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Uitnodiging inschrijfavond Tentoonstelling 26 oktober

Inmiddels begint de drukke tijd van de tentoonstelling(en) voor veel van jullie weer te
komen of is voor sommigen zelfs al begonnen. Graag willen wij jullie allemaal daarom
uitnodigen voor onze inschrijfavond dinsdag 26 oktober.

Het benodigde inschrijfformulier voor de tentoonstelling vindt u achterin dit blad en is
eventueel digitaal te verkrijgen via zangenkleur@gmail.com. 
Wilt u deze zo compleet mogelijk invullen volgens de aanwijzingen van het
Tentoonstellingsreglement 2010 en de nummers met groepsindeling aanhouden van het
nieuwe vraagprogramma van de NBVV? Het vraagprogramma was bijgevoegd als
bijlage bij het blad “Onze Vogels” van augustus 2010 (geldig van 2010-2014) of is te
vinden op http://www.nbvv.nl/tt/vraagprogramma.asp 

De sluitingsdatum voor de inschrijving is dinsdag 26 oktober. Wanneer u/jij dus
dinsdagavond niet kunt, graag vóór deze tijd het inschrijfformulier afgeven bij een van
de bestuursleden of mailen en het bedrag per bank overmaken.
Inzenders van grondvogels (hoofdgroep 75) hebben bij het inbrengen van deze vogels
een geldige entverklaring nodig. Hiervoor willen we met deze leden na de inschrijfavond
een afspraak maken bij de dierenarts zodat deze kosten zo laag mogelijk (vaak gratis)
blijven.

We houden deze inschrijfavond in het gebouw achter de kerk in Maarsbergen. 
De avond willen we beginnen om 20.00 uur. 
We zijn erg benieuwd naar de aantallen, kwaliteit en soorten. Schrijf je vogels dus in! 

We willen deze avond verder de mooie vogelfilm “The Life of Birds” kijken.

Beschrijving “”The Life of Birds”:
The Life of Birds onthult de fascinerende levens van de
meest uiteenlopende vogels. Meer dan 9000 soorten
vliegen rond over onze aarde.
Deze series laten de vogels in hun schitterende details
zien en onthullen de geheimen van hun fenomenale
succes.

David Attenborough maakte voor deze serie gebruik van
de verst ontwikkelde filmtechnologieën, waaronder
infrarood camera's om diep in grotten te filmen, speciale
röntgentechnieken voor beelden van het ei in het
vogellichaam, slow motion film om het gecompliceerde
vliegen van een vogel te onthullen en speciale UV
camera's om een blik op de wereld te werpen vanuit het
gezichtsveld van een vogel.

Wilt u alvast een voorproefje? (toets op link + Ctrl)
http://www.pbs.org/lifeofbirds/

We hopen als bestuur op een geslaagde avond met een grote opkomst, veel
inschrijvingen voor de tentoonstelling en een gezellige avond!





Terugblik jongvogelavond woensdag     15 september 2010  
 

Op woensdag 15 september jl. hebben we weer een jongvogelavond gehouden. 
De avond werd, in tegenstelling tot voorgaande jongvogelavonden, gehouden in de
Annahoeve in Woudenberg omdat we in Maarsbergen niet terecht konden.

Zoals we gezien hebben, hebben diverse leden ook dit jaar weer hele mooie jonge
vogels gekweekt. We hebben de groep in tweeën gesplitst; een groep kleur- en
postuurkanaries en een groep voor de tropen en parkieten. Keurmeester de heer van
Meeteren besprak de kleur- en postuurkanaries en de heer Visser deelde zijn kennis
over de tropen. De heer Visser was in plaat van dhr. A.J. Gerritsen die vanwege een
kaakontsteking helaas af moest zeggen. Gelukkig vonden we na veel telefoontjes op tijd
een vervanger.
Er waren totaal, over de twee groepen verdeeld, zo’n 18 leden met ongeveer 40 vogels.
We hebben dit jaar, aan de hand van het keurbriefje, de vogels bekeken en beoordeeld.
Wat zijn de belangrijke punten aan de vogel, wat wordt bedoeld met een “goed” model, 
wat zijn goede eigenschappen aan de vogel en wat wordt onder welk kopje op het
keurbriefje beoordeeld? Iedereen kreeg volop de gelegenheid om vragen te stellen. 

