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TEN GELEIDE
Deze brochure is gemaakt om het afdelingen welke op zoek zijn naar een interessante invulling van hun ledenavonden e.d.
gemakkelijker te maken door het aanbod aan lezingen en presentaties over onze liefhebberij te bundelen. En stiekem hopen
we natuurlijk ook een beetje dat dit een prikkel is om wat meer sjeu aan de ledenavonden te geven, zodat die daarmee nog
aantrekkelijker worden om te bezoeken…
U vindt een scala aan mogelijkheden, welke verzorgd worden door ter zake kundige keurmeesters van de NBvV. Dat biedt u
direct een garantie dat u niet te maken heeft met prietpraat door zelfbenoemde deskundigen! Onze keurmeesters zijn up-todate op de hoogte van de inhoud en ontwikkelingen binnen hun vakgebied en delen dat op deze wijze graag met onze leden.
Niet voor niets is onze slogan “De NBvV – dat zijn we samen!”
De opsomming is niet volledig. Er zijn vast anderen die ook lezingen en presentaties geven en hier niet genoemd worden.
Dat komt omdat zij hun gegevens (nog) niet beschikbaar stelden. Bij deze dus aan hen de uitnodiging om dat alsnog te
doen.
Wanneer dat aan de orde is zullen we de brochure bijwerken/aanvullen en de hernieuwde versie weer aan u beschikbaar
stellen.
En uiteraard kunt u voor alle vragen en opmerking altijd bij het bondsbureau terecht.
Wij wensen u veel genoegelijke avonden en evenzoveel plezier met deze lezingen!
Hans van der Stroom – hoofd bondsbureau

ZOEKHULP:

(Snel op categorie zoeken? Kijk hier!)

ONDERWERP

LEZINGEN ZIJN TE VINDEN OP BLADZIJDEN

ALGEMEEN

3, 4, 6, 7,12,17, 19, 20, 21

KLEURKANARIES

4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17

VORM- & POSTUURKANARIES

5, 6, 8, 15

ZANGKANARIES

17

TROPEN

3, 16

KROMSNAVELS

4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18

CULTUURVOGELS

6

GRONDVOGELS & DUIVEN

nog geen lezingen opgegeven

Foto voorpagina: PO
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DE WEG NAAR EEN MOOIE SHOWVOGEL
ARIE GOUD

KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

Richting de show is de liefhebber doorgaans nog wel bereid wat puntjes op
de bekende i te zetten. Maar als we een
mooie show-vogel willen brengen, wanneer moeten we dan bepaalde punten
zien te beïnvloeden ?

NIVEAU

Algemeen

GEBRUIKTE MEDIA

-

DUUR/LENGTE

Circa 1 uur

DOOR VERENIGING TE VERZORGEN

-

PRIJSINDICATIE

25 euro en reiskosten

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN

Bij de liefhebbers zit vaak veel deskundigheid en praktische kennis. Het
gaat niet alleen om mijn mening, maar
tijdens een avond proberen we ook
ervaringen uit te wisselen. En meegebrachte vogels kunnen/mogen ook altijd
besproken worden.

CONTACTGEGEVENS

Telefoonnummer 0655802197 / Mail
famgoud@zeelandnet.nl

Verzorgt ook tafelkeuringen voor Tropische vogels
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HENK KAMP

VOGELBESPREKING
KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

De interactie met de leden en het bespreken
van de door de leden meegebrachte vogels.
De standaardeisen. Voorbereiding op de
kweek. Het samenstellen van kweekkoppels.
Het lezen van het keurbriefje.

NIVEAU

Algemeen

GEBRUIKTE MEDIA

Geen powerpointpresentatie of dia-lezing

DUUR/LENGTE

Avondvullend

DOOR VERENIGING TE VERZORGEN

-

PRIJSINDICATIE

35 euro + kilometervergoeding

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN

Anderen beoordelen mijn vogelbesprekingen
of tafelkeuringen prettig en leerzaam.

