
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
n e d e r l a n d s e  b o n d  v a n  v o g e l l i e f h e b e r s  

 

 
 

BIJZONDERE TENTOONSTELLING "DE VOGELVRIENDEN"  
OUD VOSSEMEER OP 8 EN 9 NOVEMBER 2019 

1. De wedstrijd wordt gespeeld volgens het officieel vraagprogramma 2015/2019 van de N.B.v.V. 

Hoofdgroepen 1, 2, 3 en 4 worden echter niet gevraagd.  

Raadpleeg s.v.p. goed uw vraagprogramma om misverstanden te voorkomen. 

U vindt een uitgebreide versie van het vraagprogramma op http://www.nbvv.nl/  

 

2. Voor kwartels en andere grondvogels dient men een officiële verklaring van inenting tegen pseudo-vogelpest  te 

kunnen overleggen. 

 

       Het inschrijfgeld bedraagt 1,50  per vogel. 

       Stammen van 4 vogels  6,-. Vogels uit stammen spelen niet individueel mee. 

       Voor de jeugd is er een aparte klasse. Het inschrijfgeld bedraagt  Є 1,00 per vogel  en  voor de stammen Є 4,00 

       Vogels uit stammen spelen niet individueel  mee.  Voor  de stellen:  3,00 euro per stel en deze stellen spelen niet         

      Individueel mee.    Verplichte catalogus  3,50 
 

3. Inschrijvingen moeten uiterlijk zaterdag 19 oktober 2019 in het bezit zijn van:  

T.T. secretaris I. Potappel, Marehoekstraat 23, 4698 BR, Oud Vossemeer, tel. 0166 – 672939. 

E-mail: Izaak.Potappel@gmail.com 

Het inschrijfgeld dient gelijktijdig te zijn gestort op Regio. Bank rekeningnr.NL 48RBRB0 91.69.34.543.  t.n.v. 

Vogelvereniging "De Vogelvrienden" p/a Van Zeylstraat 6 4698 DC , Oud Vossemeer. E-mail:mcberkey@hetnet.nl. 

 

4. Inbreng/afhaalkaarten en kooinummers worden u tijdig toegezonden. Kooinummers dienen aan de voorkant in het 

midden van de kooi te worden bevestigd. 

 

5. Tentoongestelde vogels mogen ter verkoop worden aangeboden via een bij het bestuur verkrijgbaar kaartje. Eventueel 

verkochte vogels mogen voor het sluiten van de T.T. niet worden weggehaald. 

 

6. Kooien en vogels zijn verzekerd tegen diefstal na inbraak, brand en verstikking door brand, mits de verzekerde 

waarde (normale handelswaarde) op het inschrijfformulier is ingevuld. 

Bedragen optellen s.v.p.. 

 

7. Vogels inzenden in de door N.B.v.V. voorgeschreven c.q. geadviseerde kooien. 

Vuile, afwijkende en gemerkte kooien worden geweigerd. 

INDIEN U GEBRUIK WENST TE MAKEN VAN DE OPKLAPBARE KOOIEN, DIENT U DE BIJGAANDE 

STROOK IN TE VULLEN EN IN TE LEVEREN BIJ HET INSCHIJFFORMULIER. 

 

8. Vogels inbrengen op dinsdag 5 november tussen 15.00 en 21.00 uur in het  Dorpshuis De Vossenkuil  Bou  -  

Kooijmanstraat  48  in Oud Vossemeer.  

Kooien inleveren met volle zaadbak (rechts) voor bijzondere vogels speciaal voer meebrengen. Vogels met meer dan 1 

vaste voetring en/of knijpringen worden niet gekeurd of alsnog gediskwalificeerd. Alle vogels moeten  voor de keuring   

van fonteintjes  met water, zijn voorzien.     

Inzenders worden bij het inbrengen van hun vogels niet toegelaten in de T.T.-zaal. 

 

9. Het bestuur is niet aansprakelijk voor zieke en eventuele dode vogels. Deze worden uit de T.T. zaal verwijderd. 

 

10. De keuring vindt plaats op woensdag 6 november 2019. Geen toegang voor niet helpers. Uitslagen worden vóór de offi-

ciële opening niet verstrekt. 

Let op! De punten op de keurbrief zijn bindend. 

Het bestuur acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele fouten gemaakt door de keurmeesters. 

 

11. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 8  november 2019 om 19.30 uur. Dan worden ook de kampioenen bekend 

gemaakt en wordt de catalogus uitgereikt. De catalogus wordt uitsluitend uitgereikt op vertoon van de afhaalkaart. 

