
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Oktober 2013 
Met o.a. 
inschrijfavond dinsdag 29 oktober a.s.  
alle informatie m.b.t. de tentoonstelling donderdag 21 t/m zaterdag 23 november 
 inbrengen woensdagavond 20 november 
inschrijfformulier, prijzenschema en reglement 



Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg 
 
Voorzitter: 
Erik-Jan Huisman  
de Heuvel 5    3931 RH  Woudenberg  tel. 033 - 2866901 
 
1e Secretaris en ledenadministratie: 
Daan Huisman  
John F. Kennedylaan 101   3931 XH  Woudenberg  tel. 033 - 2587823 
 
2e Secretaris: 
 
vacature 
 
Penningmeester:  
Gert Snitselaar  
Langbroekerdijk B-21  3947 BA Langbroek  tel. 06 - 26795941 
 
Ringencommissaris: 
Hans Dorst  
Nico Bergsteynweg 24  3931 CD Woudenberg  tel. 033 - 2865041 
 

Email:     zangenkleur@gmail.com  
Willen jullie wijzigingen van bijvoorbeeld e-mail adres niet vergeten door te geven? 
 
Rekeningnummer: 
Rabobank rek.nr. 1621.76.074  t.n.v.  Vogelvereniging Zang & Kleur te Woudenberg 
Contributie:  (Let op! Bedragen gewijzigd) 
Senioren leden €  26,00 / Jeugdleden t/m 17 jaar €  14,50 / Gastleden €  14,00 per jaar 
 
 



Uitnodiging inschrijfavond Tentoonstelling dinsdag 29 oktober 
 
Het tentoonstellingsseizoen is weer begonnen, voor het merendeel van de leden een 
drukke tijd, van vogels poetsen en vogels klaarmaken tot het moment dat de 
keurmeester ze onder ogen krijgt om er een oordeel over te geven. 
We hopen van 21 tot 23 november de onderlinge tentoonstelling te houden en daarom is 
het weer tijd om de gekweekte (en open klasse) vogels in te schrijven. 
 
We nodigen daarom iedereen uit voor de inschrijfavond van dinsdag 29 oktober. De 
avond wordt gehouden in het gebouwtje achter de kerk in Maarsbergen 
(Woudenbergseweg 52) en we beginnen om 20.00 uur.  
Zie voor de verdere indeling van de avond verderop in het blad. 
 
Het benodigde inschrijfformulier voor de tentoonstelling vindt u achterin dit blad en is 
eventueel digitaal te verkrijgen via zangenkleur@gmail.com. 
 
Verder nog een paar verzoekjes/tips: 
Wilt u het inschrijfformulier zo compleet mogelijk invullen, volgens de aanwijzingen van 
het Tentoonstellingsreglement? 
 
Wilt u de vogels op nummer en groepsindeling aangeven zoals vermeld in het 
vraagprogramma van de NBVV? (dit graag op volgorde) 
 

- Het vraagprogramma is te vinden op 
http://www.nbvv.nl/tt/downloads/vraagprogramma_definitief.pdf 

- In het programma is ook een zoekfunctie ingebouwd; via 
http://www.nbvv.nl/zoeken/vraagprogramma.asp 
kun je eventueel op vogelsoort of klassenummer zoeken. 

 
De sluitingsdatum voor de inschrijving is dinsdag 29 oktober. Wanneer u/jij dus deze 
avond niet kunt, graag vóór deze tijd het inschrijfformulier afgeven bij een van de 
bestuursleden. 
 
We hopen als bestuur op een gezellige en geslaagde avond met een mooi aantal 
inschrijvingen voor de show!! 
 



Earth Flight, documentaire tijdens inschrijfavond dinsdag 29 oktober 
 
We willen verder tijdens de inschrijfavond een deel kijken van de documentaire “Earth 
Flight”, een schitterende documentaire over de grootste natuurverschijnselen, vanuit 
vogelperspectief bekeken. 

