
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Oktober 2014 
Met o.a. 
Uitnodiging inschrijfavond dinsdag 28 oktober a.s.  
alle informatie m.b.t. de tentoonstelling donderdag 20 t/m zaterdag 22 november 
inbrengen woensdagavond 19 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 en Penningmeester: 
(onderlinge functieverdeling nog nader te bepalen) 
 

Ringencommissaris: 
Hans Dorst  
Nico Bergsteynweg 24  3931 CD Woudenberg  tel. 033 - 2865041 
 

Algemene bestuursleden: 
Peter Drost 
Tabaksland 22   3931 RT Woudenberg  tel. 06 - 30076851 
Gerrit Harskamp 
Valkenhorst 22   3925 TG Scherpenzeel  tel. 033 - 2773797 
 

Internet  en Email:    www.zangenkleurwoudenberg.nl    zangenkleur@gmail.com  
Willen jullie wijzigingen van bijvoorbeeld (e-mail) adres niet vergeten door te geven? 
 

Rekeningnummer: 
Rabobank IBAN  NL50 RABO 0162 1760 74 t.n.v.  Vogelver. Zang & Kleur Woudenberg 
 

Contributie:     Senioren leden €  26,00 (per 2015 € 28,00) 
     Jeugdleden t/m 17 jaar €  14,50 (per 2015 € 15,50)  
     Gastleden €  14,00 per jaar 
 

Opzeggen lidmaatschap: 
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Beëindigen van het lidmaatschap kan 
schriftelijk bij de secretaris vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. 



Uitnodiging inschrijfavond Tentoonstelling dinsdag 28 oktober 
 
De tentoonstelling komt al weer snel dichterbij. We hopen dat er ook dit jaar weer mooie 
vogels gekweekt zijn door de leden. Het is altijd fijn om te horen als er door leden weer 
mooie kweekresultaten behaald zijn. Ook als het niet of wat minder gelukt is, is het 
belangrijk om uw of jouw ervaringen met anderen te delen om zo te proberen volgend 
seizoen een nog mooier kweekresultaat te behalen.  
 

Om de vogels met de tentoonstelling weer in topconditie te kunnen showen zijn van 
jullie al menig uurtje bezig geweest om de vogels op te poetsen om straks op het juiste 
moment te kunnen schitteren zodat ze een mooie waardering van de keurmeesters 
kunnen krijgen. 
 

Om op het poetsen nog even in te gaan, de Bondsraad heeft begin dit jaar het advies 
van de commissie dierenwelzijn overgenomen. Op de show mogen alleen gezonde, 
schone en fitte vogels toelaten worden, zonder knijpringen, in nette, schone TT-kooien 
ingebracht worden. Nu is dat natuurlijk niets nieuws voor ons, wel is het zo dat we er 
extra op letten om zo goed mogelijk onze hobby uit te dragen “voor de buitenwacht” 
 

Een kort overzicht met data en tijden voor onze tentoonstelling: 
 

Inschrijfavond tt. dinsdag 28 okt.  20.00 uur   Gebouwtje Maarsbergen 
Opbouwen   woensdag 19 nov. 9.00 uur  Zaal Tafeltennisvereniging 
Inbrengen  woensdag 19 nov. 19.00 - 21.00 uur  “Smash”  
Keuring   donderdag 20 nov. vanaf 8.30 uur Schoolstraat 2 Woudenberg 
      
Opening  donderdag 20 nov. 20.00 uur - 22.00 uur 
   Vrijdag 21 nov. 10.00 - 22.00 uur 
   Zaterdag 22 nov. 10.00 - 16.00 uur 
Verloting  Zaterdag 22 nov. ca. 15.00 uur 
Ophalen/opruimen Zaterdag 22 nov. vanaf 16.00 uur 
 

De sluitingsdatum voor de inschrijving is ook dinsdag 28 oktober. Wanneer u/jij dus deze 
avond niet kunt, graag vóór deze tijd het inschrijfformulier mailen of afgeven bij een van 
de bestuursleden. 
We willen deze avond beginnen om 20.00 uur. Voor verdere invulling van de avond zie 
het artikel verderop in dit blad.  
 

