWH 

    Volièrevereniging Fûgelwille 

    Volièrevereniging Leeuwarderadeel 

    Volièrevereniging Zanglust Joure 

    De Vogelvrienden Drachten 

    VV Surhuisterveen e.o. 

    VV Waldsang Ureterp 

    VV Zanglust 

 

• Beurzen Brabant 

• Beurzen Drenthe 

• Beurzen Flevoland 

• Beurzen Friesland 

• Beurzen Gelderland 

• Beurzen Groningen 

• Beurzen Limburg 

• Beurzen Noord-Holland 

• Beurzen Overijssel 

• Beurzen Utrecht 

• Beurzen Zeeland 

• Beurzen Zuid-Holland 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pagina 3 

 

 

 

  

LOCATIE: 
MFC Kompenije, Ericalaan 
24A, 8411VK Jubbega. 

Vogeltentoonstelling  Fugelwille te Jubbega. 
 

Opening zaal: Vrijdag  3 November om 20:00 uur. 
 
Vrijdag    3 November van 20:00 tot 22:00 uur. 
Zaterdag 4 November van 10:00 tot 16:00 uur 
 

 

 

J02 Afd. Fûgelwille, Jubbega. 

 

Bondsbureau NBvV 

Aletta Jacobsstraat 4 

4623 ZB Bergen op Zoom 

Tel.: 0164 - 23 50 07 

Fax: 0164 - 23 90 20 

info@nbvv.nl 

 

• NBvV Shop 

• Ringen bestellen 

• Keurmeesters 

Wat is Vogelgriep 

 

 

 

 

 

 

De vogelgriep grijpt om zich heen, komt op het moment 

vrij veel voor. Op de N.B.v.V. Website staat een 

uitgebreide beschrijving. U kunt hier nu een document 

downloaden: 

Klik hier! 

 

https://www.nbvv.nl/agenda/#Dren
https://www.nbvv.nl/agenda/#Frie
https://www.nbvv.nl/agenda/#Geld
https://www.nbvv.nl/agenda/#Gron
https://www.nbvv.nl/agenda/#Limb
https://www.nbvv.nl/agenda/#Noor
https://www.nbvv.nl/agenda/#Oost
https://www.nbvv.nl/agenda/#Over
https://www.nbvv.nl/agenda/#Utre
https://www.nbvv.nl/agenda/#West
https://www.nbvv.nl/agenda/#Zuid
https://www.nbvv.nl/agenda/#Zeel
https://www.nbvv.nl/agenda/#speciaalclubs
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-februari-2023.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-februari-2023.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-november-2022.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-september-2022.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-juni-2022.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-maart-2022.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-november-2021.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-september-2021.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-augustus-2021.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-juli-2021.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-juni-2021.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-maart-2021.pdf
https://vogelverenigingbeo.jouwweb.nl/
http://www.edelzanger.nl/
https://www.denachtegaalf03.nl/
http://www.dewoudzangers.nl/
http://www.leeuwardervogelvrienden.nl/
http://www.voliereverenigingswh.nl/
http://www.fugelwille.nl/
http://www.vvleeuwarderadeel.nl/
http://www.zanglustjoure.nl/
https://www.volierevereniging.nl/
http://www.vogelverenigingsurhuisterveen.nl/
http://vogelverenigingzanglust.nl/
https://www.nbvv.nl/beurzen-brabant
https://www.nbvv.nl/beurzen-brabant
https://www.nbvv.nl/beurzen-drenthe
https://www.nbvv.nl/beurzen-drenthe
https://www.nbvv.nl/beurzen-flevoland
https://www.nbvv.nl/beurzen-flevoland
https://www.nbvv.nl/beurzen-friesland
https://www.nbvv.nl/beurzen-friesland
https://www.nbvv.nl/beurzen-gelderland
https://www.nbvv.nl/beurzen-gelderland
https://www.nbvv.nl/beurzen-groningen
https://www.nbvv.nl/beurzen-groningen
https://www.nbvv.nl/beurzen-limburg
https://www.nbvv.nl/beurzen-limburg
https://www.nbvv.nl/beurzen-noord-holland
https://www.nbvv.nl/beurzen-noord-holland
https://www.nbvv.nl/beurzen-overijssel
https://www.nbvv.nl/beurzen-overijssel
https://www.nbvv.nl/beurzen-utrecht
https://www.nbvv.nl/beurzen-utrecht
https://www.nbvv.nl/beurzen-zeeland
https://www.nbvv.nl/beurzen-zeeland
https://www.nbvv.nl/beurzen-zuid-Holland
https://www.nbvv.nl/beurzen-zuid-Holland
https://www.nbvv.nl/agenda/index.asp
mailto:info@nbvv.nl
https://nbvv.nl/shop
https://ringennbvv.nl/
https://keurmeesters.nbvv.nl/
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/monografie-vogelgriep-preventie-2021-2022-gerev.pdf
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Keurmeester worden 
bij de N.B.v.V. 

