Landsbond: form
mulier nominatieve ringen 01/01/2
2015 (recto)

LAND
DSBOND van
v FOK
KKERS va
an NEER
RHOFDIER
REN vzw
w
VLA
AAMS INTE
ERPROVINC
CIAAL VER
RBOND van
n FOKKERSS van NEEERHOFDIER
REN vzw

Bestelforrmulier vooor NOM
MINATIEV
VE RING
GEN voorr bescherm
mde Euro
opese vogels
Enkel bestellingen
b
n in veelvou
uden van 10
0 per diameter wordeen aanvaard
d.
Geef het aantal ringen op naast
n
de rin
ngmaten :

4 mm :

4 mm :
4,5

5 mm :

5,5
5 mm :

6 mm
m :

6,5 mm :

7 mm :

8 mm :

9 mm
m :

10 mm
m :

11 mm :

1 mm :
12

133 mm :

14 mm :

16 mm
m :

18 mm :

2 mm :
20

222 mm :

24 mm :

27 mm
m :

Totaal
T
aan
ntal ringen
n =

……
…. x 0,300 €/ ring =

……. €

Verzendin
V
gskosten

min
nimum € 2,000 of meer,,
volgeens afspraakk / bestellin
ng

2,000 €

Te
T betalen
n

……. €

Om te besstellen stuurt U een ingevuld form
mulier op naar:
n
Secrretariaat Laandsbond:
Geert De Clercq
q , Klemhoutstraat 999 B-9620
0 Zottegem
m
T
TEL. : 09 / 361.17.12
FAX : 09 / 256.5
50.88
E-mail:
E
LF
FN1992@hotmail.com
m
Bestellingeen dienen teegen de 10dee van elke m
maand geplaaatst te word
den, van febbruari t/m ju
uni.
Men kan dde levering binnen
b
de tw
wee maand verzekeren. U kunt meeerdere kereen per jaar bestellen.
b
De betalin
ng dient gellijktijdig te gebeuren op rekenin
ngnr. 000-1142297-25 op naam van
v de
Landsbon
nd (LFN BA
AG NOM) op
o hetzelfd
de adres alss dat van seecretariaat..
« IBAN: B
BE70 0001 1422 9725 BIC: BP
POTBEB1 »
Uw gegeveens voor dee opname in
n het registter (in drukkletters a.u.b
b.):
nom
minatief num
mmer (indieen reeds toeegekend): ............................... tel. ….. / ………
……...………..
naaam en voornnaam: .......................... ...................................................... ....................................…..
straaat en huisnnummer: ...................... ...................................................... ....................................…..
posstcode en geemeente: ............................................................................. ....................................…..
proovincie: .................................................................

fokkersskaart: ……
………………
……………
…….

rekkeningnr: ......................................................……
…..
De aanvrag
ger verklaartt hierbij dat hij/zij de voo
orbije vijf jaa
ar geen vero
oordeling heeeft opgelope
en wegens
overtred
dingen van de
d regelgeving inzake h et houden van
v vogels in
n gevangensschap, waarrbij een verb
bod
werd op
pgelegd tot het
h houden in gevangen
nschap van specimens
s
van
v bescherrmde vogels
soorten.
De aanvrager verklaa
art hierbij oo
ok een verge
elijkbare ho
oeveelheid specimens
s
in gevangenschap
te kwekken die beho
oren tot de soorten wa
aarvoor nom
minatieve rin
ngen vereistt zijn.

datum en
n handteken
ning: ......... ............................................................…………
……………
…….
Zie achterkant vvoor het aankkruisen van de
d soorten wa
waarvoor U ringen aanvraaagt.
Deze bladzijde is niet
n geldig zon
nder ingevulde
de achterkant van het formu
ulier.

