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       Fûgelwille 

 

Beste  leden, sponsoren, vrijwilligers en 
allen die onze vereniging een warm hart 
toedragen. 

 Namens het bestuur wensen 
wij u en uw naasten gezegende 
kerstdagen en alle goeds voor 
het nieuwe jaar.  

Blijf gezond! 
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 VOORLICHTINGS BULLETIN 
N.B.V.V. 
NBvV Voorlichtingsbulletin december 2021 
NBvV Voorlichtingsbulletin november 2021 
NBvV Voorlichtingsbulletin september 2021 
Advertentie NBvV NK2022 
Voorlichtingsbulletin augustus 2021 
Voorlichtingsbulletin juli 2021 
Voorlichtingsbulletin juni 2021 
Voorlichtingsbulletin maart 2021 
Voorlichtingsbulletin februari 2021 
Voorlichtingsbulletin februari 2021 
 
Bijlage Voorlichtingsbulletin 
Keurrichtlijnen voor DTT en NK keuring.pdf 

 

N.B.v.V.  

Als u in Nederland woont kunt u het beste lid 
worden vaan één van de vele plaatselijke 
afdelingen van de N.B.v.V. U ontvangt dan 
maandelijks het vogelblad ’ONZE VOGELS.  

U krijgt uw eigen kweek nummer en u kunt ringen 
voor uw vogels bestellen. Bij zo’n plaatselijke 
vereniging kunt u gemakkelijk in contact komen 
met andere verenigingen. 

   

 

 

  

      

  
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.  
Link: http://www.nbvv.nl.  

       
 
N.B.v.V. District Friesland 
Link: http://www.districtfriesland-nbvv.nl/ 

 

Contributie 2022 
Wordt u nieuw lid € 35,00 p/jaar. 

Jeugdlid €17,50 p/jaar. 

Aanmelding voor jeugdlid moet je 6 jaar zijn en 
jonger dan 17 jaar.  
Aanmelden via  https://www.fugelwille.nl/ 

Per 1 Januari 2022 kleine Contributie verhoging. 
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Jeugd  Kampioen  Kleurgrasparkieten 
Kleurgrasparkiet groen  
met 92 punten.  Elmer Homans. 
  

https://www.fugelwille.nl/pdf/NBvV-Voorlichtingsbulletin-december_2021.pdf
https://www.fugelwille.nl/pdf/NBvV-Voorlichtingsbulletin-december_2021.pdf
https://www.fugelwille.nl/pdf/NBvV-Voorlichtingsbulletin-december_2021.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/advertentie-nbvv-nk2022.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://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-aanvulling-februari-2021.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-februari-2021.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/Keurrichtlijnen_voor_DTT_en_NK_keuring.pdf
http://www.nbvv.nl/
http://www.districtfriesland-nbvv.nl/
https://www.fugelwille.nl/


 

 

 De Roul Roul is afkomstig uit India en 
Indonesië. De lengte van deze kwartel is 
ongeveer 27 cm, de haan is zeer opvallend met 
de mooie sierlijke roodbruine kuif. De hen legt 
5 tot 6 witte eieren. De broedtijd is ca. 19 
dagen. In de winter moeten ze in een vorstvrije 
ruimte gehouden worden, vooral oppassen 
voor teen beschadigingen. Ze geven de 
voorkeur aan een vochtige bodem en een wat 
hoger vochtgehalte in hun verblijf. Achter het 
oog is de gezichtshuid dieprood, de snavel is 
zwart met aan de zijkanten een rode streep. 
Zwarte hals, rug glanzend diep blauwgroen, 
borst glanzend zwartblauw, dieprode poten. De 
hen heeft geen kuif, wel enkele dunne sprieten 
en geen rode snavelvlek. Bruine rug, en 
schouders meer roodbruin. Leven paarsgewijs 
en zijn soms wat stressgevoelig. Deze kwartels 
zijn het eerste jaar op kleur. Ze kunnen op een 
beperkte ruimte gehouden worden; bij een te 
droge huisvesting ontstaan 
pootbeschadigingen (kloven). Al na negen 
maanden kunnen de hennen gaan leggen. 

WAAR VOELT HIJ ZICH OP ZIJN BEST? De 
Roulroul, een kleine bosfazant, leeft verspreid over 
een groot gebied dat loopt van Zuid-Myanmar, tot 
Thailand, Maleisië, Brunei en verschillende eilanden 
in westelijk Indonesië. Daar komt hij voor in 
loofwouden, bamboebossen en op dichtbegroeide 
laaglanden. 