CONTACTGEGEVENS

Per mail: henkkamp@live.com. Telefonisch:
0546-860531 mobiel 0610740978

Verzorgt ook tafelkeuringen voor Kleurkanaries en Vorm- en Postuurkanaries

PARKIETEN ALGEMEEN

JAN VAN SEETERS

(BIJZONDER STANDAARD GRASPARKIET EN KLEURGRASPARKIET)

KORTE BESCHRIJVING V.D.
INHOUD

Presentatie over het houden en kweken van parkieten

NIVEAU

Liefhebbers

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpresentatie

DUUR/LENGTE

2 uur

DOOR VERENIGING TE VER- Koffie
ZORGEN
PRIJSINDICATIE

Reiskosten en vergoeding in overleg

CONTACTGEGEVENS

Telefoon : 0615247371 Email : jvanseeters@kpnmail.nl

Verzorgt ook tafelkeuringen voor Parkieten, Standaard Grasparkiet, Kleurgrasparkiet
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J. BOESVELD

KLEURGRASPARKIETEN EN HUN MUTATIES
KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

Kleurgrasparkieten en hun mutaties, over de details van de mutatie en wat
meer komt kijken bij de kleurgrasparkiet.

NIVEAU

Voor beginnende liefhebbers en hoger.

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpoint presentatie.

DUUR/LENGTE

1:30 - 2:30 uur

DOOR VERENIGING TE VERZORGEN

Indien mogelijk een beamer, wel te verzorgen door de vereniging een
projectiescherm.

PRIJSINDICATIE

€ 60,00 + reiskosten 0,25 per kilometer (heen en terug)

CONTACTGEGEVENS

Via Email boesveldjurgen@gmail.com of telefonisch 06 83 32 69 26

Verzorgt ook tafelkeuringen voor Grasparkieten en (Dwerg)papegaaien

KOENO DE GROOT

KLEUR- EN POSTUURKANARIES

KORTE BESCHRIJVING
V.D. INHOUD

Lezingen over Kleur- en Postuur Kanaries van
begin tot einde kweek. Tevens over verschillende kleurslagen en of Postuurrassen aparte
lezingen

NIVEAU

voor beginners Algemeen en Specialisten

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpoint presentatie

DUUR/LENGTE

1 a 2uur

DOOR VERENIGING TE
VERZORGEN

alles zelf in bezit

PRIJSINDICATIE

n.o.v.t.

Verzorgt ook tafelkeuringen voor Kleur- en Postuur kanaries
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GERRIT BRINKMAN

VOGELPRAATJE

KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

Het betreft een interactieve presentatie die i.o.m de organisatie kan
worden samengesteld. De bezoeker wordt meegenomen aan de
hand van foto's en vragen over de vogels.

NIVEAU

Voor elke vogelliefhebber.

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpointpresentatie

DUUR/LENGTE

2 tot 2 1/2 uur

PRIJSINDICATIE

€ 75,00 + reiskosten

CONTACTGEGEVENS

Mail gerrit.brinkman@tele2.nl, telf. 0548517246, mobiel
06138996072 uur

Verzorgt ook tafelkeuringen voor Tropen, EC, Parkieten enz.

HARRIE V.D. KOLK
BEVEDERING, VERERVING EN SAMENSTELLEN VAN KOPPELS

KORTE BESCHRIJVING
V.D. INHOUD

Lezing gaat over bevedering en vererving en
samen stellen van koppels

NIVEAU

Algemeen

GEBRUIKTE MEDIA

powerpoint presentatie

DUUR/LENGTE

2uur

DOOR VERENIGING TE
VERZORGEN

-

PRIJSINDICATIE

reiskosten € 0,25 km + €35,00

CONTACTGEGEVENS

email: hvd.kolk@tele2.nl of 0650526912

Verzorgt ook tafelkeuringen voor Kleur- en Postuurkanaries
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LAURENS BROOS

ZOO ANTWERPEN
KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

Een lezing verzorgt door Laurens Broos met de titel ‘Vogels in de
ZOO van Antwerpen’. De lezing gaat over zijn ervaringen met vogels
in dierentuinen en vooral in de ZOO van Antwerpen. Laurens is verzorger van een ongeveer 250 vogels op de vogelafdeling en weet alles
te vertellen over transporten, voeding, kweek, bezoekers en inbeslagnames. Daarnaast vergelijkt Laurens de verzorging en de kweek van
vogels in dierentuinen met het hobbymatig houden van vogels. Naast
vogels komen ook andere dieren in zijn lezing aan bod. Dit doet hij
met behulp van een PowerPoint presentatie met filmpjes en foto’s. Het
belooft een interessante lezing te worden.Laurens Broos is met zijn
leeftijd van 27 jaar een van de jongste keurmeester van parkieten en
papegaaien van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).
Naast keurmeester en zijn fulltime baan bij de ZOO besloot hij vorig
jaar om een lezing te maken over zijn werk. Intussen is hij bezig om
nog twee lezingen te maken.