 

 
 

Keurmeesters zijn binnen onze bond 
belangrijke, zo niet onmisbare mensen. 
Immers het zijn deze mensen, die op 
de tentoonstellingen de vogels keuren.  
Daarnaast is een keurmeester heel 
vaak een vraagbaak voor de 
liefhebbers, want hij heeft immers 
“doorgeleerd”! 
 
Op dit moment heeft de bond nog 
voldoende keurmeesters, maar over 
enkele jaren, begint het aantal 
problematisch te worden, want er 
haken vanwege hun leeftijd op dit 
moment meer keurmeesters af, dan dat 
er door opleiding bijkomen.  
Dus moeten we tijdig zorgen voor 
voldoende aanwas. 
 
Aan welke voorwaarden moet u 
voldoen? 

 
 

• lid zijn van de NBvV 
• u moet ouder zijn dan 18 jaar 
• u moet bereid zijn om er vrije 

tijd in te steken 
• enthousiasme is erg belangrijk 
• u heeft een redelijke kennis 

beschikken over de vogels 
waarnaar uw belangstelling 
uitgaat. 
 

Er zijn opleidingen voor: 

 
• kleurkanaries 
• vorm-en postuurkanaries 
• tropische vogels 
• gras-,grote parkieten en 

(dwerg)papegaaien 
• zangkanaries 

 
BONDSBUREAU 
 

 
 

 

De cursussen zijn gratis; voor de reis 
reis-en verblijfkosten en eventuele 
studieboeken wordt van bondswege 
een vergoeding ter beschikking 
gesteld. De opleiding wordt gegeven 
door geroutineerde keurmeesters van 
de NBvV.  De keurmeesters van de 
NBvV hebben in de wereld een hele 
goed reputatie. En zij verrichten dan 
ook keuring in heel Europa, maar ook 
in de Verenigde Staten. Hierboven 
staat summiere informatie. 
Wilt u meer weten over de start van 
de opleidingen, over de duur, de 
cursusplaats, over de 
moeilijkheidsgraad enz. neem dan 
contact op met: 

Voor tropische vogels en 
parkieten: 
Henk de Vos 
030-2618766 
vosdehj@xs4all.nl 

Voor Zangkanaries: 
E.Buizer 
Tel.06-36208353 
email: e-buizer@hotmail.com 
 
Voor KM-opleiding Kleur- en 
Postuurkanaries: 
Theo van Kollenburg 
Tel.nr: 013-5113166 / 06-17534845 
th.v.kollenburg7@home.nl 

Keurmeester Website: 
https://keurmeesters.nbvv.nl/ 
 

Info Ringenbestelling 
 

De NBvV levert alle benodigde officiële 

ringen voor volièrevogels en is van 

overheidswege aangewezen als 

leverancier van ringen voor beschermde 

soorten. 

U kunt bij ons ringen bestellen 

via https://ringennbvv.nl/. Rechtsonder 

op elke pagina van deze website vindt u 

deze link ook. 

De eerste keer dat u hierop klikt wordt u 

gevraagd om een account bij ons aan te 

maken. Leden kunnen dit doen met de 

door ons aan hen verstrekte gegevens 

(kweeknummer, afdelingscode). Deze 

vindt u op de adreswikkel van ons 

maandblad en op uw 

lidmaatschapsbewijs. Tevens vragen wij 

u een wachtwoord en een uniek 

mailadres op te geven. Naar dit 

mailadres sturen wij u de status van uw 

bestelling. 

Let op: bent u GEEN LID? Dan moet u 

eerst contact opnemen met het 

bondsbureau, zodat wij u een 

kweeknummer toe kunnen wijzen. 

Zonder kweeknummer kunt u geen 

account aanmaken. 

EEN NIEUWE WEBSITE! 

