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Contributie
Wordt u nieuw lid € 32,50 p/jaar.
Jeugdlid € 17,50 p/jaar.
Aanmelding voor jeugdlid moet je 6 jaar zijn en jonger
dan 17 jaar. Aanmelden via www.fugelwille.nl

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

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.

Links afdelingen
N.B.v.V. Friesland.

N.B.V.V. DISTRICKT FFRIESLAND
Link: http://www.districtfriesland-nbvv.nl/
N.B.V.V. FACEBOOK
https://www.facebook.com/NBvV. Vogelbond.
Nederland/

Voorlichtings bulletin N.B.v.V.

Voorlichtingsbulletin Maart 2021
Voorlichtingsbulletin aanvulling februari 2021
Voorlichtingsbulletin februari 2021
BEO Bolsward
Voorlichtingsbulletin december 2020
De Edel zanger Franeker
Voorlichtingsbulletin oktober 2020
De Nachtegaal Ferwerd
Voorlichtingsbulletin augustus 2020 – Keuringen
De Woudzangers Drogeham e.o.
Voorlichtingsbulletin augustus 2020
Leeuwarder Vogelvrienden
Voorlichtingsbulletin juli 2020
Lemster Voliere vrienden
Voorlichtingsbulletin juni 2020 Update 10 juni
Voliere Vereniging SWH
Voorlichtingsbulletin mei 2020 Update 25 mei
Volièrevereniging Leeuwarderadeel Voorlichtingsbulletin mei 2020 Aanvulling Corona
Volièrevereniging Zanglust Joure
Voorlichtingsbulletin mei 2020 Update Corona
VV Surhuisterveen e.o.
Voorlichtingsbulletin april 2020
VV Zanglust
Voorlichtingsbulletin maart 2020
Volièrevereniging Fûgelwille
Voorlichtingsbulletin februari 2020
Bijlage Voorlichtingsbulletin
Keurrichtlijnen voor DTT en NK keuring.pdf
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CITES staat voor de ‘Convention on International
Trade in Endangered Species of wild fauna and
flora’. Wereldwijd kent CITES een kleine 180
leden, waaronder alle lidstaten van de Europese
Gemeenschap en dus ook Nederland.
CITES-regelgeving
Op internationaal niveau zijn de bedreigde
soorten opgenomen in drie verschillende bijlagen.
De bijlage waarin een soort is opgenomen bepaalt
of internationale handel is toegestaan en zo ja,
onder welke voorwaarden.
De Europese Gemeenschap heeft de CITESregelgeving vastgelegd in verordeningen. De
Europese regelgeving kent naast de CITESvergunningen het EG-certificaat voor
eigendomsoverdracht en commerciële
handelingen binnen de Europese Unie.

Waar kan ik een CITES vergunning of certificaat
aanvragen?
U kunt een aanvraag voor een CITES vergunning
of certificaat indienen bij het CITES-bureau. Op de
internetsite www.rvo.nl vindt u meer informatie
over CITES in het algemeen, wet- en regelgeving
en wordt uitgelegd hoe u een vergunning of
certificaat kunt aanvragen.
Voor meer informatie gaat u naar de Website:
https://www.nbvv.nl/cites/

Websites
Shop.NBvV.nl
Op shop.nbvv.nl kunt u o.a. alle gebruiks artikelen
bestellen voor uw TT.
VogelMarkt.net
Vraag en aanbod op het gebied van vogels.
VogelCafe.nl
Ontmoetingsplek voor vogelliefhebbers.

DE BOND
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB Bergen op Zoom
Bondsbureau NBvV
Aletta Jacobsstraat 4
4623 ZB Bergen op Zoom
Tel.: 0164 – 235007
E-mail: info@nbvv.nl
Onze Vogels:
Hoofdredactie: Henk Branje
Redactieadres:
bondsbureau NBvV
t.a.v. Hans van der Stroom,
postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom
Tel.: 0164 – 235007
hansvanderstroom@nbvv.nl
Advertenties:
Bondsbureau NBvV :
Jan Franken
Tel.: 0164 – 235007
info@nbvv.nl
Hoofdbestuur:
Hoofdbestuur

Nederlands Kampioenschap 2020
https://www.nbvv.nl/nederlands-kampioenschap/
Momenteel zijn er ongeveer 60 leden bij de
Vogelvereniging Fûgelwille te Jubbega e.o.
Stukje uit de Heerenveense Courant.
Link naar de
Heerenveense Courant.