NIVEAU

Algemeen

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpoint met filmpjes en fotos en uitleg

DUUR/LENGTE

1:30 uur a 2:00 uur

DOOR VERENIGING TE VERZORGEN

projectiescherm

PRIJSINDICATIE

€50,- + reiskosten ( €0,25 per gereden kilometer)

CONTACTGEGEVENS

laurensbroos@live.nl

Verzorgt ook tafelkeuringen voor Parkieten
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DIVERSE LEZINGEN KLEUR- EN POSTUURKANARIES
THEO VAN KOLLENBURG

KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

Kleur- en Postuurkanaries in algemene zin
van het woord, ook presentatie per ras of
kleur behoort tot de mogelijkheden.

NIVEAU

Algemeen, voor zowel beginners als gevorderde en specialisten

GEBRUIKTE MEDIA

Alles geheel digitaal met gebruikmaking
van powerpoint presentaties

DUUR/LENGTE

Geheel avond vullend

DOOR VERENIGING TE VERZORGEN

Eventueel een projectiescherm

PRIJSINDICATIE

n.o.t.k.

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN

Op wens van de organisatie kan een op
maat gemaakte presentatie gegeven worden

CONTACTGEGEVENS

Stuur een e-mail naar th.v.kollenburg7@
home.nl of bel 0617534845

Verzorgt ook tafelkeuringen voor zowel Kleur- als Postuurkanaries

HENNIE VAN LIESHOUT

KLEURKANARIES EN HUN STANDAARDEISEN
KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

Uitleg per soort i.r.t. standaardeisen

NIVEAU

Aanpasbaar

GEBRUIKTE MEDIA

Laptop

DUUR/LENGTE

2 uur inclusierf discussie vragen

DOOR VERENIGING TE VERZORGEN

Beamer + scherm en aansluitkabel van laptop naar beamer

PRIJSINDICATIE

50,- + reiskosten

CONTACTGEGEVENS

Telefonisch via 06-55847901
Mail: hennievanlieshout@upcmail.nl

Verzorgt ook tafelkeuringen voor Kleurkanaries
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KEES DIEPSTRATEN

ALGEMEEN, VOEDING, KANARIES
KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

Keuze uit minimaal 10 mogelijkheden.Enkele voorbeelden: Voor de
beginner een lezing met 'handout' ter voorkoming van beginners
fouten dan een lezing over de "Criteria bij het tot stand komen van
vruchtbaarheid" een aantal lezingen over voeding al of niet gesponsord, Lezing over het Bioritme en hoe toe te passen, Lezing over het
gezond houden van het vogelbestand, zonder gebruik maken van
medicijnen. En lezingen waar de afdeling ZELF mag bepalen welke
onderwerpen aan de orde moeten komen. Daarnaast het houden van
jong vogeldagen met door de leden van de afdeling meegebrachtte
vogels al of niet aangevuld met onze eigen vogels Tropen, kromsnavels en kanaries kleur- en postuur. Dit doen we dan samen Joke en
Kees Diepstraten.

NIVEAU

Specialisme over voeding maar ook voor de beginnende liefhebber
hebben we een aangepaste lezing

GEBRUIKTE MEDIA

Meestal met gebruik van een powerpoint presentatie

DUUR/LENGTE

Naar wens ongeveer 2 uur voor een avondvullend programma

DOOR VERENIGING TE VERZORGEN

Alle benodigde materialen worden meegenomen

PRIJSINDICATIE

€50,00 + reiskosten 0,25 p.km of gesponsord door Witte Molen voor
€25,00 compleet

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN

De gesponsorde lezing moet eerst worden aangevraagd en pas na
instemming en ondersteuning kan deze worden vastgelegd en uitgevoerd.
Bij de meeste lezingen wordt een handout, dan wel naslagwerk voor
opname in het clublad van de afdeling nagezonden zodat e.e.a nog
een rustig kan worden nagelezen.