 
 

 
 

Vogelinfo voor en door 

vogelliefhebbers. 

Door de corona is de wereld veranderd, 

moeilijk elkaar niet kunnen zien op de 

verenigingsavond, is internet belangrijker 

dan ooit geworden. 

Deze website is dan ook gemaakt om dit 

te delen. Het gaat over vele artikelen. 

Korte filmpjes en lezingen te zien. En alle 

bladen van ONZE VOGELS van 1975 tot 

2021. 

Ga snel naar de Website: 

https://www.devogelliefhebber.nl/ 
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De Vogelliefhebber.                        
De website met veel praktische 

informatie, kweekverslagen en 

video’s over het houden van 

vogels. 

U kunt hier ook het archief van het 

NBvV bondsblad ‘Onze Vogels’ 

raadplegen. Alle uitgaves vanaf 

1968 tot en met 2021 zijn digitaal 

beschikbaar en bevatten een schat 

aan informatie. 

Nieuw is dat liefhebbers zelf 

gemaakte vogelfoto`s, video`s en 

verslagen kunnen plaatsen. Meer 

weten? Zie blok Nieuws! 

 

Veel lees en kijk plezier. 

J.Miedema 
 

 

 

Adres: 

Aletta Jacobsstraat 4 

4623 ZB Bergen op Zoom 

Postadres: 

postbus 74 

4600 AB Bergen op Zoom 

0164 – 235007 

info@nbvv.nl 

    De openingstijden zijn op werkdagen van: 
    8.30 -12.30 uur. 

 

 

mailto:vosdehj@xs4all.nl
mailto:-buizer@hotmail.com
mailto:th.v.kollenburg7@home.nl
https://keurmeesters.nbvv.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fringennbvv.nl%2F&data=04%7C01%7CHansvanderStroom%40nbvv.nl%7C231d1d9c9dea4056456b08d9d507f7f5%7Cbceeae1f6360499ea3d25b9aef388d71%7C0%7C0%7C637775052478764454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DKwanPpwwpvb4yYzRYCy9sa%2Fg5kgxBFAllIbre0OS%2F8%3D&reserved=0
https://www.devogelliefhebber.nl/
mailto:info@nbvv.nl
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Bestuur. 
 

Voorzitter: C. Rijpma 

Oldeholtpade. 

E-mail: voorzitter@fugelwille.nl 

 

Secretaris:  J. van Veenen 

Heerenveen. 

E-mail: secretaris@fugelwille.nl 

 

Penningmeester: H. de Jong 

Sintjohannesga. 

E-mail: penningmeester@fugelwille.nl 

 

Algemeen bestuurslid:  F.G. Talman 

Jubbega. 

E-mail: algemeenbestuurslid@fugelwille.nl 

 

Algemeen bestuurslid:  

Meterialenbeheer, W. Stoelwinder 

Oudehorne. 

E-mail: materialenbeheer@fugelwille.nl 

 

T.T. bestuur. 

 

T.T. Secretaris:  H. Schoonhoven 

Nijeberkoop. 

E-mail: ttsecretaris@fugelwille.nl 

 

T.T. Commissielid:  M. Homans 

Gorredijk. 

E-mail: ttcommissielid.1@fugelwille.nl 

 

T.T. Commissielid:  R. Sidorak 

Gorredijk. 

E-mail: ttcommissielid.2@fugelwille.nl 

 

T.T. Commissielid:  L. van der Hoef 

Gorredijk 

 

T.T. Commissielid:  B. Kort 

Gorredijk. 

E-mail: ttcommissielid.3@fugelwille.nl 

 

Redactie. 
Evert de Bruin, Oudeschoot. 

Email: redactie@fugelwille.nl 

Henk Geertsma, Wolvega 

 

Webbeheer. 
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Webmaster van Fûgelwille: 
Hendrik Geertsma. 

E-mail: webbeheer@fugelwille.nl 
 

       POSTADRES FÛGELWILLE 

Naam: Jannes van Veenen 
Adres: Lepelaarstraat 70,    
Postcode: 8446 JM. 
Woonplaats: Heerenveen 
Telefoon: 0513 - 629367 
E-mail: secretaris@fugelwille.nl 
Website: https:/www.fugelwille.nl 
 

  
 
 
 

 

De Website is gemaakt voor 

PC, Laptop,  

Tablet en Telefoon.  

(o.a. iPhone, Smartphone). 
 

