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NIEUWSBRIEF 
“De Vogelvrienden” B.A.S. 

Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven 

 

Vogelvereniging “De Vogelvrienden” B.A.S. 

Clubgebouw: Dijklaan 57, 2861 DW Bergambacht 

 
Huidig bestuur: 

Voorzitter/2e penningm.: L.Wooning,  0182-385921 (fr.wooning@live.nl) 

Secretaris: W.A. Spelt, 06-10711951 ( wa.spelt@telfort.nl ) 

Penningm./2e voorz.: G.M.Wiltenburg, 06-23608151 (gerard.wiltenburg@planet.nl) 

2e secretaris:  A.W.M.Timmer, 0348-553013 (awmtimmer@hotmail.com) 

Algemeen bestuurslid: S.vd  Wel, 0182-353270 (svanderwel@hetnet.nl) 

TT secretaris: C.van Zwienen, 06-25265826 (avanzwienen@casema.nl) 
 

Algemeen 

Ringencomm.: A.Speksnijder, 0180-663523 (speksnijder_asp@hotmail.com) 
 

Website : www.vogelvriendenbergambacht.nl 

E-mail vereniging : info@vogelvriendenbergambacht.nl 
 

Rabobank rekeningnummer algemeen:NL07RABO0307354032 
Rabobank rekening ringen bestellen: NL98RABO0163835462 

 

Maand: april 2017 
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CLUBAVOND VAN 16 APRIL 2018 
Hierbij nodigt het bestuur u uit  voor de clubavond van 16 APRIL a.s. (aanvang 20:00 uur) in 

ons clubgebouw, Dijklaan 57 Bergambacht. Op deze avond is Peter Bredenbeek onze gast.  

 

Wie is Peter Bredenbeek en waar gaat de lezing over? 
Peter Bredenbeek is voorzitter van de Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken (SCAP). 
 
Iedereen die wel eens geprobeerd heeft Afrikaanse prachtvinken te kweken, weet dat het 
moeilijk is. Speciale behandeling, voer en huisvesting blijken essentieel te zijn om een goede 
slagingskans te hebben. Omdat deze vogelgroep slechts door weinigen echt gekweekt wordt is 
van behandeling, het voer, het samenstellen van kweekkoppels, welke nestgelegenheid en de 
ideale huisvesting weinig bekend. Peter gaat ons hier op 16 april alles over vertellen. 
 
Wat wil de SCAP bereiken? 
Het hoofddoel van de Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken is het bevorderen van de kweek 
van Afrikaanse prachtvinken om deze voor de avicultuur te behouden. 
Om inteelt te vermijden is het van belang om vers bloed te krijgen. Voor iedere kweker niets 
nieuws, maar als de vogels bijna niet voorkomen, of als je zoveel mogelijk met eigen kweek 
vogels wilt werken, is het een ander verhaal. Ook de verkoop van eigen kweek vogels aan 
echte liefhebbers was een probleem, vaak verdwenen de vogels in de handel. Om vraag en 
aanbod te koppelen heeft de Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken een forum gemaakt, waar 
een lid online gebruik van kan maken. 
 
Vanwege de vogelgriep zijn er door de Europese Commissie met ingang van 1 juli 2007 
vergaande maatregelen afgekondigd wat betreft de invoer van vogels van buiten de EU. 
Wildvangvogels mogen helemaal niet meer geïmporteerd worden. Er mogen alleen geringde 
vogels en dan nog alleen uit bepaalde landen en onder allerlei nadere beperkende 
voorwaarden worden ingevoerd. We zullen het dus in feite moeten doen met de nu aanwezige 
vogels in onze volières. Een uitdaging dus voor de liefhebbers van Afrikaanse Prachtvinken. 
 
Kortom een avond die u absoluut niet mag missen en denkt uw partner dat vind ik ook 

wel leuk schroom dan niet om samen te komen. De koffie staat klaar. 

 