We hebben elkaar weer veel dingen bij kunnen brengen zodat we er ook met de
aanstaande tentoonstelling ons voordeel mee doen.
Aan het einde van de avond konden we spreken van een leerzame en geslaagde
avond.
Iedereen die mee heeft gedaan, zowel de inzenders en de toeschouwers, hartelijk
bedankt!





Hulp voor, tijdens en na de tentoonstelling

Voor de tentoonstelling van donderdag 25 t/m zaterdag 27 november gehouden kan
worden zal er nog veel moeten gebeuren. 
Veel dingen moeten vooraf gebeuren zoals het invoeren van de vogels, de opmaak van
de catalogus, printwerk, versturen enz. enz. Dit werk zal veelal vooraf door het bestuur
moeten gebeuren.
Graag willen we jullie vragen om jullie hulp met bijvoorbeeld het opbouwen en inrichten
van de zaal woensdag 24 november overdag of het afbreken zaterdag 27 november na
de show. 
Ook tussendoor is natuurlijk regelmatig hulp welkom zoals bediening van de bar, met de
scholen of de enveloppenverkoop. Het zou fijn zijn wanneer we wat hulp van u/jou
kunnen krijgen zodat alles wat verdeeld kan worden. 
Met de inschrijfavond zouden we graag willen weten wanneer u/jij vrij ben(t) en ons wilt
helpen. Wanneer u er dan niet bent kunt u het natuurlijk ook aan een van ons
doorgeven. Na de inschrijfavond maken we hier een duidelijke planning van wie
wanneer verwacht wordt. 
Alvast bedankt voor al jullie medewerking!

Advertenties voor de Tentoonstellingscatalogus

Ook dit jaar is het weer belangrijk dat we voor de tentoonstellingscatalogus weer geld
krijgen van advertenties van bedrijven, winkels of instellingen. 
Zij kunnen tegen een relatief lage vergoeding een advertentie plaatsen in onze
catalogus. Dit kan al vanaf € 15,00 voor een advertentie van ca. 80 x 60 mm. 
Het zoeken van bedrijven voor een advertentie is daarom erg belangrijk. Door deze
advertenties kunnen we o.a. de catalogus en vogelblaadjes afdrukken en/of versturen
per post. Zo kunnen we de contributie voor de leden zo laag mogelijk houden. 
(wilt u ook het vogelblad digitaal i.p.v. per post? mail dan naar zangenkleur@gmail.com)

Soms is het best wel eens moeilijk om nieuwe adverteerders
te vinden vanwege tijd e.d. Toch wordt het gelukkig door veel
bedrijven/winkels wel gedaan ondanks de mindere
economische tijd. 
Misschien kent u wel een bedrijf of winkel, waar u vaak komt
of bijvoorbeeld via bekenden of familie, dat onze vereniging
wil steunen door het plaatsen van een advertentie. Als
onbekende is het vaak moeilijker maar als u ergens bekend
bent gaat het vaak gemakkelijk.
Ook spullen voor de verloting zijn natuurlijk van harte
welkom! Als u spullen heeft dit graag doorgeven of afgeven
aan Erik-Jan Huisman (tel. 033-2866901)

Heeft u een advertentie? Geef het door aan een van de
bestuursleden of mail naar zangenkleur@gmail.com, want
elke euro is er één en die hebben we hééél hard nodig.

