
VOGELVERENIGING  VOGELVREUGD
KOUDEKERK-HAZERSWOUDE 

 
Hazerswoude, augustus 2014 

Beste leden en bezoekers, 
Het mooiste moment van het jaar is weer aangebroken, want 
het kweekseizoen zit er weer op en dat betekent dat de 
tentoonstellingen weer van start gaan! Zoals u weet gingen wij als 
vereniging op onze locatie in Hazerswoude Dorp een beetje uit ons 
jasje groeien. Daarom zijn wij de afgelopen tijd druk bezig geweest 
met het zoeken naar een nieuw onderkomen. En die hebben wij 
gevonden! Van Hazerswoude Dorp vertrekken wij naar Hazerswoude 
Rijndijk. De vergaderingen en uiteraard de tentoonstellingen worden 
vanaf nu georganiseerd in 'Het Anker'! We hebben ontzettend genoten 
van allemaal hoogstaande sportmomenten dit jaar zoals het WK en de 
Tour de France, maar tijdens De Nationale Vogeltentoonstelling 
kunnen de echte prijzen worden gewonnen. Deze tentoonstelling 
wordt georganiseerd in 'Het Anker' en uiteraard willen wij dat het een 
ongekend succes wordt en daarom verzoek ik u om zoveel mogelijk 
vogels in te brengen voor De 48e Nationale Vogeltentoonstelling. 
 
De inschrijving gaat met het welbekende en meest recente 
vraagprogramma van de NBVV ( zie art. 2 van het reglement). Heel 
eenvoudig inschrijven gaat via de website of uiteraard kan het ook 
nog met de post. Voor slechts € 1,75 per ingebrachte vogel worden de 
vogels op waarde geschat door de keurmeesters. Dit jaar kunt u 
meedoen in de volgende categorieën: kanaries, kromsnavels en 
overige soorten. Er zijn uiteraard prijzen te winnen zoals bekers; 
waardebonnen en klassementsprijzen voor de deelnemers. 
De klassementsprijzen worden berekend per inzender over de 5 
hoogste vogels bij de kanaries, kromsnavels en overige 
soorten. Speciaal voor de jeugdige deelnemers stellen wij ook dit jaar 
extra prijzen beschikbaar.  
Nieuw dit jaar is ook dat onder alle inschrijvers voor de tentoonstelling 
ook waardebonnen worden verloot. Wilt u met (extra) prijzen naar 
huis, koop een lot en waag een gok aan het Rad van Avontuur.  
 
Wij hebben er als organisatie enorm veel zin in en ik ontmoet u graag 
op onze tentoonstelling in ‘Het Anker’ te Hazerswoude Rijndijk. Tot 
ziens! 
 
Ben Delsasso, Tentoonstellingsvoorzitter

 
 
TENTOONSTELLINGSBESTUUR 
 
Voorzitter:  Ben Delsasso  
1e Secretaris:  Alfred Hoogendoorn 

Gerard Doustraat 7 
   2391 CT Hazerswoude Dorp 
   e-mail: ttsecretaris@vogelvreugdhazerswoude.nl 
2e Secretaris:  Emiel Heijne 
Penningmeester: Gerard Brouwers 
Mat.commissaris: Cok Rademaker 
Public Relations: Harry Tromp 
Algemeen lid:  Aad v.d. Poel, Marsel Verlaan 
Prijzen commissaris:  Cok Rademaker 
 
 
KEURMEESTERS 
 
Kleurkanaries 
L.J. Boers Wateringen 
J.A.M. Hulsebosch Haarlem 
A. Platteeuw Nieuw-Vennep 
 
Postuurkanaries 
J.A. Bokkers  Nijkerk 
J.H.D. Hameetman Hoogvliet 
 
Tropische vogels 
J.A.D. Balemans Kruisland 
A.J. Gerritsen Ingen 
A.J. de Jong  Oudenbosch 
F. Kriesels  Spijkenisse 
A.v.Mingeroet  Berlare B 
C.J.M. Paantjes Oud Gastel 
B. Salomonsz  Hoofddorp 
P.J.M. Wijgerde Waalwijk 
 
Agaporniden, Grasparkieten en Grote Parkieten 
J.F. Bouwmeester Nieuwerkerk a/d IJssel 
P. Onderdelinden Vlaardingen 
K. Zegelaar  Papendrecht 



TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 
 
Voor de “48e NATIONALE VOGELTENTOONSTELLING" in de 
Rijnstreek georganiseerd door de vogelvereniging “VOGELVREUGD" 
te Koudekerk-Hazerswoude, aangesloten bij de Nederlandse Bond 
van Vogelliefhebbers. 
 