AFDELING OUD VOSSEMEER De Vogelvrienden 
Vogelvrienden 
 

opgericht,  28 december 1972 

 

 



De T.T. blijft verder geopend tot 22.00 uur En zaterdag 9  november 2019 van 13.30 uur tot 19.00 uur. 

 

12. Bekers afhalen op zaterdag 9 november van 18.00 uur tot 19.00 uur. 

Zowel van de onderlinge Wisselbekers als van de bijzondere tentoonstelling. 

Dit geldt voor alle kampioensbekers en de eerste en tweede prijzen. 

Daarna kunt u de vogels afhalen volgens het nummer vermeld op uw afhaalkaart 

Huldiging van de Jeugdkampioenen op vrijdag 8 november 2019 bij de opening om 19.30 uur 

 

13. Voort is het prijzenpakket als volgt verdeeld: 

Er wordt in Oud Vossemeer IN IEDERE GROEP waar een stam is ingeschreven, een kampioen aangewezen. Maar 

deze stammen moeten minimaal 364 punten behalen, inclusief de eenheidspunten. Bij vier stammen komt er een prijs 

bij. En de als stammen ingezonden vogels spelen niet mee bij de enkelingen. 

Bij de enkelingen wordt er IN IEDERE GROEP waar vogels zijn ingeschreven, een kampioen aangewezen. De 

enkelingen moeten minimaal 91 punten behalen om voor een prijs in aanmerking te komen. Bij 17 vogels wordt een 

volgende prijs toegekend. Daarna bij elke vermeerdering van 10 vogels een prijs. 

Voor de gevraagde O.K.-vogels geldt hetzelfde prijzenschema   

Bij de stellen dient men  minimaal 182 punten te behalen. Deze prijzen zijn in elke groep. Let op !! 

1. Kleur en postuur Groep 2. Tropen en overige vogels groep 3 Parkieten Kromsnavels. In iedere groep wordt een 

kampioen aan gewezen. En de stellenspelen niet mee bij de  enkelingen. 

 

14. Bij de jeugd geldt hetzelfde prijzenschema als bij de senioren. 

Dus IN IEDERE GROEP waar  vogels worden ingeschreven, wordt een kampioen aangewezen mits er minimaal 90 

punten worden behaald.  ALLE PRIJZEN VOOR DE JEUGD ZIJN EREMETAAL. 

Daarbij wordt over alle jeugdinzenders een Algemeen jeugdkampioen aangewezen. 

Jeugdleden moeten hun geboortedatum op het inschrijfformulier vermelden. 

De extra prijs in natura geldt ook voor de jeugdinzenders, die 5 of meer vogels inzenden. 

 

15. Oud-voorzitter L.Vroegop stelt een bokaal beschikbaar voor de hoogst gewaardeerde vogel van de inzenders van 

buiten onze vereniging. Bij gelijk aantal punten wordt deze prijs verloot. 

 

16. KLASSEMENTSPRIJZEN 

In drie groepen worden klassementsprijzen toegekend. 

Per inzender wordt het aantal punten van zijn vijf beste vogels opgeteld. 

Bij gelijk aantal punten telt de zesde, de zevende vogel, bij nog gelijkaantal punten word er geloot. 

De drie groepen zijn als volgt ingedeeld: 

Groep 1   Kleur en postuurkanaries 

Groep 2   Tropen, bastaarden, europese vogels 

Groep 3   Alle kromsnavels 

Per groep wordt een eerste tweede en een derde prijs toegekend in de vorm van een levensmiddelen pakket. 

ALLE  INZENDERS DIE VIJF OF MEER VOGELS INZENDEN KRIJGEN EEN PRIJS IN NATURA 

 

17. MAAK ZELF U KEUZE:   *  ALLE PRIJZEN IN GELD, * OF EEN PRIJS IN EREMETAAL, EN BIJ MEER 

PRIJZEN DEZE UITBETALEN,  DIT DIENT U OP HET INSCHRIJFFORMULIER TE VERMELDEN. 

LET GOED OP ! EN VERGEET DIT NIET AAN TE KRUISEN. 

 

 19 . Eventuele punten waarin dit reglement niet voorziet zullen door het bestuur worden opgelost. 

 

20.   Door in te schrijven gaat men akkoord met dit reglement. 

 

Wij wensen u nu reeds een succesvol tentoonstellingsseizoen toe. 

 

 

  

TRALIEKOOIEN 

 

In totaal zou ik graag gebruik willen maken van ......  traliekooien 

Deze strook inleveren met het inschrijfformulier a.u.b. 
 