Alvast bedankt voor het meedenken, steun de vereniging!



klik hier voor de pinguïns : (toets op link + Ctrl)
http://maps.google.com/maps?key=ABQIAAAAoB0i6SDqobDYkh2Eosh8_hQGj0PqsCtxKvarsoS-
iqLdqZSKfxT27Tcg2ix6Afd9vvmyviwJPUO5IQ&sensor=true&mapclient=jsapi&ie=UTF8&layer=c&cbll=-62.594365,-
59.895184&panoid=fotSYjwwmyBkBqPdcTE91w&cbp=12,235.81,,0,0.91&ll=-62.593784,-
59.894996&spn=0,0.004117&t=h&z=19



Prijzenschema onderlinge Tentoonstelling 2010

Bij de categorie EK vogels worden per kampioensgroep de volgende prijzen verdeeld:
1 t/m 10 vogels : kampioen (mits deze 89 punten of meer behaald heeft)
11 t/m 20 vogels : kampioen, eerste prijs
21 t/m 30 vogels           : kampioen, eerste, tweede prijs
31 t/m 40 vogels           : kampioen, eerste, tweede, derde prijs
41 t/m 50 vogels          : kampioen, eerste, tweede, 2x derde prijs
51 t/m 60 vogels          : kampioen, eerste, 2x tweede, 2x derde prijs
Meer dan 60 vogels    : kampioen, eerste, 2x tweede, 3x derde prijs
Vogels met 87 punten of minder komen niet in aanmerking voor een prijs.

Bij de categorie stammen worden per kampioensgroep de volgende prijzen verdeeld:
1 t/m 3 stammen : kampioen (mits deze 358 punten incl. eenheidspunten of meer behaald hebben)
4 t/m 6 stammen        : kampioen, eerste prijs
7 t/m 9 stammen       : kampioen, eerste, tweede prijs, enz.
Stammen met 350 punten incl. eenheidspunten of minder komen niet in aanmerking voor een prijs.
Individuele vogels van stammen worden niet als enkeling gekeurd en komen dus niet in aanmerking als
groepskampioen. Ze dingen wel mee naar de titel Algemeen kampioen/mooiste vogel van de show en het
bondskruis.

Bij de categorie stellen worden per kampioensgroep de volgende prijzen verdeeld:
1 t/m 3 stellen : kampioen (mits deze 179 punten incl. eenheidspunten of meer behaald hebben)
4 t/m 6 stellen        : kampioen, eerste prijs
7 t/m 9 stellen       : kampioen, eerste, tweede prijs, enz.
Stellen met 175 punten incl. eenheidspunten of minder komen niet in aanmerking voor een prijs.
Individuele vogels van stellen worden niet als enkeling gekeurd en komen dus niet in aanmerking als
groepskampioen. Ze dingen wel mee naar de titel Algemeen kampioen/mooiste vogel van de show en het
bondskruis.

Bij de categorie OK vogels worden alle vogels als één groep gekeurd en worden de prijzen als volgt
verdeeld:
1 t/m 10 vogels : eerste prijs
1 t/m 20 vogels             : eerste, tweede prijs, enz.

Alle prijs winnende vogels worden in principe bepaald door de keurmeesters.

Algemeen kampioen enkeling: Is de hoogst gewaardeerde vogel van de TT. Zijn er twee of meer vogels
met een gelijk aantal punten, dan wordt de algemeen kampioen, mits mogelijk, door de keurmeesters
bepaald. Indien dit niet mogelijk is dan wordt de algemeen kampioen door loting bepaald onder toeziend
oog van de keurmeesters.

Algemeen kampioen stammen: Is de hoogst gewaardeerde stam van de TT. Zijn er twee of meer
stammen met een gelijk aantal punten, dan wordt de algemeen kampioen, mits mogelijk, door de
keurmeesters bepaald. Indien dit niet mogelijk is dan wordt de algemeen kampioen door loting bepaald
onder toeziend oog van de keurmeesters.