Artikel 1. 
De inschrijving is opengesteld voor alle georganiseerde 
vogelliefhebbers in Nederland. 
 
Artikel 2. 
De inschrijving geschiedt volgens het meest recente vraagprogramma 
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers met uitzondering van 
de hoofdgroepen 1, 2, 3 en 4, die gepubliceerd is in ‘Onze Vogels juli 
2010 of voor een uitgebreid vraagprogramma zie de webpagina van 
de NBvV. (www.nbvv.nl) Let hierbij op dat het klasse nummer 
overeenkomt met het soort, de kleurslag en geslacht van de 
vogel.  
 
Artikel 3. 
Inschrijfformulier kan worden ingevuld via onze website 
www.vogelvreugdhazerswoude.nl.   
Ook kunnen formulieren aangevraagd worden bij de TT-secretaris:  

Alfred Hoogendoorn 
Gerard Doustraat 7 
2391 CT Hazerswoude Dorp 
0172 586055 

De formulieren kunnen teruggezonden worden naar de TT-secretaris 
met gelijktijdige betaling op girorekening NL06 INGB 0001942434 
t.n.v. penningmeester Vogelvereniging Vogelvreugd te Hazerswoude 
Rd, of betaling bij in kooien. De inschrijving sluit op 6 oktober of eerder 
bij voldoende inschrijvingen. 
 
Artikel 4. 
Het inschrijfgeld is vastgesteld op: 
€ 1,75 per vogel; € 3,50 per stel; 
€ 7,00 per stam; € 1,00 per derby vogel extra; 
Er is een vrije derby, 1 vogel per hoofdgroep. 
Verplichte catalogus en porto kosten € 4,50.  
Voor jeugdleden (t/m 16 jaar) is het inschrijfgeld per vogel 1,- per 
vogel. 
 

Artikel 5. 
 
De vogels worden gehuisvest in kooien volgens het vraagprogramma 
NBvV. De bodembedekking is wit schelpenzand. Bij gras-, catharina 
parkieten en agaporniden mag het zaad dienen als bodembedekking. 
De kooien moeten voorzien zijn van voer.  
Waterpijpjes worden verzorgd door de vereniging.  
Daarnaast moet de kooi schoon en in goede staat zijn. 
Voor vogels niet ingezonden in eigen kooien bedraagt de kooihuur  
€ 1,50 per kooi. 
 
Artikel 6. 
De vogels worden door de commissieleden gevoerd en mogen door 
niemand uit de kooien worden gehaald, anders dan met toestemming 
en onder toezicht van de TT-commissie.  
Indien u wilt dat uw vogels een speciaal soort voer krijgt, meldt dit bij 
het inkooien. Er zijn speciale stickers hiervoor beschikbaar.  
 
Artikel 7. 
Voor ziekte of sterfte tijdens de tentoonstelling is het bestuur niet 
aansprakelijk. Vogels die ziek aankomen worden geweigerd.  
De vogels zijn bij de N.B.v.V. verzekerd tegen diefstal na inbraak en 
brand, mits verzekeringsbedrag ingevuld op het inschrijfformulier. 
 
Artikel 8. 
De tentoonstellingscommissie behoudt zich het recht voor om de 
ringen van de vogels te controleren. Bij fraude wordt de inzender 
gediskwalificeerd en worden eventuele prijzen toegekend aan andere 
vogels. 
 
Artikel 9. 
De vogels moeten maandag 20 oktober 2014 tussen 15.30 en 21.00 
uur worden ingekooid. Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken. 
Dit kan alleen na telefonisch overleg met TT-secretaris  
Alfred Hoogendoorn. Tentoonstellingsgebouw: "Het Anker",  
Chopinplaan 2, 2394 GL, Hazerswoude Rijndijk, 071 3413480. 
Bij alle ingezonden vogels inkooiformulieren bijvoegen. 
 
