
Pagina 1 
 

Jobbegea 

 FÛGELWILLE 
6e Editie September 2021 

 

 

De Fûgel krante,  
Ynformaasje oer 
Fûgelwille en de 
N.B.v.V. 

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  https://www.fugelwille.nl/ 

   

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

     

                

N.B.V.V. DISTRICKT FFRIESLAND 

Link: http://www.districtfriesland-
nbvv.nl/ 

 

Voorlichtings 
bulletin N.B.v.V. 

 

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. 
BEO Bolsward 
De Edelzanger Franeker 
De Nachtegaal Ferwert 
De Woudzangers Drogeham e.o. 
Leeuwarder Vogelvrienden 
Lemster volière vrienden 
Voliere Vereniging SWH 
Volièrevereniging Fûgelwille 
Volièrevereniging Leeuwarderadeel 
Volièrevereniging Zanglust Joure 
De Vogelvrienden Drachten 
VV Surhuisterveen e.o. 
VV Zanglust 

NBvV Voorlichtingsbulletin augustus 2021 
NBvV Voorlichtingsbulletin juli 2021 
NBvV Voorlichtingsbulletin juni 2021 
NBvV Voorlichtingsbulletin maart 2021 
Voorlichtingsbulletin aanvulling februari 2021 
Voorlichtingsbulletin februari 2021 
Voorlichtingsbulletin december 2020 
Voorlichtingsbulletin oktober 2020 
Voorlichtingsbulletin augustus 2020 – Keuringen 
Voorlichtingsbulletin augustus 2020 
Voorlichtingsbulletin juli 2020 
Voorlichtingsbulletin juni 2020 Update 10 juni 
Voorlichtingsbulletin mei 2020 Update 25 mei 
Voorlichtingsbulletin mei 2020 Aanvulling Corona 
Voorlichtingsbulletin mei 2020 Update Corona 
Voorlichtingsbulletin april 2020 
Voorlichtingsbulletin maart 2020 
Voorlichtingsbulletin februari 2020 
Bijlage Voorlichtingsbulletin 
Keurrichtlijnen voor DTT en NK keuring.pdf 

 

  

Vogeltentoonsteling 2019  

C
lubblad 

Per 1 Januari 2022 kleine Contributie verhoging. 
 

https://www.fugelwille.nl/
http://www.nbvv.nl/
http://www.districtfriesland-nbvv.nl/
http://www.districtfriesland-nbvv.nl/
http://www.vogelverenigingbeo.nl/
http://www.edelzanger.nl/
https://www.denachtegaalf03.nl/
http://www.dewoudzangers.nl/
http://www.leeuwardervogelvrienden.nl/
https://www.lemstervolierevrienden.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/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/nbvv-voorlichtingsbulletin-december-2020.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-oktober-2020.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/voorlichtingsbulletin-augustus-2020-keuringen.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/20-08-voorlichtingsbulletin-augustus-2020.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-juli-2020.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-juni-2020-update-corona.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-mei-2020-update-200525.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-mei-2020-aanvulling-corona-1.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-mei-2020-update-corona-1.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/voorlichtingsbulletin-april-2020.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/nbvv-voorlichtingsbulletin-maart-2020.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/voorlichtingsbulletin-februari-2020.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/Keurrichtlijnen_voor_DTT_en_NK_keuring.pdf
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Nieuws N.B.v.V. NIEUWS 

 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
 

Redactie: 

ONZE VOGELS 

 

Hoofdredactie: 

Henk Branje 
hbranje@icloud.com 

 

Redactieadres: 

Bondsbureau  

NBvV 
t.a.v. redactie  

Onze Vogels 
postbus 74 
4600 AB Bergen op 
Zoom 
info@nbvv.nl 

 

 

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. 

N.B.v.V. Facebook 

 

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 : 
Tel.: 0164 – 235007 

 info@nbvv.nl 

 

N.B.v.V. District  Friesland 

Link: http://www.districtfriesland-
nbvv.nl/ 

 

 

 
    

 

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. 

Door middel van vergunningen en certificaten wordt de (commerciële) handel 
van meer dan 30.000 beschermde soorten planten en dieren gereguleerd. In 
Nederland wordt de CITES-regelgeving uitgevoerd door het CITES-bureau. Het 
CITES-bureau is onderdeel van Dienst Regelingen van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

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 CITES-regelgeving vastgelegd in 
verordeningen. De Europese regelgeving kent naast de CITES-vergunningen 
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. CITES II of Bijlage B vogels en ons 
Overdrachtsformulier. 
Versie maart 2020. 