Algemeen kampioen stellen: Is het hoogst gewaardeerde stel van de TT. Zijn er twee of meer stellen
met een gelijk aantal punten, dan wordt de algemeen kampioen, mits mogelijk, door de keurmeesters
bepaald. Indien dit niet mogelijk is dan wordt de algemeen kampioen door loting bepaald onder toeziend
oog van de keurmeesters.

Bondskruis: Het bondskruis wordt toegekend aan de kampioen of aan de hoogst gewaardeerde vogel
die eigendom van een vol lid is in de van toepassing zijnde kampioensgroep (gast- of verenigingsleden
komen niet in aanmerking voor het bondskruis). Om in aanmerking te komen voor het bondskruis moet de
vogel minimaal 90 punten behaald hebben. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt het bondskruis
doorgeschoven naar de volgende kampioensgroep.
De kampioensgroep voor het bondskruis in het jaar 2010 is de groep Grasparkieten.

Bondsmedailles: Per 50 ingestuurde vogels ontvangt de vereniging 1 bondsmedaille van de NBvV, deze
zullen verdeeld worden over de diverse kampioenen die niet in aanmerking voor het bondskruis zijn
gekomen.

Derby: De derby prijs wordt toegekend aan een EK vogel met ringnummer 1, u geeft dit op het
inbrengformulier d.m.v. de hoofdletter D aan, welke EK vogel(s) er geringd zijn met ringnummer 1.



Vrije derby: Er is de mogelijkheid om mee te doen aan de vrije derby wedstrijd, u geeft op het
inbrengformulier d.m.v. de hoofdletters VD aan, welke van uw EK vogels er volgens u de hoogste aantal
punten zal gaan behalen.

Beste vijftal: Vijftal kampioen wordt de inzender die met zijn 5 hoogst gewaardeerde EK vogels opgeteld
het hoogste aantal punten heeft behaald. Bij een gelijk aantal punten wordt er gekeken naar de zesde,
zevende enz. vogel. Mocht er dan nog geen verschil zijn, dan wordt er geloot. De plussen (+) en 
minnen (-) worden in de totaaltelling, bij het klassement beste vijftal, buiten beschouwing gelaten.

Prijzenschema jeugdklasse: 
Alle EK vogels worden als 1 groep gekeurd:
1 t/m 5  vogels            : kampioen
6 t/m 10 vogels          : kampioen, eerste prijs, enz.

Alle OK vogels worden als 1 groep gekeurd:
1 t/m 5 vogels           : eerste prijs
6 t/m 10 vogels            : eerste, tweede prijs, enz.



Tentoonstellingsreglement 20  10  
1. Ingeschreven wordt met inachtneming van het bepaalde in het NBvV

tentoonstellingsreglement en de hierna te noemen wijzingen en aanvullingen.
2. Alle vogels die genoemd worden in het NBvV vraagprogramma kunnen worden

ingezonden, m.u.v. van alle zangkanaries.
3.  De inschrijving dient op een nader bepaalde datum met een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het

bestuur aanwezig te zijn. Op het inschrijfformulier moet worden aangegeven: het klassenummer, de
soortnaam en/of de kleurslag van de vogel, en of het een EK of OK vogel betreft. Na inschrijving is
wijziging van inschrijving niet meer mogelijk. Bij de inschrijving moet het inschrijfgeld, dat jaarlijks wordt
vastgesteld, worden voldaan. Bij uitnodiging tot inschrijving zal het inschrijfgeld worden vermeld.

4.  De vogels moeten worden ingebracht en afgehaald op een door het bestuur vastgesteld tijdstip. De
vogels kunnen alleen worden ingebracht en afgehaald op vertoon van het inbreng/afhaal formulier.
Tijdens het inbrengen en afhalen van de vogels is het niet toegestaan achter de tafels te komen, anders
dan op uitnodiging van het bestuur.