 
De documentaire is gemaakt door de BBC. In Earth Flight zijn de grootste 
natuurverschijnselen op aarde vanuit vogelperspectief vastgelegd door middel van 
paragliders die mee zweven met aasgieren, radiobestuurbare ‘drones’ die zich tussen 
kolonies flamingo’s begeven en cameraatjes die op de rug van vogels zijn geplaatst. Dit 
alles heeft geresulteerd in een opname met spectaculaire uitzichten en unieke beelden. 
De opname heeft in totaal vier jaar geduurd, is opgenomen in ruim 40 verschillende 
landen en in zes werelddelen. Hij is mede dankzij de inzet van honderden amateurs en 
wetenschappers en hun bijzondere band met vogels tot stand gekomen. 
 

De documentaire bestaat uit de volgende 
afleveringen:  
1. Noord-Amerika 
2. Afrika 
3. Europa 
4. Zuid-Amerika 
5. Azië En Australië 
6. De Lucht In: Achter De Schermen Bij 
Earthflight  

Wilt u alvast de trailer bekijken?  
(toets op link + Ctrl)  
http://video.pbs.org/video/2365043700/ 
 

 
 

 
Districtstentoonstelling 2013  
 
De tentoonstelling van district Utrecht wordt dit jaar 
georganiseerd door vogelvereniging Vogelvriend in 
Nieuwegein. De distictstentoonstelling wordt 
gehouden van 26 tot en met 30 december. De 
vogels zullen gekeurd worden op 24 december. 
Verdere informatie hierover en de 
inschrijfformulieren zullen nog volgen. 



 



Terugblik jongvogelavond maandag 9 september 2013 jl. 
 
Met plezier kijken we als bestuur terug op de jongvogelavond waar we met velen bij 
elkaar waren om te luisteren naar de deskundigheid van de keurmeesters en te kijken 
naar de kwaliteit van onze jonge vogels. 

Voordat we konden beginnen leek het er heel even op dat we tijdens de keuring 
moesten luisteren naar een koor, maar gelukkig (voor ons) vertrokken zij toch nog naar 
de kerk. 
Onder de deskundige leiding van de keurmeesters, dhr. T. Schalkwijk en dhr. P. 

Wijgerde, hebben we op een leuke en gezellige manier gesproken en gediscussieerd, 
maar zeer zeker ook weer veel geleerd. 
De tropen en parkieten waren zeer goed vertegenwoordigd en dat belooft wat voor de 
onderlinge TT. Of hebben de kanariekwekers nog wat troeven achter de hand? 
 
We zullen het hopelijk beleven met de tentoonstelling in november, jij (u)  komt toch ook 
met je vogels?! 

Hans Dorst 



 
 

 

Braziliaanse vogel zingt een lied van het 

niveau Mozart 
Door: Redactie − 17/10/13, 17:14  

  

De Braziliaanse Uirapuru is familie van de Winterkoning  

De zang van de Uirapuru (Cyphorhynus arada), een vogel uit het Braziliaanse regenwoud, 
volgt de regels van de Westerse muziek. Een onderzoek van het Duitse Max Planck 

Instituut laat zien (Ctrl+klikken) dat de vogel doorgaans in hele maten zingt en daardoor 
een welklinkend lied voortbrengt.  
Hoewel andere vogels ook prettig klinkende zangmelodieën hebben, is tot nu toe nog nooit een 
vogel gevonden die zich aan de klassieke regels van 'mooie' muziek houdt. Het gebrek aan 
dissonantie is uniek in de vogelwereld. Volgens de onderzoekers lijkt de melodie die de Uirapuru 
voortbrengt sterk op de werken van klassieke componisten zoals Haydn en Mozart. 
 
Om het muzikale talent van de vogel te bevestigen, werd aan 91 mensen gevraagd te luisteren 
naar twee fragmenten: één van de vogel die zijn lied zong, en één met door de computer 
gegenereerde melodieën, die zich niet helemaal aan de 'muziekregels' hielden maar nog steeds 
muzikaal klonken. De proefpersonen vonden in het algemeen de vogel beter klinken.  
 
