
Cliff Mostien 
Keurmeester KBOF/OMJ/COM 
GSM: 0497/65.46.19 
e-mail: cliff_mostien@yahoo.com 
Lezingen: 
-Forpussen: kweek, voeding, bespreking van alle soorten + mutaties  
-Tentoonstellen een kunst op zich: bespreking van de meest voorkomende parkieten op 
onze TT.  
-Parkieten kweken: bespreking van meest voorkomende parkieten, voeding, huisvesting en 
kweekgedrag 
-Loro Parque: een reisverslag van de meest interessante bezienswaardigheden van het 
eiland Tenerife. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan Loro Parque 
-Bolborhynchus en Brotogeris: huisvesting, voeding, kweekverslagen en een overzicht van 
alle bestaande soorten en hun mutaties.  
-Pyrrhura’s: de verschillende soorten & hun natuurlijke biotoop, huisvesting, kweek, 
voeding, vererving, mutaties, enz. 
-Lori’s: de verschillende soorten & hun natuurlijke biotoop, huisvesting, kweek, voeding, 
vererving, mutaties, enz. 
-Parrots in the land of Oz: een prachtige natuurdocumentaire volledig Nederlandstalig 
ondertiteld, gevolgd door een bespreking van de vogels in de documentaire. 
-Kaketoes: de verschillende soorten, hun natuurlijke biotoop, huisvesting, kweek, voeding, 
enz. 
-Amazones en ara’s: de verschillende soorten, hun natuurlijke biotoop, huisvesting, kweek, 
voeding, enz. 
-Zoo Antwerpen: een unieke blik achter de schermen en aandacht voor alle vogelverblijven 
van toen en nu. 
Prijs: 75€ 
Onkostenvergoeding: 0,30€ per km 
 
Colla Pieter & Cans Simon (Dierenartsen Vogels) 
www.galluvet.be  
Tel: 013353701 
e-mail: vogels@galluvet.be 
Lezingen: 
-Overzicht van de belangrijkste ziekten bij zangvogels en hun preventieve aanpak 
-Voorbereiding Kweek, kweek, afzetten jongen, rui 
-Overzicht van autopsie, cytologie, labo-onderzoeken en staalnames  
Prijs: op aanvraag 
Onkostenvergoeding: op aanvraag 
 
COM kleurkanaries België 
e-mail: Johan.VanderMaelen@minsoc.fed.be 
Lezingen: 
-Alle thema’s en onderwerpen van kleurkanaries 
Prijs: 50€ 
Onkostenvergoeding: 0,35€ per km 
 



Dr. Peter Coutteel 
e-mail: petercoutteel@gmail.com 
Lezingen: 
-Alle onderwerpen omtrent ziektes en gezondheid bij vogels 
Prijs: op aanvraag 
Onkostenvergoeding: op aanvraag 
 
Emiel Demeester & Niels Norman (Vogeldierenartsen) 
www.medibird.be 
Tel: +32 (0) 51 490 518 
e-mail: info@medibird.be 
Lezingen: 
-Ziekten bij vogels 
-Voeding bij vogels 
-Medicatie en spupplmentatie bij vogels 
-Voorbereiding kweekvogels 
-Ziektepreventie bij vogels 
Prijs: op aanvraag 
Onkostenvergoeding: op aanvraag 
 
Erwin Lens 
GSM: 0486/68.25.18 
e-mail:  lens.e@pandora.be   
Lezingen: 
-Vogels opbrengen met de hand alles gedemonstreerd ter plaatse 
deze spreekbeurt van april tot juli 
-Het maken en gedemonstreerd eivoer maken 
-Het africhten en bespreken van vogels voor tentoonstellingen 
-Mijn systeem voor het kweken van hybride 
-Zebravinken 
-Powerpoint van Zebravinken 
-Powerpoint Afrikaanse exoten 
-Het nemen van foto’s van u vogels dat u graag digitaal wil (Wel aantal vogels vermelden) 
Prijs: 65 € met beamer 
Onkostenvergoeding: 0,25€ per km 
 
Etiene Van Der Stricht 
GSM: 0497/28.04.04 
e-mail: vdstricht@gmail.com 
Lezingen: 
-Agaporniden 
-Afrikaanse parkieten 
-Aziatische parkieten 
-Australische parkieten en hun mutaties 
-Lorie’s en hun mutaties 
-Zuid-Amerikaanse parkieten 
-Amazones en Pionussen 



-Mutaties bij parkieten 
-Het Pantanal en Brazilie in Power Point . 
-Australie in Power point (750 beelden over gans australie in één avond ) 
-Australische kaketoes en Papegaaien 
-Edelparkieten en Edelpapegaaien  
-Mijn parkietenwereld : lezing over mijn ervaring van 45 jaar parkieten kweken, al de soorten 
waar ik met gekweekt heb, keuringen als internationaal keurder, en mijn hobby's in verband 
met parkieten en papegaaien (filmen en fotografie). 
-Australische parkieten en exoten in de natuur (zelf gefilmd in HD) 
Prijs: 60€ 
Onkostenvergoeding: 0,30€ per km 
 
