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Het laatste nieuws

Nederland

Website: https://www.nbvv.nl/nieuws/

Websites

CONTRIBUTIE

Shop.NBvV.nl

Wordt u nieuw lid € 35,00 p/jaar.

Op shop.nbvv.nl kunt u
o.a. alle gebruiks artikelen
bestellen voor uw TT.

Jeugdlid € 17,50 p/jaar.
Aanmelding voor jeugdlid moet je 6 jaar zijn en jonger
dan 17 jaar. https://www.fugelwille.nl/lidworden.html

VogelMarkt.net
Vraag en aanbod op het
gebied van vogels
VogelCafe.nl

Ontmoetingsplek
voor vogelliefhebbers.
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Nederlandse Bond van Vogellief
hebbers. Link: http://www.nbvv.nl.

N.B.V.V. FACEBOOK

Facebook

N.B.V.V. DISTRICKT
FFRIESLAND
http://www.districtfrieslandnbvv.nl/

Facebook
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Het nieuwe ringen bestellen.
U kunt geen ringen meer bestellen via
onze Ringencommissaris.
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.

Hebt u vragen.

Onze Ringencommissaris Evert de Bruin.
kan u hier mee helpen. Onze afdelings
code is:J02. Ga naar onze
Website voor meer info:

https://www.fugelwille.nl/ringen.html
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Voorzitter: Cor Rijpma
Oldeholtpade.
Email: voorzitter@fugelwille.nl
Secretaris: Jannes van Veenen
Heerenveen.
Email: secretaris@fugelwille.nl
Penningmeester: Henk de Jong
Sintjohannesga
Email: penningmeester@fugelwille.nl
Algemeen bestuurslid:
Franke Geert Talman
Gorredijk.
Email: algemeenbestuurslid@fugelwille.nl
Algemeen bestuurslid:
Materialenbeheer
Wolter Stoelwinder
Oudehorne.
Email: materialenbeheer@fugelwille.nl

T.T. Bestuur.
T.T. Secretaris: Hubert Schoonhoven
Nijeberkoop.
Email: ttsecretaris@fugelwille.nl
T.T. Commissieleden:
• Lolke van der Hoef (Gorredijk)
vdhoefzon@ziggo.nl

• Meinardus Homans (Gorredijk)
ttcommissielid.1@fugelwille.nl

• Ralph Sidorak (Gorredijk)
ttcommissielid.2@fugelwille.nl

Ringencommissaris:
Evert de Bruin
Oudeschoot.
Email: ringencommissaris@fugelwille.nl
Webmaster: Henk Geertsma
Wolvega.
Email: webbeheer@fugelwille.nl
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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
Voor adresgegevens van
Fûgelwille, scant u de QR Code,
dan opslaan op uw telefoon

NBvV Voorlichtingsbulletin maart 2022
NBvV Voorlichtingsbulletin november 2021
NBvV Voorlichtingsbulletin september 2021
NBvV Voorlichtingsbulletin augustus 2021
NBvV Voorlichtingsbulletin juli 2021
NBvV Voorlichtingsbulletin juni 2021
NBvV Voorlichtingsbulletin maart 2021

Jubilaris

LID, Sietse Stoelwinder

Jannes van Veenen (Secretaris), heeft Sietse Stoelwinder een speldje voor
50 jaar lid (Fûgelwille en de N.B.v.V.), overhandigd, en een bloemetje.

•
•
•
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Naam: Sietse Stoelwinder
Wonend te: Gorredijk
Bezoekje door Jannes van
Veenen: Zaterdag 7 mei 2022
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Even een dagje uit naar een vogelpark.

•
•
•
•
•
•
•

Vogelpark Avifauna
0172 - 256256
contact@avifauna.nl
Website: https://www.avifauna.nl/
Parkadres
Hoorn 59
2404 HG Alphen aan den Rijn

Website: https://www.vogelparkruinen.nl/contact
Postweg 3
7963PD Ruinen
Locatie
06 3443 8804
info@vogelpark-ruinen.nl

Duitsland: Walsrode:

Zoo Veldhoven
Wintelresedijk 51
5507 PP Veldhoven
Telefoon: 040-7370385
E-mail: info@zooveldhoven.nl
Website: https://www.zooveldhoven.nl/

Weltvogelpark Walsrode
Am Vogelpark · 29699 Walsrode
Tel. 05161 6044-0 Fax 05161 6044-40
info@weltvogelpark.de
Website: http://vogelparkwalsrode.com/

Links: Avifauna, Zoo Veldhoven, Vogelpark Ruinen, Walsrode,
Vogelparken links, Vogel en Pluimvee Park,
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Een stukje geschreven over zijn hobby door:

Meinardus
Homans
Prestaties op shows?

Meinardus Homans, 54 jaar.
Woont samen met Tanja Bouma en hun drie
kinderen in Gorredijk.
Ongeveer 20 jaar vogels aan het kweken.
Uiteraard lid van de Fûgelwille uit Jubbega en
PSC Friesland.

Bij de PSC ben ik vorig jaar gepromoveerd naar
de B-klasse en hoop dit jaar weer een klasse
hoger op te scoren. Bij de Fûgelwille ben ik
twee keer kampioen geweest. 1 keer met
grasparkieten wildkleur en 1 keer met de
Japanse kwartel. Één van mijn doelen is om
nog een keer mee te doen aan de Nederlandse
kampioenschappen.

Wanneer ben je begonnen en waarom?

