
KENNISGEVING VAN EEN FOKRESULTAAT.  

Speciaalclub voor Liefhebbers van Insecten - en Vruchtenetende vogels.  

Naam:..........................................................................................................................  
  
Postcode:.................................. Plaats:.......................................................................  

Ned. naam vogel:........................................................................................................  

Lat. naam vogel:.........................................................................................................  
FOKCERTIFICAAT:  

Om in aanmerking te komen voor een Fokcertificaat moet men:  

 
Lid zijn van de Speciaalclub.  

 
Deze kennisgeving zo volledig mogelijk invullen, en liefst met een uitgebreider fokverslag schrijven voor 

de “Vogelexpresse”. Stuur dit dan per E-mail redactie@vogelspeciaalclub.nl  

  
Ring zo veel mogelijk de jongen met een vaste voetring van het juiste formaat.  
 
Bij aanmelding dienen de jongen zelfstandig te zijn, pas dan kunt u ze tonen op een van onze clubdagen 

aan een bestuurslid.  

 
Gaat dat niet, dan is een foto / video reportage gewenst.  
 
Bij voorkeur dienen de gefokte vogels op onze clubshow geshowd te worden. Bij meerdere vogels van een 

soort wordt een keuze gemaakt.  
 
Voor iedere soort vogel kunt U slechts eenmaal een Fokcertificaat krijgen.  
DE OUDERS EN HUN VERBLIJF:  

Leeftijd 1-0 :.................... 0-1 :....................  

In bezit sinds :..................... :....................  

Het betreft een: import 1-0 , 0-1 / eigen fok 1-0 , 0-1 / aankoop 1-0 , 0-1.  

Een van / alle twee / deze vogel (s) had (den) vroeger al eens gebroed. J / N / Onbekend.  

Het betrof nu een geplande / toevallige fok.  

In (verwarmde) binnenvlucht met buitenvlucht.  

Buitenvlucht is geheel / half / niet overdekt.  

Afmetingen binnenvlucht:.......... x .......... x .......... m (l x b x h).  

Afmetingen buitenvlucht:........... x .......... x .......... m (l x b x h).  

De buitenvlucht krijgt veel / weinig / geen zon. B  

Beplanting: ............................................................................................................................ 

..............  

HET BALTSGEDRAG: ( Graag zo volledig mogelijk). ................  

................  

................  

................  

( Invullen wat van toepassing is).  

 

HET NEST EN DE EIEREN:  

Er werd gebroed in: nestblok / nestkast.  



Hoogte.......... cm, binnen diameter .......... cm, invlieggat .......... cm.  

Eigen nest / korfje / schotel / oud nest van........................................ 

Nestmateriaal:..................................................................................…  

Afwerking: keurig / slordig / werd bijgewerkt .................................  

Datum 1e ei:.......... totaal: ........... broedduur: .......... dgn.  

De eieren werden dag na dag / met tussenpozen van.......... dagen gelegd.  

Aantal bevrucht:.......... uitgekomen:..........  

Grondkleur van de eieren: .................................................................................................….  

Tekening: veel / weinig / geen streepjes / vlekjes / stippen die (on) regelmatig over het gehele ei / 

spitse / stompe kant zitten.  

Afmetingen van het ei: .......... x .......... mm.  

Aantal jongen volwassen geworden:............  

Jongen gestorven na .......... dgn / .......... dgn / .......... dgn.  

Mogelijke reden van sterfte: ..............................................................................................….  

HET BROEDPROCES EN DE GROEI VAN DE JONGEN:  

Tijdens de fok zijn de ouders niet / wel agressief tegenover de medebewoners.  

Ze zaten alleen.  

De volgende vogels waren samen met hen gehuisvest: ......................................................... 

.................  

.................  

Nestcontrole laten de vogels wel / niet toe.  

Er werd gebroed door de pop / beide ouders.  

De jongen kwamen gelijktijdig / met tussenpozen van .......... dagen uit het ei.  

De jongen zijn naakt / met veel / weinig dons.  

De huidskleur is ..............................................  

De kleur van de ogen is............... en gaan na............... dagen open.  

De eerste veren komen door na ............... dagen  

Geringd na ............... dagen, met ............... mm ring.  

De jongen groeien snel / langzaam / normaal.  

Na .......... dagen verlaten de jongen het nest en keren ‘ s nachts nog wel / niet ...... dagen hierop 

terug. Ze worden na .......... dagen wel / niet verjaagd door de ouders / man / pop.  

Beschrijving jeugdkleed: ...................................................................................................….. 

...............  

DE VOEDING:  

Als basisvoer werd aangeboden: .......................................................................................….. 

...............  

Tijdens de fok aangevuld met: ..........................................................................................….. 

...............  

Het voedsel werd aangeboden via een / meerdere bakken / voederplank, deze bevond op een 

hoogte van ................ m.  

OPMERKINGEN:  

................ ................  

................  

................  

Datum: Handtekening:  

 