Het benodigde inschrijfformulier voor de tentoonstelling vindt u achterin dit blad en is 
eventueel digitaal te verkrijgen via zangenkleur@gmail.com. 
 

Veel leden schrijven ook in op tentoonstellingen in de regio, de landelijke tentoonstelling 
in Apeldoorn of zelfs de wereldtentoonstelling in Rosmalen. We willen die leden ook 
daar veel succes wensen! 
 

We hopen als bestuur op een mooie vogelshow en wensen iedereen veel succes! 
 
 

Agenda tentoonstellingen via internet 
 
NBvV publiceerd de tentoonstellingsagenda dit jaar niet meer in de Onze 
Vogels. De (actuele) agenda is alleen nog via internet te raadplegen.  
 

Kijk op http://www.nbvv.nl/tt/agenda.asp



 “Genieten vanuit de strandstoel”  
 
Op dinsdag 16 september 2014 was het dan zover. Onze 
gewaardeerde oud-voorzitter Dick Moesbergen hield voor ons 
een lezing over zijn vogelhobby. 
Al op jonge leeftijd wilde Dick graag vogels houden. Helaas liet 
dit nog even op zich wachten aangezien de schoolresultaten niet 
helemaal waren zoals zijn ouders dit graag wilden zien. Maar op 
zijn 8e was het dan toch zover en kreeg hij een vogel hok met 

lachduiven omdat bij Dick thuis 
plaats genoeg was en de buren 
van de vorige eigenaar er niet echt om konden lachen... 
Het kon niet altijd zo blijven in een kleine vogelkooi maar 
op zijn 11e kwam er dan toch een groter vogelhok en 
mochten ook deze vogels samen met onder andere 
kippen in de volière die Dick mocht timmeren. De volière 
kreeg de toepasselijke naam “Nooitgedacht”. 

 

Nadat Dick ook zelf een wederhelft 
had gevonden en ze samen een 
onderkomen gekocht hadden, moest 
daar in de tuin natuurlijk een mooie 
volière komen voor de gevederde 
vrienden. Eerst werden er kanaries 
gehouden, maar steeds meer 
interesse ging uit naar kromsnavels. 
De kanaries vonden een houten 
volière mooi, de kromsnavels vonden 
de volière nog mooier maar probeerden ook geregeld een extra uitgang te maken, waar 
Dick het wat minder mee eens was. Door het geknaag van de kromsnavels moest er 
regelmatig weer wat verspijkerd worden aan het hok wat hem op een gegeven moment 
deed besluiten om over te gaan op stalen volières. Hiervan kwamen er 9 op een rij en 

deze zijn diverse keren (mee)verhuisd en gingen lang mee.  
 

Ondertussen heeft Dick 
aluminium volières 
aangeschaft en van Gert 
Snitselaar, die plotseling 
moest verhuizen, heeft hij 
enkele jaren geleden 
kunststof nachthokken over 
kunnen nemen. In de 
volières kweekt hij onder 
andere Turquoisine-, Swift-, 
Autralische 
Koningsparkieten. 
Daarnaast heeft hij een met 

planten aangeklede gezelschap volière met diverse kleine tropen, zoals 
Timorzebravinken, Bichenow- en Binsenastrilden en op de grond Harlekijnkwartels. Alles 
bij elkaar een prachtige gevarieerde en kleurrijke collectie vogels. 
 



Met de bouw en inrichting van de huidige volière heeft Dick 
zich van alle gemakken voorzien zodat hij snel klaar is met de 
dagelijkse noodzakelijke verzorging van de vogels en verder 
lekker in zijn strandstoel kan genieten van het gedrag en de 
kleurenpracht van de vogels. Zo heeft hij een douche 
gecreëerd voor de vogels die regelmatig aangaat door een 
oud waterslot uit een wasmachine die hij naar eigen inzicht 
heeft aangepast en heeft hij plexiglas geplaatst om te 
voorkomen dat snel voortplantende grijze bodembewoners 
zich in de hokken begeven om een hapje van het voer mee te 
snoepen. Een handige goot voorin de volière, inclusief 
bezinkbak tegen het verstoppen, zorgt voor goede afwatering. 
 