Artikel 10. 
Het uitkooien zal in dezelfde volgorde geschieden als de ontvangst 
van de inschrijfformulieren. D.w.z. degene wiens inschrijfformulier als 
eerste door het secretariaat is ontvangen kooit als eerste uit. 
 



Artikel 11. 
Prijzen: 
 Er wordt per hoofdgroep een kampioensbeker of waardebon 

beschikbaar gesteld.  
 Voor stellen, stammen en derby vogels worden twee 

kampioensbekers of waardebonnen per onderdeel beschikbaar 
gesteld, één voor kanaries en één voor overige vogels.  

Alle kampioenen ontvangen tevens een oorkonde. 
 
Overige prijzen voor enkelingen:  
 Per klas van 15-25 vogels een beker, of waardebon als 1e prijs.  
 Per klas van 26-35 vogels een beker, of waardebon als 1e en 2e 

prijs. 
 Per klas van meer dan 36 vogels een beker, of waardebon als 1e, 

2e en 3e prijs.  
 Klassen met minder dan 15 vogels kunnen bij een andere klas 

worden gevoegd.  
 
Prijzen voor stellen:  
 5-10 stellen een beker, of waardebon als 1e  prijs.  
 11- 20 stellen een beker, of waardebon als 1e en 2e prijs.  
 Meer dan 20 stellen een beker, of waardebon als 1e, 2e en 3e prijs. 
 
Prijzen voor stammen:  
 3-6 stammen een beker, of waardebon als 1e  prijs.  
 7-10 stammen een beker, of waardebon als 1e en 2e prijs.  
 Meer dan 10 stammen een beker, of waardebon als 1e, 2e en 3e 

prijs. 
 
Voor jeugdleden worden extra prijzen beschikbaar gesteld. 
 
Klassementen 
Er zijn 3 klassementen (kanaries, kromsnavels en overige vogels) met 
een 1e, 2e en 3e prijs. 
De klassementen worden berekend over de 5 hoogste vogels. Bij 
gelijk eindigen vindt doortelling plaats, daarna loting. 

 
Artikel 12. 
Om in aanmerking te komen voor een kampioensprijs moet een vogel 
tenminste 91 punten halen. Om in aanmerking te komen voor een 
eerste, een tweede of een derde prijs moet een vogel tenminste 90 
punten halen. Om voor een stellenkampioensprijs of stammen-
kampioensprijs in aanmerking te komen geldt respectievelijk dat de 
vogels tenminste 182 en 364 punten (ex. eenheids pnt.) moeten halen.  
De beslissingen van het TT-bestuur zijn bindend. 
 
Artikel 13. 
Tijdens de keuring welke is vastgesteld op dinsdag 21 oktober 2014 
heeft niemand recht op toegang tot de zaal, behalve het TT-bestuur en 
de voordragers. 
 
Artikel 14. 
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het  
TT-bestuur zo nodig in overleg met het bestuur van de NBvV. 
 
Belangrijke zaken: 
 
Verkoopafdeling 
Op de tentoonstelling is er ook een verkoopafdeling. Iedereen kan z’n 
vogels laten verkopen, mits ze geringd en gezond zijn. Bij inbrengen 
wordt er 10% van de verkoopprijs in rekening gebracht (administratie-, 
voer- en materiaalkosten), ongeacht de vogels wel of niet verkocht 
worden. 
 
Belangrijke data: 
Sluiting inschrijving:  maandag 06 oktober 2014 
Inbrengen van de vogels: maandag 20 oktober 2014  

van 15.30 uur - 21.00 uur 
Keuring van de vogels:  dinsdag 21 oktober 2014 
 
 
Openingstijden van de tentoonstelling: 
donderdag 23 oktober 2014  van 20.00 uur - 22.00 uur 
vrijdag 24 oktober 2014  van 10.00 uur - 22.00 uur 
zaterdag 25 oktober 2014  van 10.00 uur - 17.00 uur 
prijsuitreiking jeugd en klassement: zaterdag 25 okt. om 14.00 uur 
uitkooien vogels:   zaterdag 25 okt. vanaf 17.00 uur 
 



 
 

 
 

Let op: nieuwe tt locatie! 
 

"Het Anker"   
Hazerswoude Rijndijk  

 
 
 