Filip Moentjens 
GSM: 0495/581.555 
e-mail: f.moentjens@telenet.be 
Lezingen: 
-Voorstelling van de 18 soorten Amerikaanse Sijzen, zowel in het wild als in de avicultuur. 
Bijgestaan met veel beeldmateriaal. 
Prijs: op aanvraag 
Onkostenvergoeding: op aanvraag 
 
Glenn Vermeersch 
www.glennvermeersch.be 
GSM: 0468/25.53.39 
e-mail: info@glennvermeersch.be 
Lezingen: 
-Een blik achter de schermen van de vogelfotografie 
-Vogels van de Kalmthoutse heide en omstreken 
-Vogels van Europa 
Prijs: 150€ 
Onkostenvergoeding: 0,10€ per km 
 
Ivo Tresinie 
Tel: 089/41.70.63 
e-mail: ivotresinie@hotmail.com 
Lezingen: 
-Broeden met de broedmachine 
-Kwartels, patrijzen en frankolijnen 
-Het houden en kweken van kwartels 
-Worm –en coccidiose onderzoek bij vogels 
-Kraanvogels, ooievaars, ibissen en andere vogels met lange poten en hals. 
-De wilde voorvaders van onze kippen 
-Het transporteren van vogels 
-De ontwikkeling van ei tot kuiken 
-Vogel –en dierenparken van West-Europa 
Alle lezingen voorzien van dia’s 
Prijs: op aanvraag 



Onkostenvergoeding: op aanvraag 
 
Jozef Kenis 
GSM: 0477/39.93.15 
Tel: 03/663.47.96 
e-mail: jozef.kenis2@telenet.be 
Lezingen: 
-Australische parkieten en hun mutaties 
-Valkparkieten en hun mutaties 
-Aratinga’s 
Een combinatie van deze lezingen is mogelijk. 
Prijs: 50 € 
Onkostenvergoeding: 0,30€ per km 
 
Lou Megens 
Tel: 0031 645749237 
e-mail: lou.megens@outlook.com 
Lezingen: 
-Europese zangvogels in hun natuurlijke biotoop en als cultuurvogel 
-Het houden en kweken van Europese insectenetende vogels 
-Het raadselachtige leven van vogels: Zijn vogels intelligent, kunnen vogels kleuren 
onderscheiden, hoe goed kunnen vogels ruiken, waarom vliegen vogels, enz… 
-De Koekoek 
-Paradijsvogels 
-Fok met de Europese bijeneter 
Prijs: op aanvraag 
Onkostenvergoeding: op aanvraag 
 
Roger Vanlook 
Keurmeester KBOF/OMJ 
GSM: 0498/08.16.94 
Tel: 011/42.75.72 
e-mail: rogervanlook@skynet.be 
Lezingen: 
-Europese vogels algemeen 
-Europese vogels kweken 
-Vererving en mutanten 
-Insecteneters 
-Alle wetgeving ivm vogels houden 
-Voeding en onkruiden 
-Kleurkanaries 
-Hybriden 
-Zaadetende exoten 
-Huisvesting 
Digitale beelden met ondersteuning van beamer 
Prijs: op aanvraag 
Onkostenvergoeding: op aanvraag 



 
Roland Pieters 
Tel: 09/377.64.77 
e-mail: pieters.roland@skynet.be 
Lezingen: 
-Voeding van A-Z: Alles wat je over de voeding van je vogels moet weten. Theorie, praktijk 
en vragen beantwoorden. 
Prijs: op aanvraag 
Onkostenvergoeding: op aanvraag 
 
WEV Antwerpen 
Tel: 03/667.57.09 
e-mail: j.konings@skynet.be 
Lezingen: 
-Veilig kiemzaden maken en bewaren en wat met gewelde zaden 
-Gebruik van (on)kruiden > zin of onzin ; hoe met bessen en zaden omgaan 
-Volièrebouw en beveiliging 
-Handopfok , kweekproblemen enz… 
-Kweken met insecteneters ( insecten studie ) 
-Verzorgen en omgaan met zieke en verzwakte vogels 
Prijs: KBOF tarief  
Onkostenvergoeding: 0,35€ per km 
 
Wilfried Verbeke 
Keurmeester KBOF/BOU/OMJ 
Tel: 050/21.31.99 
e-mail: ekmozaik@skynet.be 
Lezingen: 
-Vliegende edelstenen: Eén der mooiste met prachtige dia’s over Europese vogels en 
prachtige mutaties, exoten, uilen, parkieten, duiven en hoenders en een stukje Walsrode 
-Het nieuwe Walsrode: Zeer mooi voorstelling over Walsrode 2011 met het park, bloemen 
en planten, vogels, keuken, quarantaine, broedafdeling, enz… 
-Vogels in de lucht op het land en in het water: Prachtige voorstelling met uniek beelden van 
water en parkvogels 
-Roofvogels: Digitale voorstelling over roofvogels 
-Thailand: Het land van de glimlach met aangrijpende beelden en ervaringen. 
Prijs: op aanvraag 
Onkostenvergoeding: op aanvraag 
 