RINGEN
Gekleurde ringen.
De aluminiumringen worden aan de buitenkant
van een geanodiseerde kleurlaag voorzien. De
tekst wordt door middel van laser ingebracht.
Voor de komende jaren zijn de kleuren:
2019 – zwart
2020 – groen
2021 – violet
2022 – oranje
2023 – blauw
2024 – rood
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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 flipbook en als
PDF. Als PDF bestand blijven ze het hele jaar staan. En
kunnen dan uit geprint worden.
Nieuw vanaf de 3e editie van december 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”
COR RIJPMA.

Krantenartikels n.a.v. 10 jarig jubileum in 1979.

Zijn er nog kandidaten voor Voorzitter,
kan ook als Secretaris, in overleg?.
U/Jij/je mag hier op reageren.
Mailtje naar: secretaris@fugelwille.nl
Email: voorzitter@fugelwille.nl

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

Henk de Jong.
Sint Johannesga.
Email: penningmeester@fugelwille.nl
IBAN: NL53RABO0330.9065.50

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

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

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

U/Jij/je mag hier op reageren
Mailtje naar: secretaris@fugelwille.nl

Lolke van der Hoef. (Gorredijk)

Hendrik Geertsma.
Wolvega.
Email: webbeheer@fugelwille.nl

Evert de Bruin. (Heerenveen).
Hendrik Geertsma (Wolvega).
Redactie emailadres: webbeheer@fugelwille.nl
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Mijn naam is Cor Rijpma 61 jaar en
vanaf mijn vroege jeugd bezeten van
vogels.
Op de foto’s die in mijn jeugdjaren zijn
gemaakt, ik was toen een jaar of 3 zie je
mij voor de volière van mijn opa staan.
En nu 58 jaar later is het nog zo, dat ik
graag voor een volière mag staan, welke
vogels op zo’n moment in die bewuste
volière zitten maakt mij niet uit, alle vogels
fascineren mij.
En niet alleen vogels in de volière, zo ben
ik ook uren op ¨pad in de natuur met de
verrekijker en mijn andere grote hobby
het fototoestel.
Daarbij ben ik ook nog lid van de
vogelwacht Wolvega en doe ik aan
nestcontrole en nestbeheer voor de
weidevogels.
Er gaat geen dag voorbij of ik ben wel met
vogels bezig.
De natuur in, heb ik eigenlijk heel mijn
leven al gedaan, maar zelf vogels kweken
ben ik mee begonnen toen ik wat ouder
was en tijd kon maken om deze prachtige
hobby uit te oefenen.
Ik ben begonnen eind jaren 80 met
halsbandparkieten en ik had Bourke
parkieten’, we hadden een mooie volière
laten bouwen door een timmerman, een
mooi en ruim binnenhok laten timmeren
en ja toen moesten de vogels erin.
Ik woonde in een rijtjeswoning, het lawaai
wat deze vogels maakte had ik niet
ingeschat
Om verder geen problemen in de buurt
op te wekken heb ik de vogels verkocht
en was wel even klaar met mijn hobby.

Maar deze vogels en vooral de grotere
soorten die ik nou net leuk vind maken
ook best wel kabaal en je moet aparte
vluchten hebben.
Vervolgens ben ik op internet gaan
zoeken en heb gekeken wat ik leuk
vond en wat bij mij zou passen.
Nadat ik de volière had ingericht had
ik al snel een gemengde volière met
Amerikaanse Sijzen en Yorkshire en
Norwich kanaries.
Daarbij kocht ik een koppel Major
Putters en keek en kijk tot op de dag
van vandaag met veel plezier naar
mijn volière.
Mijn eerste zelfgekweekte vogels
waren Groenlingen Pastel, de
kweker van de oudervogels kwam bij
mij en gaf mij aan “Cor deze jonge
vogels zijn tentoostellingswaarig” ik
heb ze ingeschreven op de show in
Steenwijk.
Weer en grote teleurstelling in mijn
passie, het minst aantal punten van
alle vogels.
Klaar was ik er mee, niet met de
vogels maar wel met het zomaar
kweken.
Maar door al die jaren heen had ik
altijd de hoop op Australische
Prachtvinken gevestigd.
Maar hoe vaak mij dit ontraden is, dat
is echt niet op twee handen te tellen,
de diamantvink, en ook nog eens een
prachtige vogel, `begin er niet aan
Cor ergernis´` moest ik dan weer
horen, ouders laten in 80% van alle
gevallen de jongen in de steek