CONTACTGEGEVENS

Per mail; cbdiepstraten@gmail.com telefoon thuis 010.5911812 privé
06.14124493

Verzorgt ook tafelkeuringen, al of niet samen met zijn vrouw Joke Diepstraten-Lemaire. Kees Diepstraten voor kleurpostuur kanaries en Joke voor tropische vogels, EC vogels en Parkieten. Dus samen alle soorten vogels.
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BENNO LOWIK

PARKIETEN
KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

•
•
•
•

Powerpoint 1 - Standaard grasparkieten, ontwikkeling
standaard grasparkiet, uitleg keurbriefje en kleuren(ca 150
foto's).
Powerpoint 2- Van forpus tot papagaai, uitgebreide
algemene lezing over diverse parkieten(ca 350 foto's) en
papagaaiesoorten incl mutaties.
Powerpoint 3 - Agaporniden incl mutaties incl uitleg
keurbriefje(ca 125 foto's).
Powerpoint 4 - Houden, showen en keuren van parkieten
in Bahrein (ca 120 foto's).

NIVEAU

Powerpoint 1 en 3 geschikt voor speciaalclubs, powerpoint 2 en
4 voor afdelingen

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpoint presentatie

DUUR/LENGTE

Afhankelijk van powerpoint , gemiddeld 2 uur

DOOR VERENIGING TE VERZORGEN

Eenvoudige beamer beschikbaar, meeste vereniging hebben
deze wel

PRIJSINDICATIE

65 euro per lezing, kan ook een combi zijn bijv. bahrein en
agaporniden + reiskosten 0,25 per km

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN

In ontwikkeling powerpoint over kleurgrasparkieten en valkparkieten (bijna klaar), evt is er korte powerpoint beschikbaar
met uitleg over diverse keurbriefjes parkietachtigen met daaropvolgend een tafelkeuring van meegebrachte vogels

CONTACTGEGEVENS

Via mail : familie-lowik@hotmail.com of via telefoon :
0653122063

Tafelkeuringen van alle soorten parkieten, specialisme standaard grasparkieten, kleurgrasparkieten en agaporniden
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TINO SIMONS

INTERACTIEVE PRESENTATIE OVER
KLEURKANARIES

KORTE BESCHRIJVING
V.D. INHOUD

Op aanvraag over alles wat deze vogelliefhebberij de moeite waard maakt,
zoals; de verzorging, aanschaf vogels, de fok, de genetica, tentoonstellingen,
het keursysteem etc..

NIVEAU

Voor iedereen geschikt

GEBRUIKTE MEDIA

Kan! Maar zelf vind ik plaatjes kijken niet interessant

DUUR/LENGTE

2 á 3 uur

DOOR VERENIGING TE
VERZORGEN

Indien nodig, na overleg

PRIJSINDICATIE

25,- per dagdeel excl. reiskosten

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN

Het meest interessant is om deze presentaties interactief te doen. Alle leden
kunnen hun vragen stellen. Vaak geeft dit dan een boeiende discussie. De
wijsheid ligt zeker niet alleen bij de presentator, maar bij de groep mensen die
aanwezig zijn.

CONTACTGEGEVENS

Mobiel: 06 533 642 98 en/of t.simons@wxs.nl

Verzorgt ook tafelkeuringen voor Kleur- en Postuurkanaries

pagina 11

WILLEM SMIT

• DIVERSE KROMSNAVELS
• HET TENTOONSTELLINGKLAAR
MAKEN VAN EEN VOGEL
• HET KEURBRIEFJE
• VERERVING

KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

Er zijn verschillende presentaties over parkieten met vooraf een algeheel verhaal over of kleur of het tentoonstellen of licht of voer etc.
Bij de presentatie over parkieten kan bijvoorbeeld een selectie gemaakt
worden uit de soorten kromsnavels die men wil zien.
De presentatie kan men als vereniging zelf samenstellen (indien voorradig) voor een avond. In de presentaties wordt uitleg gegeven over de
kromsnavels en de diverse kleurslagen komen ook aan de orde met tips
waar men op moet letten bij de vogels die naar de tentoonstelling gaan.