En wie denkt dat de Parkieten van hem alleen zaad en eivoer 
krijgen heeft het mis. Dick geeft net zoals de vogels in de 
natuur dat ongetwijfeld ook zullen eten, de Parkieten in het kweekseizoen levend voer. 
Dick is ook niet te beroerd om een afgestote of slecht groeiende jonge Parkiet 5 maal ‘s 
daags te voorzien van een spuitje loripap. Werkt perfect en zelfs een opgehokte Parkiet 
maakt zo ongedacht nog wel eens een wereldreis met Dick op vakantie!  

 
Het was een mooie avond en wie volgt?! Een presentatie is misschien niet voor 
iedereen de manier maar ook een stukje voor in het vogelblad zouden we erg leuk 
vinden. Aarzel niet en mail/bel ons.. 
 
 

Terugblik jeugddistrictsdag Leusden zaterdag 4 oktober  
 
Zaterdag 4 oktober was het jeugddistrictsdag in Leusden. Met 64 ingeschreven vogels 
ging het goed georganiseerde evenement om 10 uur van start. Van de keurmeesters 

kreeg de jeugd 
goede uitleg en tips. 
’s Middags kwam de 
dierenambulance 
langs, 
pindakaashuisje 
timmeren, 
springkussen enz. 
enz. De jeugd heeft 
zich prima vermaakt.  
Helaas was Jacco dit jaar de enige Woudenbergse 

inzender maar wie weet volgend jaar weer meer?! Hij vond het in elk geval geweldig! 



Er was eens... film VOGEL 2014 op inschrijfavond dinsdag 28 oktober 
 
We willen verder tijdens de inschrijfavond een film kijken 
over de landelijke tentoonstelling van de NBvV.  
De jaarlijkse NBvV-bondsshow “VOGEL” is zonder twijfel 
een van de grootste evenementen voor de echte 
vogelliefhebbers. Niet alleen uit Nederland, maar uit 
grote delen van Europa mogen wij in januari veel 
bezoekers welkom heten. Daarnaast blijft het aantal 
inzenders, standhouders en vogels stijgen. De NBvV is 
dan ook terecht trots op ons “vlaggenschip”.   
De meeste leden hebben geen idee wat er achter de 
schermen allemaal komt kijken bij het organiseren van 
zo’n groot evenement.  
Vaak al lang van tevoren zijn in totaal enige honderden (!) 
vrijwilligers, keurmeesters en betaalde krachten druk in de 
weer om de bezoekers en deelnemers tijdens de 
openingsdagen een fraaie show te presenteren. 
Daarom heeft de NBvV rondom en tijdens de afgelopen 
bondsshow een professionele documentaire over dit 
evenement laten maken. Alle aspecten komen daarbij aan 
bod, waardoor de film een uitgebreid beeld geeft van de voorbereidingen, de keuringen, 
de show zelf, etc. Letterlijk alles wat bij de organisatie komt kijken passeert de revue.  
 

De documentaire geeft interessante informatie voor u als vogelliefhebber. 
 

Al kijkende krijg je er echt al zin in! 

 
Verkoop loten en advertenties tentoonstelling 
 
De loten voor de grote verloting op de tentoonstelling zijn weer 
binnen en we willen iedereen vragen om zo veel mogelijk loten 
in zijn of haar omgeving te verkopen. Als vereniging kunnen we 
wat extra financiele steun goed gebruiken.  
Laten we gaan voor het verkopen van alle loten, de eerste 
boekjes zijn al verkocht! 
Mochten er mensen zijn die de loten graag eerder dan de inschrijfavond willen 
verkopen, bel dan even met Daan of mail met zangenkleur@gmail.com  
 
Zoals de voorzitter in het voorjaarsoverleg al aangaf zijn we verder voor de inkomsten 
grotendeels afhankelijk van de advertenties die we voor de tentoonstellingscatalogus 
binnen halen. Als er mensen zijn die in hun omgeving bekenden hebben die de 
vereniging met een advertentie willen steunen en zo gelijk meer naamsbekendheid 
willen opbouwen (heeft u bijvoorbeeld uw werkgever al eens benaderd?), de 
advertenties, in allerlei formaten vanaf € 15,00 kosten niet veel en zijn meer dan 
welkom! Zwart-wit, kleur, klein of groot, alles is mogelijk. Formulieren voor de 
advertenties zijn af te halen bij de voorzitter of mail met zangenkleur@gmail.com 
 

Bedenk; een extra advertentiepagina in de tentoonstellingscatalogus levert veel 
meer op dan een verhoging van de contributie! 