Landsbond: formulier nominatieve ringen 01/01/2015 (verso)

BESCHERMDE EUROPESE SOORTEN EENDVOGELS, HOENDERVOGELS EN DUIVEN
die mogen gehouden worden wanneer ze geringd zijn conform het “Soortenbesluit” van 15 mei 2009
(de soorten waarvoor ringen aangevraagd worden aankruisen in het vakje)
Eendvogels (Anseriformes)
ø ring
Vakje
Cygnus
columbianus
24
Fluitzwaan
Cygnus olor
24
Knobbelzwaan
Cygnus bewickii
24
Kleine zwaan
Cygnus cygnus
27
Wilde zwaan
Anser erythropus
14
Dwerggans
Anser anser
20
Grauwe gans
Anser brachyrhynchus 14
Kleine rietgans
16
Kolgans
*1 Anser albifrons
Anser rossii
14
Rossgans
Anser caerulescens
14-16
Sneeuwgans
Anser fabalis
18
Taigarietgans
Anser serrirostris
18
Toendrarietgans
Branta leucopsis
14
Brandgans
Branta canadensis
14-20
Canadagans
Branta hutchinsii
12-13
Dwergcanadagans
Branta bernicla
12
Rotgans
Branta ruficollis
12
Roodhalsgans
Tadorna
ferruginea
13
Rode casarca
Tadorna tadorna
12
Bergeend
9
Amerikaanse smient Anas americana
Amerikaanse
Anas carolinensis
7
wintertaling
Amerikaanse zwarte
Anas rubripes
12
eend
Anas formosa
8
Baikaltaling
8
Blauwvleugeltaling Anas discors
Anas strepera
10
Krakeend
Anas acuta
10
Pijlstaart
Anas
falcata
10
Sikkeleend
Anas clypeata
9
Slobeend
Ana penelope
9
Smient

Anas platyrhynhos
Wilde eend
Anas crecca
Wintertaling
Anas querquedula
Zomertaling
Marmaronetta angustirostris
Marmereend
Amerikaanse tafeleend Aythya americana
Aythya valisineria
Grote tafeleend
Aythya affinis
Kleine toppereend
Aythya fuligula
Kuifeend
Aythya collaris
Ringsnaveleend
Aythya ferina
Tafeleend
Aythya marila
Toppereend
Aythya nyroca
Witoogeend
Netta rufina
Krooneend

Hoendervogels (Galliformes)
Vakje
Phasianus colchicus
Bosfazant
Alectoris barbara
Barbarijse patrijs
Alectoris chukar
Chukarpatrijs
Perdix perdix
Patrijs
Alectoris graeca
Steenpatrijs
Alectoris rufa
Rode patrijs

10
7
7
8
10
11
9
9
9
10
10
9
11

ø ring
12
9
9
7
9
9

Halsbandfrankolijn Francolinus francolinus
Europese kwartel

Coturnix coturnix

Duiven (Columbiformes)
Vakje
Columba oenas
Holenduif
Columba palumbus
Houtduif
Columba livia
Rotsduif
Streptopelia decaocto
Turkse tortel
Streptopelia senegalensis
Senegaltortel

9
4,5

ø ring
7
8
7
6
5,4

Ter informatie: Eidereend, Koningseider, Stellers eidereend, Harlekijneend, IJseend, Zwarte zee-eend, Brilzee-eend, Grote
zee-eend, Buffelkopeend, IJslandse brilduiker, Brilduiker, Kuifzaagbek, Nonnetje, Middelste zaagbek, Grote zaagbek,
Witkopeend, Alpensneeuwhoen, Moerassneeuwhoen, Schots sneeuwhoen, Auerhoen, Hazelhoen, Korhoen, Trocazduif, Boll’s
duif, Laurierduif, Oosterse tortel en Zomertortel zijn Europese soorten die eveneens mogen gehouden worden mits ze een
wettelijk erkende voetring dragen, maar op de tentoonstellingen van de Landsbond mogen ze niet gekeurd worden.

*1: Tule kolgans – 18 mm