Perfecte octaven 
De onderzoekers benadrukken dat de gelijkenissen met Bach en Haydn opvallend zijn, maar dat 
het niet betekent dat de vogel een gevederde componist is. 'De overeenkomsten berusten 
waarschijnlijk voor een groot deel op toeval. Wel is het zo dat de vogel constant perfect octaven, 
vier- en vijfkwartsmaten produceert. Daardoor klinkt hun geluid al snel muzikaal voor het 
menselijk oor.' 
 
Ook ontdekten de onderzoekers dat veel traditionele Braziliaanse muziek het lied van de 
Uirapuru bevat. Mogelijk hebben muzikanten vroeger inspiratie opgedaan van de vogel. 
 
Het lied van de Uirapuru: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vvZVcvxmOgo 
 



Tentoonstelling Vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg e.o. 
 

Hierbij willen wij u als lid uitnodigen om deel te nemen aan onze 
tentoonstelling. Deze tentoonstelling wordt gehouden van donderdag 
21 t/m zaterdag 23 november 2013. 
 
Secretariaat:   Daan Huisman   

John F. Kennedylaan 101, 3931 XH te Woudenberg 
Tel: 06-38223384  Email: zangenkleur@gmail.com 

 
Locatie:  Zaal Tafeltennisvereniging “Smash”, Schoolstraat 2, 3931 JC Woudenberg 
 
Inschrijvingen:  Inschrijvingsformulieren dienen uiterlijk dinsdag 29 oktober 2013 bij 

bovengenoemd secretariaat binnen zijn. Gezamelijke inschrijfavond 
dinsdag 29 oktober 20.00 uur in Maarsbergen. (zie elders in dit blad) 

 
Inschrijfgeld:  Volwassenen 

Enkelingen:  € 1,00 per vogel 
   Stellen: € 2,00 per stel  
   Stammen:  € 4,00 per stam 

Bij inzending van meer dan 10 vogels vanaf 11e vogel gratis inzenden 
(inschrijfgeld incl. catalogus max. € 12,00) 

    
Jeugdleden (leden tot leeftijdsgrens 18 jaar) 

   Enkelingen:  € 0,50 per vogel 
   Stellen: € 1,00 per stel  
   Stammen:  € 2,00 per stam 
   Bij inzending van meer dan 10 vogels vanaf 11e vogel gratis inzenden 
   (inschrijfgeld incl. catalogus max. € 7,00) 
 
   De catalogus van € 2,- is voor alle inzenders verplicht. 
 
Betaling:  Het inschrijfgeld dient voldaan te worden bij inschrijving.  

Betalen kan contant of via bank. Rabobank rekeningnr: 1621.76.074 t.n.v. 
Vogelvereniging Zang & Kleur te Woudenberg 

 
Vogels inbrengen:  Woensdag 20 november 2013 van 19:00 uur tot 21:00 uur. 
 
Keuring:   Donderdag 21 november 2013 bij kunstlicht. 
 
Opening TT:  Donderdag 21 november 2013 om 20.00 uur opening tentoonstelling met 

bekendmaking van de algemeen kampioenen. 
 
Openingstijden:  Donderdag 21 november 2013  20.00 uur - 22:00 uur. 
   Vrijdag 22 november 2013   10.00 uur - 22:00 uur. 
   Zaterdag 23 november 2013  10.00 uur – 15:00 uur. 
 
Verloting:  Zaterdag 23 november 2013 om ca. 15.00 uur. 
 
Vogels afhalen:  Zaterdag 23 november 2013 direct na de prijsuitreiking van de 

scholenquiz, verloting en afsluiting van tentoonstelling. 
 
Prijsuitreiking:  Tijdens feestavond vrijdag 24 januari 2014. 



Prijzenschema regiotentoonstelling 2013 
 
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, in 
de van toepassing zijnde kampioensgroep, die eigendom is van een vol lid (van Zang & Kleur 
Woudenberg, 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 2013 is de groep Kleurkanaries. 
 

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 het hoogste aantal 
punten zal gaan behalen. 
 

Inzendersklassement: 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. 
 