 
 

 

 

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. 

 

 

Aanvraagformulier normale ringen 2022 (invulbaar) 
Aanvraagformulier ringen beschermde soorten 2022 
Aanvraagformulier ringen beschermde soorten 2022 (invulbaar) 

 

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 
 

 

     Ringenbestelformulieren 

Voor meer informatie gaat u naar de 
Website: https://www.nbvv.nl/cites/ 

https://www.nbvv.nl/nieuws/
mailto:hbranje@icloud.com
mailto:info@nbvv.nl
mailto:info@nbvv.nl
https://www.facebook.com/NBvV.Vogelbond.Nederland/
mailto:hansvanderstroom@nbvv.nl
mailto:info@nbvv.nl
http://www.districtfriesland-nbvv.nl/
http://www.districtfriesland-nbvv.nl/
http://www.rvo.nl/
http://shop.nbvv.nl/
https://vogelmarkt.net/
http://www.vogelcafe.nl/
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-normale-ringen-2022-invulbaar-1.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-ringen-beschermde-soorten-2022.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-ringen-beschermde-soorten-2022-invulbaar.pdf
https://www.nbvv.nl/cites/
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De Commissie Dierenwelzijn,  - et hi ek &  W et gevi n g v an d e NBv V is  een  v er zameln a am vo o r  dr i e  
c o mmi ss ies  Dieren Welzijn N.B.v.V. 

 
 

Dierenwelzijn 
 

 

Dierenwelzijnsweb 
 

Dierenwelzijn. 
NBvV-Fokbeleid 
Jaarverslag Dierenwelzijn 2020 
Jaarverslag 2019 
Papegaaienziekte/Zoönozen 
Cites 2 of bijlage 2 vogels 
Monografie CITES (wet- en regelgeving bedreigde uitheemse 
vogels mei 2020) 
Overdrachtsverklaring 
Regels voor het houden van een vogelmarkt of vogelbeurs 
Illegale vogelhandel   
Beleidsstuk Houderijrichtlijnen  
Monografie Invasieve Exoten januari 2021 

 
 

 

Door het houden van dieren 
en de relatie tussen mensen 
en dieren kan dierenwelzijn 
onder druk komen te staan. 
Maar wat is dierenwelzijn 
eigenlijk? Je kunt het 
omschrijven als het voldoen 
aan de behoeftes van dieren 
en de zorg voor hun fysieke 
en mentale gezondheid. Maar 
maatschappelijke en ethische 
invalshoeken zorgen ervoor 
dat dierenwelzijn een 
veelomvattend en complex 
begrip is. 

Op de onderliggende pagina’s 
vind je nadere informatie over 
definities en concepten van 
welzijn, hoe je welzijn kunt 
meten, maatschappelijke 
aandacht, en relevante wet- en 
regelgeving. 

Meer informatie: 

 

 
 

  
 
Onze Website is geschikt voor 
PC, Tablet en Mobiele telefoon. 
 
Nieuw is het laatste nieuws op de 
startpagina. Ook op de 
startpagina is het clubblad te 
vinden, deze kan gedownload 
worden. De clubbladen van dat 
jaar blijven het hele jaar staan.  
 
Flipbook wordt elke 3 maanden 
vernieuwd met de volgende 
Editie. 
 
Clubblad printen met de print 
button boven aan het clubblad. 
Alle pagina’s worden dan 
uitgeprint. 

 

 
 

 

Website 

 

https://www.nbvv.nl/dierenwelzijn-wetgeving-ethiek/
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/fokken-met-vogels-het-fokbeleid-van-de-nbvv.docx
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/jaarverslag-dierenwz-2020.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/jaarverslag-2019-cie-dierenwelzijn.docx
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/rapport-zoocc88nose-aviaire-chlamydiose-papegaaienziekte.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/cites-ii-of-bijlage-b-vogels-en-ons-overdrachtsformulier-versie-maart-2020.docx
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/monografie-cites-mei-2020.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/Overdrachtsverklaring.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/regeling-vogelmarkt-en-vogelbeurs-revisie-2019.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/drie-perspectieven-op-de-illegale-vogelhandel-in-nederland.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/monografie-houderijrichtlijnen-2020.docx
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/monografie-invasieve-exoten-januari-2021.pdf
https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dierenwelzijnsweb/dierenwelzijn.htm
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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 uitgeprint 
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” 

Lourens van der Duin. 
 