5.  De ingezonden vogels worden tentoongesteld in eigen tt-kooien, welke voldoen aan de reglementen
van de NBvV. Tevens moet de kooi voorzien zijn van het daarvoor beschikbaar gestelde etiket met
nummer, welke op het midden van de tt-kooi moet worden aangebracht. De kooien dienen schoon, in
goede staat en zwart/wit van kleur te zijn. De vereniging kan in uitzonderlijke gevallen eenmalig kooien
beschikbaar stellen. Hiervoor dient u contact op te nemen met het bestuur. Bij optreden van schade dient
deze vergoed te worden. Vogels die overgeplaatst moeten worden in draadkooien, dienen door de
inzender zelf in de daarvoor aangewezen kooien te worden geplaatst. Afhalen gaat op dezelfde wijze. 

6.  Als bodembedekking voor alle tt-kooien is schelpenzand m.u.v. van grasparkieten, agaporniden,
forpussen en catharina parkieten. Deze moeten op zaad ingebracht worden.

7.  De ingezonden vogels mogen alleen een door de bond goedgekeurde vaste voetring dragen. Dus de
vogels mogen niet voorzien zijn van een verwijderbare kleur en/of knijpring. Dit geldt niet voor
endoscopisch gesekste vogels met bijbehorende ring.

8.  Zieke en/of gebrekkige vogels en/of vogels in vuile kooien worden bij inzending onherroepelijk
geweigerd. Vogels die tijdens de tt een zieke indruk maken worden verwijderd. Voor ziekte, sterfte en/of
beschadiging  van de vogels tijdens de tt is het bestuur niet aansprakelijk.

9.  Vogels en kooien zijn tijdens de tt verzekerd tegen brand en diefstal. Eventuele schade kan echter alléén
worden vergoed wanneer de waarde (naar redelijkheid) is ingevuld op het inschrijfformulier.

10.  Tijdens de tentoonstelling mogen er geen vogels van de stelling worden genomen. Dit is alleen
toegestaan op verzoek en/of onder begeleiding van een bestuurslid en slechts in die gevallen dat dit voor
de vogel direct noodzakelijk is.

11.  Reclames over het toekennen van prijzen en/of punten kunnen alleen tijdens de tentoonstellingsdagen
gehoord worden. U dient zich dan te wenden tot een bestuurslid.

12.  Inenting van de in te zenden of te koop aangeboden grondvogels is verplicht. Entverklaringen uiterlijk bij
het inbrengen van de vogels afgeven bij het bestuur.

13.  Het bestuur zal na de keuring de ringen controleren van de prijswinnende vogels. Uiteraard zal dit zeer
zorgvuldig gebeuren.

14.  De tentoongestelde vogels kunnen te koop worden aangeboden. De vastgestelde verkoopprijs mag niet
veranderd worden en moet aan het bestuur of daarvoor aangewezen personen worden opgegeven.
Deze vogels kunnen pas na sluiting van de tentoonstelling worden afgehaald. Tevens is het voor iedere
inzender mogelijk om maximaal 20 vogels te koop aan te bieden in de verkoopklasse. Op de verkochte
vogels wordt 10% van de verkoopprijs als administratiekosten ingehouden ten gunste van de vereniging.

15.  De keuring zal plaats vinden onder kunstlicht.
16.  De vogels worden onderverdeeld in de volgende kampioensgroepen:

        EK vogels                                           Stammen/Stellen 
1. - Kleurkanaries  - Kleurkanaries
2. - Postuurkanaries                  - Postuurkanaries
3. - Zebravinken             - Tropen (kampioensgroep 3-4-5-8) 

     4. - Tropen 1 (hfdgroep 48-49-50-51-52) - Kromsnavels (kampioensgroep 6-7)
5. - Tropen 2 (hfdgroep 53-54-55-56-57-58-59)

   6. - Grasparkieten
   7. - Overige kromsnavels
   8. - Duiven en kwartels
Er worden geen kampioensgroepen samengevoegd. Een uitzondering hierop zijn de kampioensgroepen
tropen 1 en tropen 2. Mocht in één van deze twee groepen minder dan 15 vogels ingezonden worden,
dan worden deze groepen wel samengevoegd. Bij een groot aantal vogels per kampioensgroep kan de
groep gesplitst worden.