NIVEAU

Voor alle niveau's en in overleg te specialiseren.

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpointpresentatie

DUUR/LENGTE

Indicatie 2x 45 minuten met pauze

DOOR VERENIGING TE VERZORGEN

Niet nodig, maar indien aanwezig kan het gebruikt worden.

PRIJSINDICATIE

In overleg, excl. reiskosten á € 0,30/km.

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN

Voor bijvoorbeeld een presentatie over kromsnavels e.d. kan een
selectie gemaakt worden uit verschillende presentaties over de soorten
kromsnavels die er zijn. Dit kunnen alleen de grasparkieten zijn met
een combinatie van bijvoorbeeld Catharinaparkieten. Zo zijn diverse
combinaties mogelijk. Dus voor de pauze en na de pauze kan een verschillende presentatie worden gegeven.

CONTACTGEGEVENS

Telefonisch via 06-16495221 of per mail via keurmeesterwsmit@ziggo.
nl. Via de mail kan een lijst met de verschillende presentaties toe worden gestuurd om een keuze te bepalen met prijsopgaaf.

Verzorgt ook tafelkeuringen voor alle parkieten en standaard grasparkieten
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GEORGE STEINZ

INLEIDING VERERVINGEN

KORTE BESCHRIJVING
V.D. INHOUD

Tijdens de presentatie leert men de verschillende wijzes van vererving van kleurmutaties te begrijpen. Het geheel is zeer geschikt voor de beginnende liefhebber
die met kleurmutaties aan de slag wil of er al mee te maken heeft. Het geheel wordt
in Jip en Janneke taal begrijpelijk uitgelegd. Na deze presentatie zou men het geleerde thuis in de praktijk toe moeten kunnen passen.

NIVEAU

Beginner, en beginners met mutatiekweek

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpointpresentatie en andere ondersteunende artikelen m.b.t. het onderwerp

DUUR/LENGTE

1,5 / 2 uur

DOOR VERENIGING TE
VERZORGEN

Alles is in bezit maar als een vereniging een beamer en scherm heeft scheelt dat
een hoop gesjouw

PRIJSINDICATIE

€ 50,00 + reiskosten á € 0,25 per km

CONTACTGEGEVENS

g.steinz@ziggo.nl en tel. via 070-211897
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ADRIE VAN KOOTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EEN REIS DOOR WEST-AUSTRALIE
EEN REIS DOOR OOST- , NOORD EN MIDDEN-AUSTRALIE (2 DELEN)
AGAPORNIDEN (ALGEMEEN + KEURINGSEISEN, MUTATIES + UITLEG MUTATIES)
NEOPHEMA’S (ALGEMEEN + MUTATIES+UITLEG MUTATIES, KEURINGSEISEN)
LORI’S EN VIJGPAPEGAAIEN
AUSTRALISCHE PARKIETEN (ALGEMEEN, VERZORGING, KWEEK E.D.)
PYRRHURA’S (ALGEMEEN, VERZORGING, KWEEK, KEURINGSEISEN E.D.)
ROSELLA’S (ALGEMEEN, VERZORGING, KWEEK KEURINGSEISEN E.D.)
KROMSNAVELS UIT ZUID-AMERIKA (ALGEMEEN, VERZORGING, KWEEK, KEURINGSEISEN E.D. - 2 DELEN)
PARKIETEN EN PAPEGAAIEN (ALGEMEEN, VERZORGING, KWEEK, KEURINGSEISEN
E.D.)
EEN REIS DOOR ZUID-AFRIKA
EEN REIS DOOR COSTA RICA
VOEDING EN ZIEKTEN BIJ VOGELS

KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

Zie hierboven

NIVEAU

algemeen, beginnende liefhebbers, specialisten

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpoint + filmpjes

DUUR/LENGTE

(2 tot 2,5 uur) kan in overleg

DOOR VERENIGING
TE VERZORGEN

Zelf in bezit van beamer, projectiescherm

PRIJSINDICATIE

75 euro + 0,25 p/km reiskosten

CONTACTGEGEVENS

0596-592169 / 06-51891886 /
adrivankooten@planet.nl

Verzorgt ook tafelkeuringen voor gras- en groteparkieten
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JOS WOKKE

•
•
•
•

KLEURKANARIES
FRISÉRASSEN
GLADBEVEDERDE POSTUURKANARIES
ERFELIJKHEIDSLEER

ONDERWERP

Op aanvraag

NIVEAU

Van beginner tot specialisten

GEBRUIKTE MEDIA

Levend materiaal en Beamer

DUUR/LENGTE

2,15 uur

DOOR VERENIGING TE VERZORGEN

-

PRIJSINDICATIE

€ 30 + reiskosten

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN
CONTACTGEGEVENS

postuurjos@outlook.com. Tel. 0625106157

Verzorgt ook tafelkeuringen voor Postuur- en Kleurkanaries
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JOHAN ZWART

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AFRIKAANSE PRACHTVINKEN
AUSTRALISCHE PRACHTVINKEN
AUSTRALISCHE PARKIETEN
ZUID-AMERIKAANSE PARKIETEN
INSECTEN- EN VRUCHTENETERS
LORIES
NEOPHEMAS
ZEBRAVINKEN
OVERIGE PARKIETEN
AMAZONES
KAKATOES
OP AFSPRAAK TE REGELEN ONDERWERP

NIVEAU

Voor beginnend tot specialist

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpoint middels beamer

DUUR/LENGTE

ongeveer 2,5 uur

DOOR VERENIGING TE VERZORGEN

N.v.t.

PRIJSINDICATIE

Euro 50 + reiskosten

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN

n.v.t.

CONTACTGEGEVENS

j.zwart59@upcmail.nl en/of
0654351122/0518452190

Verzorgt ook tafelkeuringen voor Tropische vogels en Parkieten

GEEFT U ZELF LEZINGEN OF PRESENTATIES?
EN STAAT U NIET IN DEZE CATALOGUS?
DAT IS JAMMER, WANT HIJ IS BEKEND BIJ ALLE VERENIGINGEN EN SPECIAALCLUBS...
GELUKKIG KUNNEN WE ER WAT AAN DOEN !
NEEM DAARVOOR GEWOON EVEN CONTACT OP MET HET
BONDSBUREAU EN VOLGENDE KEER BENT U ER OOK BIJ.
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WILLEM WIJKHUIZEN

1. HET FOKKEN MET KOOI- EN VOLIÈREVOGELS
2. KNARIES VOOR DUMMIES

KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

1.
2.

Over het fokken met vogels met de bijbehorende nesten met wat info over de zichtbare
vogels etc.
Geschiedenis ,wat over zang, postuur,kleur,
broedperiode, tentoonstelling ,keurbriefje,
etc.

NIVEAU

algemeen

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpointpresentatie

DUUR/LENGTE

1.5 uur

DOOR VERENIGING TE VERZORGEN

Ik neem alles zelf mee, al heeft een zaal beamer en
scherm wel mijn voorkeur

PRIJSINDICATIE

75 euro + € 0,30 reiskosten per km.

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN

Alleen als mijn werkrooster het toelaat omdat ik
hiervoor geen vrij wil nemen.

CONTACTGEGEVENS

via mail : willemwijkhuizen1@gmail.com
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YNE PETER TERPSTRA

AGAPORNIDEN (SPECIFIEK ROSEICOLLIS)
KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

Mijn manier, houden, kweken en tentoonstellen van Roseicollis

NIVEAU

Interessant voor elke (fanatieke) vogelliefhebber

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpoint presentatie

DUUR/LENGTE

1,5 - 2 uur

DOOR VERENIGING TE VERZORGEN

rojectie scherm zelf voorzien, eventueel een beamer. Beamer
heb ik evt ook zelf.

