
Tentoonstelling reglement Vogelvreugd 2022 

 
1. Jaarlijks organiseert de Vogelvereniging Vogelvreugd te Huizen, aangesloten bij de N.B.v.V., 

afdelingscode H06, een afdelingstentoonstelling in of rond week 47 van het jaar. 
 
2. Locatie: “Goede Herder Kerk”, Piersonlaan 2, 1272 JR in Huizen. 

 
3. Data tentoonstelling 2022  

- Dinsdag       8 nov.                                          Sluiting inschrijving tentoonstelling 
- Dinsdag       22 nov. van 19:00 t/m 21.00 uur  Inbrengen vogels 
- Woensdag   23 nov. vanaf 09.00 uur               Keuren vogels 
- Donderdag  24 nov. van 10:00 t/m 18.00uur   Tentoonstelling open voor publiek 
-                                         19.30 t/m 22.00 uur  Tentoonstelling open voor publiek 
- Donderdag  24 nov. om 20.00                         Officiële opening 
- Vrijdag         25 nov. van10.00 t/m 22.00 uur   Tentoonstelling open voor publiek 
- Zaterdag      26 nov. van 10.00 t/m 15.00 uur  Tentoonstelling open voor publiek 
- Zaterdag      26 nov. van 15.00 t/m 16.00 uur  Uitkooien vogels 

 
4. Feestelijke prijsuitreiking op zaterdag 10 dec. om 19:30 uur met aansluitend onze jaarlijkse Bingo.  

Let op! Dit wordt gehouden bij Toneelvereniging Ontwaakt. Deze verenigingsavond is ook voor 
niet leden gratis toegankelijk. 
 

5. Inschrijving van vogels uitsluitend op de door de vereniging Vogelvreugd verstrekte 
inschrijfformulieren. Deze kunnen worden gedownload van de site van de vereniging en per email 
aan het TT-secretariaat worden toegestuurd. Email: c.haneveld@xs4all.nl  
Voor leden, die geen computer ter beschikking hebben zijn formulieren beschikbaar tijdens de 
verenigingsbijeenkomsten en kunnen deze per post naar het TT-secretariaat opsturen. 
Tentoonstellingssecretariaat: p/a C Haneveld, Gooiererf 214, 1276KZ  Huizen. 
Telnr: 035 5265806 of 06 13377351 .   
 

6. De kosten zijn voor de eerste 10 vogels € 1,50 per ingeschreven vogel. Te voldoen bij het inbrengen 
van de vogels. Vanaf de 11

e
 vogel worden geen inschrijfkosten meer berekend. 

Voor jeugdleden zijn de kosten €  1,- voor de eerste 5 vogels. Meerdere vogels zijn gratis. 
 

7. Inschrijving conform het vraagprogramma van de N.B.v.V. (vraagprogramma 2020-2024 versie 16 
maart 2021, te raadplegen op www.nbvv.nl/download/tt/vraagprogramma  .Hierin kunt u informatie 
vinden over de  groepen, klassenummers en de duur/leeftijd waarop de vogels als enkeling mogen 
worden ingeschreven. 
 

8. Vogels kunnen worden ingeschreven als  
- EK-vogel is een vogel met een voetring vermeldend het kweeknummer van de inschrijver 

en zijn geboortejaar. In het vraagprogramma is aangegeven tot hoe oud een vogel een 
vogel als EK-vogel kan worden ingeschreven  

- OK vogel is een door de inschrijver gekweekte vogel ouder dan het aantal jaren dat hij in 
het vraagprogramma gevraagd wordt of een door de inzender gekochte vogel al dan niet 
geringd, 

- stellen: twee identieke EK vogels, anders gezegd twee EK vogels van dezelfde soort en 
kleurslag waarbij er geen zichtbaar onderscheid is waar te nemen in tekening en kleur. Vogels 
ingeschreven als stel doen niet mee voor de prijzen voor  de EK enkelingen ondanks dat er 
zich situaties kunnen voordoen dat zij niet als stel gekeurd worden. 
 

9. De inbreng/afhaalbrief en kooistickers worden tijdig aan de inzenders toegestuurd. Indien u vijf dagen 
voorafgaande de dag van inbrengen nog geen inbreng/afhaalbrief en kooistickers ontvangen hebt 
gelieve contact op te nemen met het tentoonstellingssecretariaat. 
 

10. Europese cultuurvogels worden alleen geaccepteerd indien zij geringd zijn en voldoen aan de 
daarvoor gestelde bepalingen. Zie:  

www.nbvv.nl/download/de_bond/Informatieboekje_Wet-en_Regelgeving1.0.pdf 
 

mailto:c.haneveld@xs4all.nl
http://www.nbvv.nl/download/tt/vraagprog
http://www.nbvv.nl/download/de_bond/Informatieboekje_Wet-en_Regelgeving1.0.pdf


11. Duiven en grondvogels (Hoofdgroepen 75 en 76) worden alleen geaccepteerd met een verklaring van  
enting tegen pseudovogelpest. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan vijf maanden en niet  
jonger dan twee weken. 
 

12. De prijswinnaars worden door de keurmeester aangewezen en worden bij de officiële opening 
van de show bekend gemaakt. De keuring, punten- en prijzentoekenning door de keurmeesters is 
met inachtneming van de reglementen en richtlijnen van N.B.v.V. 
 