17.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 1 van dit reglement.



 1  e   Ringenbestelling 2010  

De ringen van de eerste ronde van 2011 zijn inmiddels bij Hans Dorst binnen gekomen.
Degene die ze graag voor de inschrijfavond willen hebben kunnen ze bij Hans ophalen.

Districttentoonstelling 2010 in Montfoort

De districttentoonstelling van district Utrecht wordt dit jaar
georganiseerd door vogelvereniging "de Hollandse IJssel"
Montfoort. Deze tentoonstelling wordt gehouden van donderdag 16
t/m zaterdag 18 december in het St.Joseph gebouw te Montfoort. 
Het inbrengen is op dinsdag 14 december van 16.00 tot 21.00 uur
waarna op woensdag 15 december de vogels gekeurd worden.

programma tentoonstelling:
Geopend: Donderdag avond 16 december van 19.30 t/m 22.00 uur

Vrijdag 17 december van 10.00 t/m 22.00 uur
Zaterdag 18 december van 10.00 t/m 16.00 uur

Prijzen: Toegang:   Gratis
Catalogus:  € 3,00 voor jeugdleden € 1,50

Het zou leuk zijn als ook van ons weer leden meedoen. De inschrijfformulieren liggen 26
oktober weer klaar om meegenomen te worden en zijn eventueel digitaal te verkrijgen
via duivendijk@hotmail.com 
Meld u aan en laat zien wat voor een prachtige vogels er binnen onze vereniging
gekweekt worden!
Ook het bezoeken van deze tentoonstelling is natuurlijk de moeite waard.



Inschrijfformulier afdelingstentoonstelling 2010

Georganiseerd door de afdeling Woudenberg     W35 Sluiting inschrijving : 26-10-2010

Wedstrijdklasse

Enkeling(en) ____
_

x  € 1,00  =   € ________

Stel(len) ____
_

x  € 2,00  =   € ________

Stam(men) ____
_

x  € 4,00  =   € ________  Naam : _______________________
 

Catalogus  =   € € 1,50  Adres : _______________________
 

Totaal  =   € ________  Postcode : _______________________
 

Wedstrijdklasse Jeugd  Woonplaats : _______________________
 

Enkeling(en) ____
_

x  € 0,50  =   € ________  Telefoonnummer : _______________________
 _

Stel(len) ____
_

x  € 1,00  =   € ________  Email adres : _______________________
 _

Stam(men) ____
_

x  € 2,00  =   € ________  Kweeknummer : _______________________
 

Catalogus  =   € € 1,50  Lid afdeling : _______________________
 

Totaal  =   € ________  Jeugdleden geb. datum : ______-______-________

Klasse  Soort en/of kleurslag vogel
Open
klasse
( √ )

Enk. 
'09 / '10

( √ )

Stam
'09 / '10

( √ )

Stel 
'09 / '10

( √ )

Bedrag
verz.

ex. kooi

Bedrag
verz.
kooi

Niet
invul-
len

kooinr

.

Raadpleeg bij invulling het vraagprogramma van de NBvV ( bijlage 'Onze Vogels' en www.nbvv.nl ) en vermeld

hierbij duidelijk klassenummer, soort en/of kleurslag en evt. geslacht van de vogel(s)

Met vragen omtrent het invullen van dit inschrijfformulier kunt u terecht bij:

D. Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB Woudenberg tel. 033-2866290

E.J. Huisman De Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901

       Dit vak aankruisen wanneer u er de voorkeur aangeeft uw evt. gewonnen prijs in geld te ontvangen

Volledig invullen, inclusief te verzekeren waarde van de vogels en van de kooien

Ondergetekende verklaart dat de hiervoor vermelde datum : _____-_____-________

vogel(s) zijn/haar eigendom is/zijn en kennis te hebben

genomen van het geldende Tentoonstellingsreglement 2010 handtekening :