WAT EET HIJ GRAAG? De Roulroul krabt de grond 
open op zoek naar grote kevers, houtmieren en 
kleine slakken. Ook eet hij wel zaden en vruchten of 
resten van fruit die andere dieren gemorst hebben. 

VROUW EN MAN Er is een groot verschil in de 
kleuren van het verenpak van de Roulroul haan en 
de hen. De haan heeft glanzende zwarte veren die 
groen, blauw en paars glimmen in het licht. 
Opvallend is de felrode rand om zijn ogen en zijn 
kastanjebruine waaierachtige kuif. De hen, het 
vrouwtje, heeft daarentegen een olijfgroen lijf met 
bruine vleugels en een grijs hoofd. Zij  kan dankzij 
haar schutkleur veilig het overdekte nest bouwen en 
voor de jongen zorgen. Het nest heeft maar aan een 
kant een opening. De man zorgt goed voor zijn 
partner; hij zal haar altijd eerst laten eten en de 
lekkerste dingen eruit laten halen. Buiten de 
broedtijd leven Roulroul in monogame paartjes, in 
kleine groepen van 7-15 dieren 

 

 

Omschrijving: Zijn Grondvogels. 
De haan heeft voor de rode kuif een 
witte streep en is blauw-paars-groen 
gekleurd. De hen heeft een grijs/zwarte 
kop en groen van kleur met bruin op de 
vleugels. Ze hebben beiden rode poten. 
Ze zijn niet groot ongeveer 25 tot 27 
cm. Nemen elke dag een zandbad. 
Kunnen niet tegen vorst en hebben het 
liefst een temperatuur van 15 graden of 
meer. Hebben wel graag zitstokken.  
  
Officiële benaming: Rolllulus Roulroul 
 
Land van herkomst: Birma, Borneo, 
Maleisië en Sumatra 
 
Leefgebied:  Tropische bosrijke 
omgeving. 
Moet een niet te droge ruimte en vloer 
hebben i.v.m. kloven en ruwe schubben. 
 
Voedsel: Sierhoenderkorrel, graan, 
fruit, groente, meelwormen (beperkt 
geven), Appel en muur. 
  
Geslachtsrijp: Eerste jaar 
 
Broedseizoen: Van April tot in 
September bij voldoende daglengte. 
broedtijd is 19 dagen. 
Bij beperkte ruimte heb je betere broed 
resultaten.  
 

ROUL ROUL 
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HENDRIK GEERTSMA 
WONEND TE WOLVEGA( WEBBEHEER). 

 

 

  

Hendrik Geertsma 

Ik wil mij even voorstellen, Hendrik Geertsma, ik 
doe het Webbeheer van Fûgelwille. Maak zelf de 
websites die regelmatig vernieuwd worden. En 
beheer de web mail enz. 

Ik ben geboren in Zwaagwesteinde 06-05-1958, 
mijn jeugd heb ik in Jubbega doorgebracht, mijn 
vader Homme Geertsma was daar lid van 
Fûgelwille. 

Zat deels in het bestuur. Hij had achter huis een 
volière, kweekte kanaries en parkieten o.a. 
Bourke parkieten, wildkleur en rose. 

Zelf ben ik eerst met zebravinken begonnen. 

Ik ben in 1982 getrouwd, en hebben in 
Heerenveen een huis gekocht. Was lid in 
Heerenveen de Vogelvriend en  Daarna verhuist 
in 1985 Wolvega, en daar ook lid geworden van 
Kweeklust, dit was in 1994. Ben toen in het 
bestuur gegaan als penningmeester, dit was in 
1995-1996.  Zelf kweekte ik Zebravinken , 
Wildkleur grijs en bruin, daarna Witborst grijs  en 
bruin. 

 

 

 

 

En ik kweekte  postuur kanaries, o.a. Gloster 
Corona X Consort, en Fife Fancy, diverse malen 
kampioen. 
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Witborst grijs pop. 

Witborst Bruin pop. 

 

Hier was ik 
Hoofdgroep 
kampioen 
Postuurkanaries 
met een Gloster 
Corona in Wolvega, 
Kweeklust, dit was 
in 1996. 

 

 

Jaren later toen alleen lid te Jubbega 
Fûgelwille.  Al een aantal jaren was ik 
gestopt met vogels,  al weer zo’n 5 jaar, voor 
de 3e keer, maar in 2022 ga ik weer 
beginnen, heb al vogels gekocht, 
Kleurkanaries o.a. Recessief Wit en Geel 
Mozaïek. 