13. De door de vereniging beschikbaar gestelde prijzen met tussen haakjes het minimum aantal 
punten om voor deze prijs in aanmerking zijn: 

EK-vogels: Voor de groep kleurkanaries, postuurkanaries, zebravinken, overige tropen, 
grasparkieten en overige kromsnavels worden toegekend; 

- Kampioen (90 punten), 
- 2

e
 prijs ( 89 punten). 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen in bovenvermelde groepen kan het bestuur besluiten 
twee 2

e
 prijzen ter beschikking te stellen of groepen samen voegen. 

OK-vogels: Voor de groep kanaries, tropen en kromsnavels worden toegekend: 
- Kampioen ( 90 punten). 

 
Jeugd: Voor de groep kanaries, tropen, en kromsnavels wordt voor jeugdinzenders toegekend: 

- Jeugdkampioen ( 89 punten). 

Stellen: Voor alle stellen wordt toegekend: 
- Kampioen ( 180 punten incl. eenheidspunten), 
- 2

e
 prijs bij meer dan 10 stellen ( 180 punten incl. eenheidspunten). 

Op het inschrijfformulier kunnen de inzenders aangeven of de toegekende prijs bestaat uit een 
beker of een tegoed bon te besteden bij dierenspeciaalzaak Kees de Boer te Bussum. 

14. Overige prijzen: 
Bondskruis: Het bondskruis NBvV is voorbehouden aan leden van de vv Vogelvreugd en wordt 
toegekend volgens een 3-jaarlijks rooster van toekenning, nl; kanaries-tropen-kromsnavels Indien 
de hoogst gewaardeerde vogel in de betreffende groep niet voor een kampioensprijs in 
aanmerking komt gaat het bondskruis naar de kampioensvogel in de vogelde groep. In de hierna 
volgende jaren wordt niet teruggevallen op de overgeslagen groep maar de volgorde van het 
rooster aangehouden. 
Voor 2021 gaat het bondskruis naar de kampioen EK kromsnavels. 
 
Bondsmedailles: De bondsmedailles worden door de tentoonstellingscommissie over de 

verschillende groepen verdeeld waarbij de grootte ven de groepen, de behaalde punten etc. in de 

overwegingen betrokken worden. 

 

De Jan Tjakkes cup: De Jan Tjakkes Cup wordt toegekend aan de winnaar van het Algemeen 

Klassement. Voor dit klassement wordt per inzender het aantal behaalde punten van zijn 5 

hoogst geklasseerde EK vogels opgeteld. Hierbij worden eenheidspunten bij stellen en vogels 

van 94 en 95 punten de bonuspunten boven de 93 punten niet meegeteld. 

Bij een gelijk puntentotaal gaat de inzender met de hoogst gewaardeerde vogel voor. Als er dan 

nog geen beslissing valt wordt er doorgeteld met de 6
e
 , 7

e
 enzovoorts vogel. Er wordt zolang 

doorgeteld tot er een verschil ontstaat. 

 

15. De kooien moeten bij inbrenging door de inzender zelf voorzien worden met een voor de soort vogel 
passende bodembedekking en voer voor de eerste dag volgend op de inbrengdag.  
 

16. De vereniging stelt passende kooien ter beschikking voor de leden. Deze leenkooien kunt u 
voorafgaande de show na afspraak ophalen en na de show worden deze kooien ingenomen. 

 
17. Vogels, die bij de keurmeester 

- zieke en/of gebrekkig zijn, 



- meer dan een ring om hebben, 
- in een vuile, gammele kooi gepresenteerd worden, 
- in een kooi waarvan de afmetingen of uitvoering niet conform de richtlijn uit het vraagprograma 

is, 
mogen niet gekeurd worden.  

 

18. De verzorging van de vogels tijdens de show geschiedt door leden van de tentoonstellingscommissie  
Vogelvreugd. Indien uw vogels speciale voeding behoeven dient u dit aan te geven op het 
inschrijfformulier. 
 

19. De vogels zijn tijdens de show verzekerd tegen diefstal na inbraak, brand en verstikking door brand 
tegen het door u op het inschrijfformulier vermelde verzekeringsbedrag. Vogels waarbij geen bedrag is  
ingevuld zijn niet verzekerd. 

 
20. De leden kunnen vogels ter verkoop aanbieden tijdens de show. Hiervoor is een verkoopklasse 

ingericht.  
Ook vogels uit de wedstrijdklasse mogen ter verkoop aangeboden worden. Dit wordt dan door middel 
van een etiket op de kooi aangegeven. 
De verkoopvogels dienen op een verkoopformulier van de vv Vogelvreugd worden aangemeld.  
Het verkoopbedrag mag tijdens de show niet worden verhoogd. Van de opbrengst komt 10% ten  
goede aan de vereniging, met een maximum van € 7,50 per vogel. Er wordt met nadruk op  
gewezen dat de vogels uit de wedstrijdklasse pas ná de sluiting van de show worden afgegeven. 
 

21. De leden kunnen op het inschrijfformulier aangeven of de tijdens de show gemaakte foto’s van zijn 
vogels met zijn naam als eigenaar, inschrijfgegevens  van de vogel en behaalde showresultaten 
gepubliceerd mag worden in de nieuwsbrief en op de website van de vereniging. 
 

22. In die gevallen tijdens de tentoonstelling waarin dit reglement niet voorziet neemt het bestuur een 
bindende beslissing met in achtneming van de Bonds- en onze verenigingsreglementen. 
 
 

 

 

 
 

  