Natuurlijk is het altijd zo geweest en
het zal niet anders worden, een
kweker doet zijn topvogels niet van
de hand, maar een beetje
voorlichting mag je de aspirantkopers wel geven.
Ze geven jou het vertrouwen om
vogels bij je te kopen, ze geven de
door jouw gevraagde koopsom.
Goed even terug naar de kweek, ik
ben een warmkweker.
Mijn voormalige kantoor inpandig
aan het huis gebruik ik nu als
kweekruimte en ontspanningsruimte
( ik kan uren bij de kweekboxen
zitten) naast mijn functie als eigenaar
van Aubisque een zorginstelling die
begeleid wonen en ambulante
begeleiding bied aan een doelgroep
die in het verleden met justitie te
maken heeft gehad.
Er zijn al heel wat jonge Goulds in
deze ruimte geboren en ik geniet van
deze vogels, daarnaast ja ik heb het
toch gedaan een aantal maanden
geleden twee koppels pastel
overgoten Diamantvinken gekocht en
een koppel wildkleur.

Toen kwam het moment dat mijn jongens
zich behoorlijk begonnen te ontwikkelen
in hun sport, daar ging op dat moment ook
veel tijd inzitten en uiteraard ook veel van
papa´s weekloon.
Maar op een dag gaat het toch weer
kriebelen en heb ik panelen laten maken
voor een volière in de achtertuin van
anderhalve bij vierenhalve meter.
De grote vraag is dan bij mij? Welke
vogels vind je mooi, met welke vogels ga
je kweken, parkieten hadden toch wel
mijn grote voorliefde.

Daarbij zijn facebook en Instagram
natuurlijk ook zeker een goede
leerschool voor beginners van het
kweken van vogels.

En ik ben wel een voorstander van
natuurbroed, dus twijfelde ik en dacht
iedere keer weer, maar ik vind ze zo
mooi.
Twee jaar geleden heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en ben ik
begonnen met Gouldamadines
daarbij kwam ik ook kwekers tegen
die natuurbroed diamantvinken in
hun bezit hebben.
Ik kocht mijn eerste koppel in Raalte
voor 50 euro een veel te kleine man en
een vrouw die niet helemaal aan de
eisen voldeed.
Daar kom je achter als je met kenners
spreekt en lid was geworden van de
Speciaal club Natuurbroed
Gouldamadine Nederland die eens in
het kwartaal een blad Spectrum
uitbrengt.

Daarnaast heb ik nog
Binsenastrildes en zoals u kunt
lezen is de keuze toch
langzamerhand richting de
Australische Prachtvinken gegaan.
Met goede mensen om je heen die
kennis van zaken hebben kan jij je
hobby alleen maar aantrekkelijker,
interessanter en mooier maken.
En ik ben nog geen kweker
tegengekomen die zegt dat hij geen
tijd heeft, ineens na jaren werd mijn
hobby mijn passie.
En dan komt het moment dat je gaat
kijken in je eigen regio en zo ben ik
lid geworden van Volièrevereniging
Fûgelwille
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De 4e editie bestaat uit 5 pagina’s.
1e pagina: Fûgelwille, Contributie, N.B.v.V. Onze Vogels, Links afdelingen Friesland, Voorlichtings bulletin.

Bestelformulier voor gewone ringen 2021 (invulbaar)
Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels
Ringmaten beschermde vogels

T.T. 2021 (Info).
2020 was een bewogen jaar, laten we hopen op een gezond 2021, dat we weer een vogeltentoonstelling
kunnen houden, en ledenvergaderingen kunnen houden, dat we elkaar weer kunnen spreken over onze
mooie hobby het houden van vogels
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