Hoeveel tijd besteed je aan je hobby?

Ongeveer 20 jaar geleden ben ik begonnen met
Roseicollis en daarna van alles wel wat gehad. Nu
kweek ik met parkieten o.a., Valkparkieten,
Roodrugparkiet, Pennantrosella’ s, Prachtrosella’ s
en Barrabandparkiet, Bourkesparkiet en Japanse
kwartels. Waarom deze hobby? Het is leuk om te
kweken met volgens en daarnaast om met shows
mee te doen. Heb nu ongeveer 100 vogels, oud en
jong, met elkaar.

Ik ben ongeveer 8 uur in de week bezig met de
vogels. Voeren, ringen, nesten controleren,
schoonmaken, show klaar maken en
observeren. Daarnaast zit ik in de TT-commissie
van de Fûgelwille. Vorig jaar voor het eerst, met
nog 3 personen. Dit brengt weer nieuwe
ervaringen met zich mee. Wij hopen ook dit jaar
2022 weer op een mooie vogelshow met veel
vogels.
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TENTOONSTELLINGEN
•

Vraagprogramma 2020-2024

•

Standaardeisen

•

Entverklaring

•

Verkort tentoonstellingsreglement

TT Agenda

Hier vindt u de Tentoonstellingsagenda

Entverklaring

Noodzakelijke ent bewijzen tegen pseudovogelpest (NCD)
Inzenders van grondvogels dienen bij het inbrengen van de vogels een geldige
entverklaring of een kopie daarvan af te geven. Deze entverklaring kan bij het
uitkooien weer teruggehaald worden bij het tentoonstellingssecretariaat.
NB.: tijdens controles door dierenartsen is afgelopen TT-seizoen gebleken dat de
geldige officiële entverklaringen tegen pseudo-vogelpest voorzien dienen te zijn
van de ringnummers/identificatienummers van de geënte vogels; de verklaring
dient door de dierenarts zelf ondertekend te zijn met vermelding van de
geregistreerde soort entstof die hij men gebruikt heeft. Een formulier hiervoor kunt
u hier downloaden.

Pagina 7

Fûgelwille

Juni 2022

Editie 9

Komende Vogeltentoonstelling 2022

Hallo Vogelvrienden van Fûgelwille.

Vorig jaar nog op de valreep een tentoonstelling gehad i.v.m. het coronavirus, met als
resultaat 178 vogels en 16 inzenders.
Daarom nodigen wij jullie uit, om in dit jaar 2022 jouw “eigen kweek-resultaten” van dit
en voorgaande jaren in te zenden en te laten beoordelen door de keurmeesters.
Voor deze onderlinge tentoonstelling mag je ook oudere Eigen Kweek vogels insturen
en eventueel o.a. OK (openklasse), als je te weinig vogels hebt gekweekt.
Jullie zijn welkom op de Vogeltentoonstelling.
Want wat zou het nu mooier zijn, als een zaal vol met prachtige vogels te hebben.
Heb je nog nooit of heel wat jaren niet ingezonden en je hebt moeite met het uitzoeken
van jouw T.T. Vogels, neem dan even contact op met het bestuur,(er is vast een
oplossing).
Kortom, verras ons als organisatie met een door jou ingezonden collectie aan eigen
kweek vogels, (EK), of eventueel vogels in de open klasse, (OK).
Zoals de T.T. Formulieren, “spelregels” en inschrijfformulier voor deze onderlinge
tentoonstelling, kan dan gedownload worden, en worden ook naar ieder lid die email
hebben verstuurd.
Wij rekenen op een grote hoeveelheid aan ingezonden vogels.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur.
Voorzitter: Cor Rijpma

Pagina 8

En ik ook!
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Evert de Bruin: Ringencommissaris
Hendrik Geertsma: Webbeheer
webbeheer@fugelwille.nl
Wilt u een stukje schrijven over uw hobby
vogels kweken, voor in het clubblad dat kan.

Kopie graag inleveren voor de 10e editie voor 1 September 2022

Kunt u contact op nemen met Evert de Bruin
E-Mail: ringencommissaris@fugelwille.nl

06-23020522
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In het clubblad zijn de standaard onderwerpen, die bij elk clubblad weer terug komen o.a.
Contributie, N.B.v.V., N.B.v.V. District Friesland, Websites, Laatste Nieuws, Bestuur, Postadres,
Stukje over de hobby vogels kweken, door de leden van Fûgelwille enz.

Kweker van: wilt u zich aanmelden voor deze rubriek wat u kweekt, en u wilt wel op de lijst staan, meld
u dan aan via het onderstaande formulier Kweker Van. U vult het formulier in, slaat het op als. Daarna
stuurt u het formulier en of foto's per email als bijlage naar webbeheer@fugelwille.nl
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Aanmeldingsformulier Kweker Van:

Voorletter
Tussenvoegsel
Achternaam

Woonplaats

E-mail
Wat voor soort kweek
u, per soort wat voor
kleur slag of soort
vogel.

Kweker van: wilt u zich aanmelden voor deze rubriek wat u kweekt, en u wilt wel op de
lijst staan, meld u dan aan via het aanmeldings formulier Kweker Van. U vult het
formulier in, slaat het op als. Daarna stuurt u het formulier en of foto's per email als
bijlage naar webbeheer@fugelwille.nl

Dan wordt uw Kweker Van binnen een aantal dagen verwerkt.
Formulier 10