Website Fûgelwille 

 

 

https://www.fugelwille.nl/ 

Hierbij laat ik jullie even zien ons 

nieuwe aanwinst, een spandoek die 

we bij de T.T.2022 hebben 

gebruikt. 

Deze is zo ontworpen dat we het 

spandoek elk jaar kunnen 

gebruiken, de cijfers zijn 

weggelaten, deze kunnen we er 

dan opplakken. 

 

 

 

mailto:voorzitter@fugelwille.nl
mailto:secretaris@fugelwille.nl
mailto:penningmeester@fugelwille.nl
mailto:algemeenbestuurslid@fugelwille.nl
mailto:materialenbeheer@fugelwille.nl
mailto:ttsecretaris@fugelwille.nl
mailto:ttcommissielid.1@fugelwille.nl
mailto:ttcommissielid.2@fugelwille.nl
mailto:ttcommissielid.3@fugelwille.nl
mailto:redactie@fugelwille.nl
mailto:webbeheer@fugelwille.nl
mailto:secretaris@fugelwille.nl
https://www.fugelwille.nl/
https://www.fugelwille.nl/
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Ik ben Jan Scheper,  sinds 
2008 lid van vogelvereniging 

Fûgelwille. 

 

 

Ben rond 1990 begonnen met het houden van vogels.  
Gestart met kanaries, dat waren vogels afkomstig van 
Meine de Vries. Was toen lid van de vogelvereniging in 
Heerenveen.   

Kijk ik nu terug op die tijd, dan zeg ik, ben nog steeds 
een kanarie man. 

Het begon wat te rommelen in die vereniging en ook mijn 
volière werd slecht.  Alles afgebroken en de vogels 
verkocht. Toen een aantal jaren zonder vogels.  Door 
mijn werk kwam ik in contact met Evert de Bruin.  Ik was 
werkzaam bij de bouw corporatie “Arcin”.     

Evert was toen al kweker van Gouldamadine ’s, heb van 
hem een koppel gekocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat was de start van het kweken met deze vogels,. Ook 
kwam ik door hem in contact met de vogelvereniging 
Fûgelwille. Daar door hem lid gemaakt. De sfeer in die 
vereniging was goed. Het directe zijn stond mijn aan. 
Ook daar hebben we een periode wat gerommel gehad.  
Ik vindt op dit moment dat de vereniging er weer prima 
bijstaat. 

Gouldamadines

Jan Scheper

 

Niet alleen het bestuur maar de TT commissie levert 
prima werk. Ook  de locatie die gekozen is om de TT 
te organiseren is een hele goeie. Zo de vereniging 
aan de weg timmert, kijk naar de aanschaf 
verlichting, dat is een grote stap vooruit. Ik vindt dat 
het heel erg goed gaat binnen onze vereniging. Ik 
voel me erg thuis bij deze club, het contact onderling 
is perfect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doordat mijn gezondheid op dit moment niet is wat 
het zou moeten zijn  ben ik wat minder  tussen de 
vogels. Toch is de kweek voor het nieuwe seizoen 
weer gestart. Hoop erop dat ik dit jaar weer het 
zelfde resultaat mag behalen dan de afgelopen 
tentoonstelling. Maar, de vogels komen niet door de 
rui. En kom er niet achter wat hiervan de oorzaak is. 

Zomers gingen we vaak op vakantie, had toen met 
de buurman een Duifen man, de afspraak  om 
tijdens de vakantie de vogels van elkaar te 
verzorgen. We planden onze vakantie dus samen. 

Op dit moment zijn we door omstandigheden veel 
thuis. 

Vindt het houden van vogels nog steeds een 
prachtige mooie  hobby. Ik ben gestopt met werken 
toen ik 64 jaar was. Viel toen wat in een diep gat. En 
dan kun je in het vogelhok je prima vermaken en 
ook als het tegenzit je hoofd leegmaken.   
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Redactie bestaat uit 2 personen o.a.: 

 

We zijn begonnen met het digitale 
Clubblad Juni 2020 dus al weer bijna 

3 jaar. 

Het is leuk om dit blad te maken, 
Evert de Bruin zit ook in de redactie 
woont in Oudeschoot ons voormalige 
ringencommissaris, helaas voor hem 
is deze functie vervallen. Evert heeft 
de taak een Lid van de 
Vogelvereniging te vinden die een 
stukje wil schrijven voor het digitale 
clubblad.Over hij/zij of zijn hobby het 
kweken van Volièrevogels. Of over 
een bepaalde soort vogel waar je 

kweek ervaring mee hebt. 