Britse papegaai duikt na 4 jaar op en 

spreekt vloeiend Spaans  
Een papegaai die vier jaar lang werd vermist, is weer herenigd met zijn Britse 

baasje. Groot was de verbazing bij de eigenaar toen hij hoorde dat zijn papegaai 

niet langer Engels, maar wel Spaans sprak. 

Dat meldt The Telegraph. Een 

dierenarts uit het zuiden van 

Californië vond de vermiste 

Afrikaanse grijze papegaai. Ze 

dacht dat het om haar eigen 

vermiste beestje ging en nam 

het mee naar huis.  

Ze besloot de chip van het dier 

te controleren en vond op die 

manier de echte eigenaar van 

papegaai Nigel: Darren Chick, een Britse man die ook in Californië woont.  

Britse accent verdwenen 

De vrouw benaderde Chick en vroeg of hij een papegaai miste. "Hij zei eerst nee, 

omdat hij dacht dat ik het over een recente gebeurtenis had. Toen ik zei dat ik zijn 

papegaai had, keek hij me aan alsof ik gek was." 

Het dier verdween dan ook vier jaar geleden. Waar de papegaai heeft 

rondgehangen is niet duidelijk, maar het zou zomaar kunnen dat het in 

Spaanstalige gebieden was. Volgens zijn baasje is het Britse accent namelijk 

helemaal weg en spreekt hij nu Spaans. 

 

 

Districtstentoonstelling 2014 in Hoogland  
 
De tentoonstelling van district Utrecht wordt dit jaar georganiseerd door vogelvereniging 
Sportkwekers Hoogland. De distictstentoonstelling wordt gehouden in Dorpshuis “De 
Neng” aan de Engweg 7 in Hoogland.  
Openingstijden: vrijdag 19 dec. van 20.00-22.00 uur; zaterdag 20 dec. van 10.00-17.00 
uur; zondag 21 dec. van 10.00-16.00 u. 
De vogels zullen gekeurd worden op donderdag 18 december. 
Verdere informatie en inschrijfformulieren worden bij de resultaten van onze 
tentoonstelling gevoegd. 



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 20 t/m zaterdag 22 november 2014. 
 
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 28 oktober 2014 bij 

bovengenoemd secretariaat binnen zijn. Gezamelijke inschrijfavond 
dinsdag 28 oktober 20.00 uur in Maarsbergen. (zie elders in het vogelblad) 

 
Inschrijfgeld:  Volwassenen 

Enkelingen:  € 1,25 per vogel 
   Stellen: € 2,50 per stel  
   Stammen:  € 5,00 per stam 

Bij inzending van meer dan 14 vogels vanaf 15e vogel gratis inzenden 
(inschrijfgeld incl. catalogus max. € 20,00) 

    
Jeugdleden (leeftijdsgrens tot 18 jaar) 

   Enkelingen:  € 0,50 per vogel 
   Stellen: € 1,00 per stel  
   Stammen:  € 2,00 per stam 
   Bij inzending van meer dan 14 vogels vanaf 15e vogel gratis inzenden 
   (inschrijfgeld incl. catalogus max. € 9,50) 
 
   De catalogus van € 2,50 is voor alle inzenders verplicht. 
 
Betaling:  Het inschrijfgeld dient voldaan te worden bij inschrijving.  

Betalen kan contant of via bank. Rabobank IBAN   
NL50 RABO 0162 1760 74 t.n.v.  Vogelver. Zang & Kleur te Woudenberg 

 
Vogels inbrengen:  Woensdag 19 november 2014 van 19:00 uur tot 21:00 uur. 
 
Keuring:   Donderdag 20 november 2014 bij kunstlicht. 
 
