Inlichtingsblad voor aanvraag ter erkenning uitzonderlijke kweek.
Vogels

Nederlandse
benaming

Latijnse benaming

Ouderdom

in elkaars
gezelschap sinds
…………….
maanden

Gekoppeld op
……………………….

Geplande / toevallige
kweek

In bezit sinds

Gekweekt / ingevoerd

Man
Pop
èèn/beide vogels
hebben vroeger
nog gekweekt

in kweekkooi /
in gezelschap van
binnenvolière /
……………………………………
buitenvolière / verwarmd ……………….……….…………
/ overdekt
…..….vogels

Vogels zijn tam/schuw
verschuilen zich / niet
laten geen / wel nestkontrole toe

afmetingen kweekkooi / volière lengte:
breedte:
hoogte:

Veel / weinig zon
voorkant is noord/oost/zuid/west gericht

aard van de beplanting:
………………………………………………....

zijn wel / niet agressief tegen andere vogels
in de kweek

avondverlichting vanaf: ………………...…….

aard van de betakking:
…………………………………………………

aard van de vloer: ………………………………….

morgenverlichting vanaf: ….………………………

nestkast / nestblok

afmetingen
breedte:

lengte:
hoogte:

diameter vlieggat: …………………………...………….
Binnendiameter: …………………………………………....

zelfgebouwd nest met materiaal:
oud nest afkomstig van:
de afwerking is slordig / gebrekkig / moest
………………………………………………..
………………………………………………….
bijgewerkt worden
aard nestschoteltje: stenen / plastieken / ijzeren / rieten / ……………………………………………………………...
Kweek
1ste legsel
2de legsel
3de legsel
4de legsel
datum 1ste ei
aantal eieren per legsel
aantal bevruchte eieren
aantal gekipte jongen
aantal volwassen jongen
aantal gestorven jongen
na ………... dagen na ………... dagen
na ………... dagen
na ………... dagen
mogelijke reden
aantal jongen in leven na rui
grondkleur eieren
met veel / weinig stippen
kleur stippen / vlekken / streepjes
regelmatig /onregelmatig verspreid over ganse ei / het
punt van het ei / achterste van het ei

afmetingen ei
………………mm op
………………mm

door de pop alleen
met broedmachine
door beide ouders afwisselend
door pleegouders
alleen 's nachts
de vochtigheidsgraad bedroeg
in stand gehouden door …………………………….
……..graden

broedtijd
…………..dagen

de jonge worden
de huidskleur van
naakt geboren /
de jongen is
met veel / weinig
………………………
dons
de jongen hebben
stoppels na ……..
dagen

de kleur v/d
stoppels is
………….…………

de jongen worden geboren met
……………………….kleurige dons

hebben pluimpjes
geringd op ………...dagen
op ………….dagen

gelijk aan de grote van de
eieren van ……………………

eieren werden gelegd
met tussenpozen
van……………… dagen

welke pleegouders

waarom

de jongen kippen gelijk uit met tussenpozen van
…...…dagen
de ogen zijn open vanaf
……………….dag

de kleur van de ogen is
……………………....

ze groeien normaal / langzaam / snel

ze verlaten het nest na
ze komen 's nachts nog ……............. dagen
ze wordden door de ouders nog geduld / verjaagd
……………..dagen
terug
de oudervogels aanvaarden - niet - dat de jongen een
dit kan - niet - voorkomen worden door ……………………………………………………….
voetring dragen
beschrijving van het jeugdkleed
de specifieke sterfte tijdens de rui treedt bij deze vogels
niet op,

kon niet - worden beperkt
kon voorkomen worden

voedsel voor de
kweek

gewone dagelijkse
speciale voeding
voeding
bestaande uit
bestaande uit

speciale voeding ter voorbereiding van de kweek
bestaande uit

vitamines onder de vorm van

merk vitamines

merk krachtvoeder

opfokvoeder tijdens de kweek

merk en type

welke insekten - hoe
verzameld

groenvoeder bestaande
uit

hoeveelheid krachtvoeder soorten zaden kiemzaad

kiemzaad hoe
klaargemaakt

onkruidzaden

Ik verklaar dit formulier zo volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te hebben.
Naam:
Adres:

nr.
Gemeente:

PC:

Lid van KBOF-vereniging

Stamnr.:

Handtekening:

ZEER BELANGRIJK!!!
Om aanspraak te kunnen maken op de erkenning "Uitzonderlijk kweekresultaat KBOF" moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:
1. De maat van de gesloten KBOF-voetring van het jaar mag niet groter zijn dan nodig voor deze soort.
2. In principe mogen binnen de maand v/d publcatievan de gelukte kweek in ons maandblad, geen vroegere kweekgevallen van dezelfde
vogel (met bewijzen) worden gemeld (alle gevallen worden in overweging genomendoor de aangestelde jury).
3. De hierna gevraagde handkeningen mogen niet ontbreken noch de foto's als bewijsstukken van het samengesteld artikel.

Ondergetekende verklaart dit kweekgeval te hebben vastgesteld in het volgende stadium:
Gegevens KBOF-ring: letter-diam.-jaartal
Niet vliegvlugge jongen

voorzitter / secretaris v/d plaatselijke
bond

Zelfstandige jongen

een keurmeester in de specialiteit v/d
gekweekte vogel

een medelid van zijn vereniging

Naam:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Adres:

Gemeente:

Gemeente:

Gemeente:

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

Dit formulier, volledig ingevuld, moet samen met de gevraagde foto's en het omschrijvend artikel, gezonden worden naar Karel van
Ginkel, Rombout Keldermansstraat 18, 2320 Hoogstraten.
Tel: 03.322.16.44 / GSM 0494 89 21 65 / E-mail : karel.vanginkel@skynet.be