 

 

 

 

 

In de blokhut kweek ik met de vogels in 
broedkooien 8 en of 4 delig 120 x 50 en heb 
2 vluchten voor de jongen. 

 

  

Recessief Wit Geel Mozaïek man 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier een aantal foto’s van mij kweekruimte met de 2 vluchten,  zo het er nu naar uitziet begin 
ik voor het seizoen 2022 weer met vogels te kweken. En toch wel weer met geel mozaïek, en 
of Recessief Wit. Dit is in een blokhut achter huis, waar in ik de kweekruimte gemaakt heb. 
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Jeugd Kampioen Kleurgrasparkieten Kampioen Kleurkanaries Kampioen Tropen (Gouldamadine) 

Jeugdlid   Elmer Homans  
Kleurgrasparkiet groen. 92 
punten. 
Kooinummer 0006 
 

Dhr. H. de Jong  
Melanine zwart wit  
93 punten. 
Kooinummer 0024 
 

Dhr.  J. Scheper  
Gouldamadine Roodkopgroen  
paarsborst man. 93 punten. 
Kooinummer 0031 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kampioen Kleurgrasparkieten Kampioen Stellen Kampioen Stellen 

Dhr. G. Hollemans  
Kleurgrasparkiet Pallid Violet 
Geelmasker 94 punten. 
Kooinummer 0111 

Dhr. W. Stoelwinder.  
Elegantparkiet groen man  
92 punten 
Kooinummer 0141  

W. Stoelwinder.  
Elegantparkiet groen man. 
Kooi: 0141-92 pnt  kooi 0142 
94 pnt = 186 Kooinummer 
0142 

   

  
 

 

Kampioen Grote Parkieten Kampioen Duiven  / Kwartels Kapoetsensijs 
Dhr.  B. Stoelwinder  
Roodstuitparkiet grijsgroen man. 
94 punten.  
Kooinummer 160  

Dhr. W. Stoelwinder  
Blauwe Grondduif 
92 punten. 
Kooinummer 176 
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Het idee is eigenlijk om de pen voor het volgende 
Clubblad aan iemand door te geven. 

Je kunt dan iets vertellen hoe je / jou hobby 
beleeft en ervaringen die je hebt met deze 
hobby, met eventueel wat foto’s erbij. Voor het 
stukje kunt u contact opnemen met Evert de 
Bruin, Ringencommissaris. Met eventueel een 
aantal foto’s als bijlage. Het stukje komt dan in 
het volgende clubblad te staan. 

Wanneer uw stukje klaar is wordt dit eerst naar 
u via de mail verstuurt voor goedkeuring, 
daarna wordt het geplaatst. 

Om de 3 maanden komt er een Clubblad uit. 
Deze wordt dan ook gepubliceerd op de 
Website als PDF bestand. Als PDF bestand 
blijven ze het hele jaar staan. En kunnen dan 
uitgeprint worden.  

Nieuw vanaf de 3e editie van december 2020 is 
boven aan het eerste blad de    

PRINT button, hier kun je op klikken om het 
gehele clubblad uit te printen. 

In deze krant is de aftrap voor: 

“ EVERT GEEFT DE PEN AAN” 

Hendrik Geertsma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor Rijpma. 
Oldeholtpade. 
Email: voorzitter@fugelwille.nl 

Jannes van Veenen. 
Heerenveen. 
Email: secretaris@fugelwille.nl
 

Henk de Jong. 
Sintjohannesga. 
Email: penningmeester@fugelwille.nl
 

Evert de Bruin. 
Oudeschoot. 
Email: ringencommissaris@fugelwlle.nl
 

Brandt Stoelwinder. 
Jubbega. 
Email: algemeenbestuurslid@fugelwille.nl 

Wolter Stoelwinder. 
Oudehorne. 
Email: materialenbeheer@fugelwille.nl 

Hubert Schoonhoven. 
Nijeberkoop. 
Email: ttsecretaris@fugelwille.nl

• Lolke van der Hoef (Gorredijk). 
• Meinardus Homans (Gorredijk). 
• Ralph Sidorak (Gorredijk) 

Hendrik Geertsma. 
Wolvega. 
Email: webbeheer@fugelwille.nl 
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Laat wilde dieren niet in de kou staan. 
Slecht en koud weer, treffen onze vogels 
buiten. Vogel s zijn gevoelig voor winter 
weer, omdat er dan weinig voedsel voor 
hun is, koude kunnen ze wel verdragen 

mailto:voorzitter@fugelwille.nl
mailto:secretaris@fugelwille.nl
mailto:penningmeester@fugelwille.nl
mailto:ringencommissaris@fugelwlle.nl
mailto:algemeenbestuurslid@fugelwille.nl
mailto:materialenbeheer@fugelwille.nl
mailto:ttsecretaris@fugelwille.nl
mailto:webbeheer@fugelwille.nl