Leden die dit lezen zou ik willen 
vragen, schrijf eens een stukje over 
jou hobby, het kweken van 
volièrevogels. 

Je mag het ook mailen, met eventuele 

foto’s erbij. Met foto’s is het geheel 

natuurlijk veel mooier.  

 

DE REDACTIE. 

 

 

 

   
 

 

 Kunt u contact op nemen met Evert de Bruin   
 

            redactie@fugelwille.nl              06-23020522  
 

Kopie graag inleveren voor de 13e editie voor 1 Juni  2023 
 

                     

 

 
Na de 1e editie, zal de krant uit 5/6 pagina’s bestaan, hangt dan af wat voor onderwerpen er zijn om 

de 3 maanden, dit kan variëren. Inclusief  het laatste nieuws voorlichtingsbulletin N.B.v.V. als link. 
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  Evert de Bruin. 

  Readactie 

  Oudeschoot. 

 

 

 Hendrik Geertsma 

 Redactie en 

 Webbeheer 

 Wolvega. 

  Wolvega. 

 

1. Voorblad. 

2. Ledenvergadering (Jaarvergadering met 

prijs uitreiking Certificaten van diverse 

gewonnen prijzen. LINK: N.B.v.V, 

N.B.v.V District Friesland, Facebook. 

3. T.T. Agenda 2023, T.T. Fûgelwille 2023, 

Vogelbeurzen, Websites, 

Voorlichtingsbulletin, Bondsbureau, 

Vogelgriep, Links afdelingen N.B.v.V. 

4. Keurmeester worden, Nieuwe Website 

de vogelliefhebber. Info Ringenbestelling, 

Adresgegevens Bondsbureau. 

 

 

 

5. Spandoek, Bestuur, Postadres, Website 

Fûgelwille. 

6. Ik zal mij even voorstellen,- Stukje 

geschreven over: Jan Scheper. Geïnterviewd 

door Jannes van Veenen.  

7. Redactie. 

 

Pagina 8 en 9 Indicatie Ringmaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redactie@fugelwille.nl
mailto:redactie@fugelwille.nl


INDICATIELIJST RINGMATEN 

 

 2.0 mm: 

Goudbuikjes, kleine brilvogeltjes, kleine nectarvogeltjes en alle overige soorten van gelijke grootte 

c.q pootdikte. 

2,3 mm: 

Amaranten, vuurvinken, blauwfazantjes, oranjekaakjes, napoleonnetjes, St. Helenfazantjes, 

tijgervinken, teugel-, non-, elfen-, patrijs-, kwartel-, en bichenowastrilde, bl. gr. roodstaartjes, kleine 

eksterjes, kleine uith. sijsjes, Eur. kanarie, edelzanger, mozambiuquesijs, cubavinken, kleine paapjes, 

grote brilvogeltjes en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte. 

2,5 mm: 

Mees-, witwangmees-, wiener-, melba-, druppel-, parel-, dybowski-, granaat-, purper-, dorn-, 

geschilderde-, zon-, en binsenastrilde, bandvink, masker-, ceres- en parelhalsamadine, eksterjes, 

bronzemannetjes, frater, sijs, barmsijs, citroensijs, kleine tangara`s, grotere paapjes, heggemus, raza 

espagnola en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte. 

2,7 mm: 

Grijskop-, bergastrilde, kleine zebra-, diamant-, muskaat- en alle rietvinken, nonnen, 

zilverbekje,loodbekje,roodkopamadine, reuze eksterje, papegaai en spitsstaartamadine, kleine 

nonnen, kleinere Jap. meeuwen , kleine putter, kneu, keep, Eur.vink, ringmus, rietgors, alariovink en 

middelgrote cini`s zoals citroen en kaapse cini,gouldamadines, zwarte sijs, Chinese en Himalaya 

groenling, langstaart roodvink, kleinere woestijnvinken, kleine saffraanvink, Amarikaanse 

kleurvinken, kroonvink (m.u.v.rode), goudmus, en andere kleine mussen, kleinere wevers. Japan 

hoso en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte. 

