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Ons maandblad digitaal

Beste KBOF leden,

Zoals reeds vermeld tijdens onze 
algemene vergadering van april 
dit jaar zal ons maandblad ook 
digitaal verschijnen. Al onze leden 
zullen het maanblad in 2019 nog 
in gedrukte versie bekomen. 
Diegenen die volwaardig lid zijn 
en hun emailadres hebben laten 
opnemen in KBOF online, bestaat 
de mogelijkheid om de app van de 
KBOF te downloaden. Vanaf 2020 kun 
je kiezen voor alleen de papieren 
versie, of alleen de digitale versie of 
voor beide.
Wat betekent dit?
Nadat je de app gedownload hebt, 
kan je inloggen met je emailadres 
(kweeknummer als paswoord) en 
het maandblad binnen halen en 
lezen. Dit kan zowel op je tablet, 
smartphone of PC. De volgende  
30 edities zullen worden opgeslagen 
in de app, dat betekent dat je over 
2,5 jaar al de edities hebt van de 
laatste 2,5 jaar. 30 edities is het 
maximale wat er zal bewaard 
worden in de app.
Wanneer je geen lid meer bent bij 
de KBOF heb je ook geen toegang 
meer tot de app. Indien je opnieuw 
lid wordt van de KBOF krijg je de 
maandbladen ter beschikking van de 
edities die in de app zijn opgeslagen. 
Ook iemand die b.v. over 2 jaar 
nieuw lid wordt, krijgt via de app 
de 24 vorige edities ter beschikking. 
Wat dus interessant is voor nieuwe 
leden.

Nationaal voorzitter 
Jaak Aerts 

1.  Installeer de app in de Android Play Store of 
in de App Store. Open hierna de app. 
(Zoek naar Witte Spreeuwen)

4.  Je kan het maand-
blad nu lezen.

Indien je graag op pc de edities wil raadplegen, kan je surfen naar 
deze link: https://mag-dws-webreader-production.twipemobile.com

3.  Log in met email adres en 
kweeknummer

Op een Apple-device zal je een 
melding krijgen dat je ook losse 
nummers kan kopen via iTunes 
(dit is standaard bij Apple) 
Gelieve hier niet op te klikken, 
maar u gewoon aan te melden.

2.  Tik op de cover van 
het nummer dat je 
graag wil lezen.  
De eerste keer moet 
je deze downloaden, 
daarna is de editie 
beschikbaar.

Indien er een nieuwe editie 
beschikbaar is, wordt dit aangeduid 
met een rood driehoekje bovenaan.
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Keuren met 
tablet
Een primeur op onze Witte Spreeuw. 
Voor het eerst werd bij KBOF gekeurd  
op tablet. 
De wedstrijd bij de keurmeesters werd alzo 
de eerste KBOF-keuring waarbij  keurmees-
ters geen pen en stempel of keurfiches 
dienden te gebruiken. Het was een testcase 
met een door de post digitalisatie zelf ont-
wikkeld programma dat geschreven werd 
door onze vaste programmeur. 
Het voordeel van keuren op  tablets is dat 
de keurmeester meer tijd heeft om de vogel 
te beoordelen. Er dienen geen punten meer 
ingegeven te worden door het secretari-
aat. De keurbriefjes komen per liefhebber 
gesorteerd uit de printer. Dus geen arbeid 
na de keuring om de keurbriefjes per lief-
hebber te leggen. Er worden 4 keurbriefjes 
op een A4 afgedrukt. Volgend jaar hopen 
wij met steun van het Vlaamse Ministerie 
van Cultuur de mogelijkheid te hebben om 
de volledige Witte Spreeuw 2019 te laten 
keuren op tablets. 

• Je kan het magazine 
lezen door links en 
rechts te ‘swipen’ 
door de artikels.

• Bovenaan zie je cate-
gorieën A  waarop je 
kan tikken om sneller 
te navigeren. Onder-
aan is er ook een 
navigatiebalk.

• Indien je terug 
wil gaan naar alle 
edities, tik je op het 
icoontje links boven.

• Door te tikken op het 
artikel (op de tekst)*, 
verschijnt er een  
pop up scherm. Je 
kan hier de tekst naar 
gewenste grootte 
aanpassen D . Je kan 
met de pijltjes navi-
geren doorheen de 
artikels E  of swipen.

• De foto’s kan je in 
de fotogalerij groot 
bekijken. Dit doe je 
door op het beeldje te 
tikken.

• Indien je uit het pop-
up venster wenst te 
gaan, kan je afsluiten 
met het kruisje. F

Tips om te lezen

Voorbeeld van een keurfiche
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Europese

Ekster

Pica pica

Tekst: Eric Ackaert Oedelem

Luid gekras maakt mij regelmatig attent op de aanwezigheid 
van eksters in mijn tuin op zoek naar voedsel. Toegegeven, 
voor een zangvogel - want dat zijn eksters nu eenmaal 
- klinkt dat gekras in onze oren weinig melodieus maar 
misschien ervaren eksters dat anders. Pas uitgevlogen 
jongen geven er mee te kennen dat ze honger hebben.

Vergelijkbaar gekras is ook de meeste andere leden van hun 
familie, de Corvidae of  kraaiachtigen eigen. Zo ook  onze gaai 
(Garrulus glandarius, die ik ooit ‘halve ekster’ hoorde noemen.

Verspreiding

Eksters, althans de soort die wij hier kennen, en gaaien hebben 
trouwens veel  gemeen. Hun verspreiding bijvoorbeeld: in de 
gematigde streken van Europa en Azië. En – zie verder – hun 
intelligentie. 

Voor het leven

Eksters bezitten niet de bontheid van gaai. Ze vallen daarente-
gen wel op door hun fraai zwart/wit verenpak en lange staart. 
Hun lengte varieert van 45 tot 48 cm, waarvan de helft staart. 

D FE

*Niet alle artikels zijn 
beschikbaar als pop-up