 

 
1e   VOORBLAD 
2e   Pagina: Kerst en Nieuwjaarsgroet 
3e   pagina: Jeugd Kampioen Elmar Homans N.B.v.V., Contributie, Onze    
      Vogels, Voorlichtings bulletin. 
4e   pagina: ROUL ROUL (Kwartel) 
5e   pagina: Stukje geschreven door Hendrik Geertsma. 
6e   Pagina: vervolg van pagina 5 
7e   T.T. Kampioenen 2021. 
8e   pagina: Clubblad Info, Bestuur. 
9e   pagina: Redactie 
10e Pagina: Bestelformulier normale ringen 2022 (invulbaar). 
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 Voor diegene een stukje wil schrijven over een bepaalde soort vogel kan dat, of dat je 

iets wil vertellen over jou hobby. 
Kunt u contact op nemen met Evert de Bruin (ringencommissaris)  

E-Mail: ringencommissaris@fugelwille.nl Tel: 06-23020522  
 

Kopie graag inleveren voor 8e editie voor 1 Maart 2022 
 

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 ringen 
bestelformulier en laatste nieuws voorlichtingsbulletin N.B.v.V. als link. 

 

 
    Evert de Bruin: Ringencommissaris 
    Hendrik Geertsma: Webbeheer 
 

      
     

webbeheer@fugelwille.nl 

 

 

mailto:ringencommissaris@fugelwille.nl
mailto:ringencommissaris@fugelwille.nl


Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74        4600 AB  Bergen op Zoom
Tel. (0164) 235007

Tussen totaal €
Niet leden 1 euro per ring extra €

Kosten spoedbestelling 1 euro per ring extra €
Behandelingskosten €   

TOTAALBEDRAG €

Afdelingsleden betalen € 3,00 
Spoedbestellingen, Verspreide leden 
en niet-leden € 4,50

LEDEN
Dit formulier en het

verschuldigde bedrag vóór 
bovenstaande datum in-

leveren bij de 
ringencommissaris 

van uw afdeling 
(zie bestelronde)

VERSPREIDE
LEDEN

Dit formulier uiterlijk vóór 
bovenstaande datum 

inleveren bij het 
bondsbureau

(zie bestelronde)

NIET LEDEN
Dit formulier uiterlijk vóór 

bovenstaande datum 
inleveren bij het 

bondsbureau
(zie bestelronde)

1* 2* 3* 4*  

Ik bestel de volgende ringen voor het broedjaar 2022 :

Bestelronde: 
Uiterlijk inleveren bij uw ringencommissaris: 05-05-21   20-09-21    20-01-22   20-03-22
Bestelling moet uiterlijk op het bondsbureau zijn op:  15-05-21   30-09-21    30-01-22   31-03-22
Uitlevering ronde 1 ná, en rondes 2, 3 en 4 uiterlijk: 01-10-21    15-12-21    01-04-22   15-05-22
          Spoedbestelling                  Nieuw lid * Aangeven wat van toepassing is.

  Ondergetekende, machtigt hierbij de NBvV 

  éénmalig om het totaalbedrag te kunnen afschrijven van IBANnr:  .............................................................

  De rekening staat op naam van: ...................................................................................................................

  Handtekening: .............................................................................................. Datum: ...................................

 Verspreid lid of geen lid ? 
 Dan onderstaande machtiging invullen.

De
ringkleur 

voor
 2022

is
BRUIN

Ring
maat
in mm

2,0
2,3
2,5
2,7
2,9
3,0
3,2
3,5
3,8
4,0
4,3
4,5
5,0
5,4
6,0
6,5
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0

Volgnr.
vanaf

Normale
ring

25 ct
aantal

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Geanodi-
seerde

ring
40 ct
aantal

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

R.V.S.
ring

200 ct
aantal

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

Kunst
stof
ring

40 ct
aantal

xxx
xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Alum.
ring

100 ct
aantal

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Ledenprijs

Bedrag

BESTELFORMULIER 
RINGJAAR 2022

 Naam:.................................................................................................... 

 Adres:....................................................................................................

  Postcode en Woonplaats:.....................................................................

  Telefoon:.............................................. Kweeknummer:.......................

E-mail:...................................................................................................

      Ik ben lid van de afdeling     Ik ben verspreid lid     Ik ben geen lid
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