Opening TT:  Donderdag 20 november 2014 om 20.00 uur opening tentoonstelling met 

bekendmaking van de algemeen kampioenen. 
 
Openingstijden:  Donderdag 20 november 2014  20.00 uur - 22:00 uur. 
   Vrijdag 21 november 2014   10.00 uur - 22:00 uur. 
   Zaterdag 22 november 2014  10.00 uur – 15:00 uur. 
 
Verloting:  Zaterdag 22 november 2014  om ca. 15.00 uur. 
 
Vogels afhalen:  Zaterdag 22 november 2014 direct na de prijsuitreiking van de 

scholenquiz, verloting en afsluiting van tentoonstelling. 
 
Prijsuitreiking:  Tijdens feestavond vrijdag 23 januari 2015 om 20.00 uur in TTV Smash. 



Prijzenschema tentoonstelling 2014 
 
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 inschrijving van minder dan 2 stammen of stellen perkampioensgroepen worden de vogels als 
enkelingen ingeschreven.  
 

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, gastleden 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 2014 is de groep Postuurkanaries. 
 

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 op het inbreng-
formulier d.m.v. de hoofdletter D duidelijk 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 duidelijk aan welke van uw EK vogels er volgens u het hoogste 
aantal punten zal gaan behalen. 
 

Inzendersklassement: Beste 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 per categorie (enkeling/stam/stel) als 1 groep gekeurd: 
1 t/m 5  vogels             : kampioen 
6 t/m 10 vogels           : kampioen, eerste prijs, enz. 
 

Bij inschrijving van minder dan 2 stammen of stellen worden de vogels als enkelingen ingeschreven.  
 

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 20 t/m zaterdag 22 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 hulp vragen met bijvoorbeeld: 

- opbouwen en inrichten van de zaal woensdag 19 november overdag 
- voordragen tijdens de keuring donderdag 20 november overdag 
- begeleiden schooljeugd met quiz vrijdag 21 november overdag 
- afbreken zaterdag 22 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 2014 
 

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 en vruchten- en 
insecteneters welke op beukensnippers of kattenbakvulling ingebracht dienen te 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 totaal 
tentoonstellingsmateriaal 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 de voorzitter. 

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.   Het is toegestaan in een kampioensgroep een andere vogel in te zenden dan oorspronkelijk was 
ingeschreven. Dit dient bij inbrengen duidelijk vermeld te worden. 

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 betreffende 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.  

 
 

 
 



Inschrijfformulier tentoonstelling 2014

Georganiseerd door de afdeling Woudenberg W35 Sluiting inschrijving : 28-10-2014

Wedstrijdklasse

Enkeling(en) x  =   €   Naam :

Stel(len) x  =   €   Adres :

Stam(men) x  =   €   Postcode :

Catalogus  =   €   Woonplaats :

Totaal (max. € 20,00)  =   €   Telefoonnr. :

Wedstrijdklasse Jeugd   Email adres :

Enkeling(en) x  =   €   Kweeknummer :

Stel(len) x  =   €   Lid afdeling :

Stam(men) x  =   €

Catalogus  =   €   Jeugdleden geb. datum :

Totaal (max. € 7,50)  =   €

Open Enk. Stam Stel Bedrag Bedrag Niet

Klasse Soort en/of kleurslag vogel Klasse 13 / '14 13 / '14 13 / '14 verz. verz. invullen

( √ ) ( √ ) ( √ ) ( √ ) ex. kooi kooi kooinr.

2,50   +

€ 0,50

€ 1,00

€ 2,00

€ 1,25

€ 2,50

€ 5,00

2,50   +

Raadpleeg bij invulling het vraagprogramma 2010-2014 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 John F. Kennedylaan 101 3931 XH Woudenberg tel. 033-2587823

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

  Dit vak aankruisen wanneer u bezwaar heeft tegen het plaatsen van uw adresgegevens in de catalogus 

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

Ondergetekende verklaart dat de hiervoor vermelde datum :

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

genomen van het geldende Tentoonstellingsreglement 2014 handtekening :genomen van het geldende Tentoonstellingsreglement 2014 handtekening :