2,9 mm: 

Grotere zebravinken en Jap. meeuwen, grotere woestijnvinken en grotere mussen, zoals huismus en 

rotsmus, kleinre roodmussen, grotere cini`s zoals zwavelgele-, dikbek-, geelbuik-, witbuikcini, Eur. 

groenling, goudvink , grote putter, geelgors, bruinkopgors, grotere saffraanvink, rode kroonvink 

middelgrote tangara`s kleine wevers, zaadkrakers en kleinere kernbijters. Zang-, kleur, 

postuurkanaries niet elders genoemde en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte. 

3,2 mm: 

Rijstvogels, Jap, nachtegaal, minala`s, kleine en witbandkruisbek, grotere roodmussen, waterslagers, 

Parijse frise, norwich, yorkshire, lancashire en alle overige soorten van gelijke c.q pootdikte. 

3,5 mm: 

Appelvink, buulbuuls, grote tangara`s, kardinalen, bischopvogels, kleinere, Ch. dwergkwartels, 

grauwe gors, haakbek, grote kruisbek, middelgrote kernbijters, kleine diamantduiven, 

zwartmaskerduifje enalle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte. 

4,0 mm: 

Pestvogel, grotere kernbijters, Eur. en uitheemse spreeuwen, grote kardinalen, kleinere 

grasparkieten, forpus-(m.u.v. grijsrug) en loricullussoorten, neophema`s, kleine agaporniden zoals 

cana, lilianae, nigrigenis, kleine lori`s, aymara- en citroenparkiet, peru-, inka-, picui-, en roestduifje, 

zanglijster, koperwiek, kramsvogel en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte. 

4,3 mm: 

Kleinere grasparkieten, grijsrug dwergpapegaaitje en alle overige soorten van gelijke grootte c.q 

pootdikte. 

 



4,5 mm: 

Grotere grasparkieten, agapornis roseicollis en taranata, andean-, catharina-, hooded-, veelkleuren-

en roodrugparkiet, kleinere maina`s, staalvlek-, tamboerij- en timorduif, merel, grote lijster en alle 

overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte. 

5,0 mm: 

Grotere maina`s bruinoorparkiet, brown`s roseela en alle overige soorten van gelijke grootte c.q 

pootdikte. 

5,4 mm: 

Valk-, en pruimkopparkiet, pyrrhura`s, Kleinere rosella`s, Kakariki's, senegaltortel-, carolina-, 

galapagos-, groenvleugel-, parelhalsduif, kleinere. Jap. kwartels en alle overige soorten van gelijke 

grootte c.q pootdikte. 

6,0 mm: 

Grote rosella`s. prinses van wales-, halsbamd-, muis-, cloncurryparkiet, grotere pyrrhura`s, meeste 

trichoglossussoorten, kleine aratingasoorten, vlaamse gaai, kauw, Eur. tortel, kleine dolksteek-, rode 

groenduif, grotere japanse-, californische kuif- en Virginische kwartek en alle overige soorten van 

gelijke grootte c.q pootdikte. 

7.0 mm: 

Konings-, grotere halsbendparkiet, bonte boertje, meijerpapegaai, caiques, grote lori- en aratinga-

soorten, ekster, roek, zwarte kraai, grote boe, lach-, Astr. kuif- en bronsvleugelduif, Turkse tortel en 

alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte 

8,0 mm: 

Rozeborstbaard-, derbyan-, en grote Alexanderparkiet, toerako`s, roulroul en alle overige soorten 

van gelijke grootte c.q pootdikte 

9,0 mm: 

Kleine amazonepapegaaien, kleine ara`s en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte 

10,mm: 

Grijze roodstaart, kleinere edel- en middel grote amazonepapegaaien, kleine geelkuif-, goffini-, en 

rose kaketoe, grootste toerako`s, carolina-, en mandarijneend, goudfazant en alle overige soorten 

van gelijke grootte c.q pootdikte 

11, mm:(alleen in staal) 

Ten behoeve van een aantal papegaaiensoorten als geelkopamazone-, grote grijze 

roodstaartpapegaai, inkakaketoe en alle overige soorten van grootte c.q pootdikte. 

12, mm: 

Kleine arasoorten, grootste amazonepapegaaien, grote geelkuifkaketoe, grote fazantsoorten en alle 

overige soorten gelijke grootte c.q pootdikte. 

14, mm: 

Blauwgele-, groenvleugel-, soldaten-, en hyacintara, Molukkenkaketoe en alle overige soorten van 

gelijk grootte c.q pootdikte 

  