 

Vogeltentoonstelling 1993 

 
KATALOGUS T.T. 1974 IN ZAAL STOKER 

 
 

 

 

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). 
• Ralf. Sidorak (Gorredijk). 

 

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

   
                                       
 

 

           
                   
 

 

 

 

 

 

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


 FÛGELWILLE 6e Editie September 2021 

 

Pagina 5 
 

 

 
           Lourens van der Duin, 83 jaar. 

 
Allereerst wil ik mij even voorstellen Ik ben Lourens 
van der Duin,83 jaar en woon in Katlijk. De vogel 
hobby is bij mij al op jeugdige leeftijd begonnen. Mijn 
eerste vogels waren kanaries en duiven.  Wegens 
verhuizing naar een kleinere woning met minder ruimte 
kwam er een einde aan mijn hobby. Maar gelukkig kon 
ik mijn hobby weer oppakken toen wij in Katlijk 
kwamen wonen. Mijn eerste vogels waren toen 
sierhoenders en Waterslager kanaries. In 1983 ben ik 
lid geworden van de bonden van de volière 
vereniging Heerenveen.  

 

Zangkanarie (Waterslager) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat deze vereniging ophield te bestaan heb ik mij bij 
Fûgelwille aangesloten. In deze periode ben ik in de 
ban geraakt van de Gouldamadine met zijn prachtig 
verenkleed, Ik kweek met 12 koppels en hou hiernaast 
nog wat reserve vogels achter de hand om waar nodig 
te wisselen als het niet klikt. Het zijn hoofdzakelijk 
Wildkleuren en daarnaast een koppel Witborsten.  

 

 

 

 

 

 

De jonge vogels zitten bij mij met enkele oudere 
vogels in een buiten volière met binnen 
binnenhok.  Ik start met de kweek rond half 
september. Mijn vogels krijgen voor ze beginnen te 
leggen elke dag eivoer. Naar dat het eerste ei is 
gelegd stop ik met eivoer tot de eerste jongen zijn 
geboren. 
 

Roodkop witborst man 

 
 
 
 
 
 
De temperatuur in de kweekperiode is meestal 16 
graden en de luchtvochtigheid ongeveer 60 %.Ik 
hoop op deze manier jullie een kijkje te hebben 
gegeven in de manier van het uitoefenen van mijn 
hobby. Ik wens allen een goede kweek en vooral 
een goede gezondheid. 
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Hendrik Geertsma. (Webbeheer). 
Evert de Bruin. (Ringencommissaris). 
Email: webbeheer@fugelwille.nl 

Aan alle leden van de Volièrevereniging Fûgelwille te Jubbega e.o. 

De digitale krant proberen wij om de 3 maanden uit te brengen,  

met de informatie over onze vogelvereniging en de N.B.v.V.  

Een stukje geschreven door leden van Fûgelwille. 

Opdracht aan onze leden om Henk te voeden met info, in deze krant is de aftrap voor: 

GEEF DE PEN AAN” voor Lourens van der Duin
Clubblad wordt ook gepubliceerd op de website als flipbook en  

als PDF  bestand. (PDF te downloaden). 

 

 

1. N.B.v.V., N.B.v.V District Friesland, Contributie, Voorlichtings bulletin, Links afdelingen, Onze
Vogels.

2. N.B.v.V. Bondsbureau, Hoofdredactie, Redactieadres, Cites, Websites: N.B.v.V. Shop,
Vogelmarktnet, Vogel café.

3. De Commissie Dierenwelzijn, Website Fûgelwille, laatste nieuws op de startpagina.
4. Clubblad Info, Bestuur, Historie.
5. Een stukje geschreven door leden van Fûgelwille, (Lourens van der Duin uit Katlijk).
6. REDACTIE.

☐ Aanvraagformulier normale ringen 2022 (invulbaar)       
☐ Aanvraagformulier ringen beschermde soorten 2022 

☐ Aanvraagformulier ringen beschermde soorten 2022 (invulbaar) 

Ringenbestelformulieren 

7e Editie komt 11 of 12 December 2021 uit.

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 de  7e editie voor 1 December

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 bestelformulieren en laatste nieuws 
voorlichtingsbulletin N.B.v.V. als link. 

mailto:webbeheer@fugelwille.nl
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-normale-ringen-2022-invulbaar-1.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-ringen-beschermde-soorten-2022.pdf
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-ringen-beschermde-soorten-2022-invulbaar.pdf
mailto:ringencommissaris@fugelwille.nl
mailto:ringencommissaris@fugelwille.nl
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