 
 
 
 
 
Hulp voor, tijdens en na de tentoonstelling 
 
Voor de tentoonstelling van donderdag 21 t/m zaterdag 23 november gehouden kan 
worden zal er nog veel moeten gebeuren.  
Veel dingen moeten vooraf veelal door het bestuur gebeuren zoals het invoeren van de 
vogels, de opmaak van de catalogus, printwerk, versturen enz. enz.  
Graag willen we jullie vragen om hulp met bijvoorbeeld: 

- opbouwen en inrichten van de zaal woensdag 20 november overdag 
- voordragen tijdens de keuring donderdag 21 november overdag 
- begeleiden schooljeugd met quiz vrijdag 22 november overdag 
- afbreken zaterdag 23 november na de show 

 
Ook tussendoor is natuurlijk regelmatig hulp welkom 
zoals bediening van de bar, verkoop van loten en de 
catalogus, of de enveloppenverkoop.   
 
Het zou fijn zijn wanneer we wat hulp van u/jou 
kunnen krijgen zodat alles wat verdeeld kan worden 
en we er met z’n allen een geslaagde show van 
kunnen maken.  
 

 
Met de inschrijfavond, via zangenkleur@gmail.com of via één van de bestuursleden 
zouden we graag willen weten wanneer u/jij vrij ben(t) en ons wilt helpen. Na de 
inschrijfavond maken we hier een duidelijke planning van wie wanneer verwacht wordt.  
 
Alvast bedankt voor al jullie medewerking! 
 



Tentoonstellingsreglement 2013 
 

1. De inschrijving staat open voor alle leden aangesloten bij een van de door 
ons aangeschreven verenigingen en persoonlijk uitgenodigde inzenders. 

2. Ingeschreven wordt met inachtneming van het bepaalde in het NBvV 
tentoonstellingsreglement en de hierna te noemen wijzingen en aanvullingen. 

3.  Alle vogels die genoemd worden in het NBvV vraagprogramma 2010-2014 
kunnen worden ingezonden, m.u.v. van alle zangkanaries. 

4. Alle genoemde soorten uit het NBvV vraagprogramma (bijv. ongeringde of overjarige vogels) 
kunnen als open klasse vogels worden ingezonden. Deze worden echter samengevoegd als aparte 
kampioensgroep OK. 

5.   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. 

6.   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. 

7.   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 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.  

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

9.   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. 

10.   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. 

11.   Vogels en (door u ingezonden) kooien zijn tijdens de tt verzekerd tegen brand en diefstal. 
Eventuele schade kan echter alléén worden vergoed wanneer de waarde (duidelijk en naar 
redelijkheid) is ingevuld op het inschrijfformulier. Door de vereniging worden geen waarden 
ingeschat. Bij het niet invullen van de waarde is dus niets verzekerd. Verenigingskooien zoals 
klapkooien worden als toaal tt materiaal verzekerd en hoeven niet ingevuld te worden. 

12.   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. 

13.   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. 

14.   Inenting van de in te zenden of te koop aangeboden grondvogels is verplicht. Entverklaringen 
dienen uiterlijk bij het inbrengen van de vogels afgegeven te worden bij het bestuur. 

15.   Het bestuur zal na de keuring de ringen van de prijswinnende vogels controleren op het kweekjaar 
en het kweeknummer. Bij onjuiste gegevens volgt diskwalificatie. 

16. Verkeerd ingeschreven vogels in een hoofdgroep dingen niet mee naar de prijzen, tenzij het 
bestuur hierover ander beslist. 

17.   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. 

18.   De keuring zal plaats vinden onder kunstlicht. 



19. Als er vogels zijn die speciaal voer moeten hebben, dan dient men dit bij het inbrengen van de 
desbetreffende vogels duidelijk op te geven. Men dient zelf voor het voer zorg te dragen en op de 
verpakking de kooinummers te vermelden. 

20.   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 zal de groep gesplitst worden. 

21. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van uw adresgegevens in de tentoonstellingscatalogus 
dan dient uw dit aan te geven op het inschrijfformulier. 

22.   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 2 van dit reglement.  

 
 

 



 