PRIJSINDICATIE

60 euro + reiskosten 25 cent per kilometer

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN

Ik neem u mee naar de ontwikkleing van de Roseicollis van de
laatste 25-30 jaar. Door het feit dat ik deze soort al meer dan 40
jaar houd, kweek en tentoonstel kan ik duidelijk maken wat de
ontwikkeling is geweest en wat die kan worden. Ik laat zien hoe
ik mijn dier houd en wat ik bv voer. Ook laat ik tal van (zelf)
gekweekte kleurmutaties zien en een onderdeel waar specifiek
de kopvormen worden benadeld als ook veertypes.

CONTACTGEGEVENS

info@ypterpstra.nl

Tafelkeuringen Agaporniden, Standaard Grasparkieten
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HANS WAGENAAR

VERSCHILLENDE TITELS/OP AANVRAAG

KORTE BESCHRIJVING
V.D. INHOUD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spatten in bad - een unieke en geheel andere kijk op vogels! (allround)
Papegaaien in het wild I © (Midden- en Zuid Amerika)
Papegaaien in het wild II © (Afrika, Azië en Australië)
Beautiful Birds - de mooiste vogels van de wereld ©
(allround)
Interactie bij vogels (allround)
Bij de Prachtvinken thuis © (Afrika, Azië en Australië)
Natuurlijk voedselbronnen voor papegaaien ©
Vogels van weiden en akkers © (Europese vogels).
In Vogelvlucht - indrukwekkende vliegbeelden © (allround)
Predatie bij vogels - eten en gegeten worden © (allround)
New Generation - de nieuwe generatie © (allround)
Portretten van Vogels (allround)
Reflex – verbluffende spiegelbeelden © (allround)
Beter een vogel in de hand . . . ringonderzoek aan inheemse vogels (Europese vogels

NIVEAU

Voor zowel de beginnende als gevorderde liefhebber

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpoint met live commentaar van spreker

DUUR/LENGTE

Avondvullend (2 tot 2,5 uur)

DOOR VERENIGING TE
VERZORGEN

kop koffie en een vrije lichtnetaansluiting
Alle benodigde apparatuur wordt door mij aangeleverd.

PRIJSINDICATIE

n.o.t.k.

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN

Het meest interessant is om deze presentaties interactief te doen. Alle leden
kunnen hun vragen stellen. Vaak geeft dit dan een boeiende discussie. De
wijsheid ligt zeker niet alleen bij de presentator, maar bij de groep mensen die
aanwezig zijn.

CONTACTGEGEVENS

rupicola@tele2.nl 06-28852494
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HANS VAN DER SLUIS

40 JAAR WERKERVARINGEN OP DE
VOGELAFDELINGEN VAN ARTIS,
VOGELPARK AVIFAUNA EN YERSEY ZOO

KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

40 jaar werkervaringen op de vogelafdelingen van
ARTIS, Vogelpark Avifauna en Yersey Zoo. Na de
pauze behandel ik diverse ( park ) vogelsoorten
met een apart verhaal.

NIVEAU

Interessant voor elke (fanatieke) vogelliefhebber

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpoint presentatie

DUUR/LENGTE

1,5 - 2 uur

DOOR VERENIGING
TE VERZORGEN

Projectie scherm indienn mogelijk zelf voorzien

PRIJSINDICATIE

100 euro + 0,19 cent kilometer vergoeding

EVENTUELE BIJZONDERHEDEN

Voorwaarden : rookvrij

CONTACTGEGEVENS

hansvdsluis@hetnet.nl
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HENK BRANJE
HOOFDREDACTEUR “ONZE VOGELS

ALGEMEEN

KORTE BESCHRIJVING V.D. INHOUD

1.

NIVEAU

Algemeen - voor elk wat wils

GEBRUIKTE MEDIA

Powerpoint presentatie

DUUR/LENGTE

Avondvullend

DOOR VERENIGING
TE VERZORGEN

Projectie scherm

PRIJSINDICATIE

75 euro + 0,30 cent kilometer vergoeding

CONTACTGEGEVENS

mail: hbranje@icloud.com

2.
3.

25 JAAR ‘In de keuken van’ ; foto’s gemaakt en ervaringen
opgedaan bij 150 liefhebbers; tips en trucs
LEZING OVER WELTVOGELPARK WALSRODE
EUROPESE DIERENTUINEN EN HUN VOGELVERZAMELINGEN
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