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Beste Vogelliefhebbers,

De mussen vielen van het dak deze zomer, gelukkig niet in onze kooitjes. Sommigen zeggen dat
het niet de mussen zijn, maar de mossen die van het dak vallen. Dat zou dus best kunnen als je
nadenkt dat vroeger best wat mos groeide op de rieten daken en als het zo warm was viel het door
het vochtgebrek gewoon naar beneden.
Wat we vaak bij verschillende vogels zien is dat wanneer vogels, waaronder ook mussen, is dat ze
wijd gespreid met hun vleugels staan om hun warmte kwijt te raken bij hitte, maar dood van het
dak vallen? Daar zal een mus niet zo snel aan toegeven. Maar gelukkig heb ik zelf meer verstand
van mijn kanaries dan van mussen. En nu ook een beetje van daken, want op mijn dak ligt sinds
kort een smak zonnepanelen op. Ondanks mijn pensioen verdien, lees bespaar, ik wat geld met
die zonnecellen. Maar ik kan er geen cruise van doen hoor. Nee, daar koop ik weer bijvoorbeeld
voer voor mijn kanaries voor. Je bent liefhebber of niet.
Nu iedereen, waaronder ik, het weer hebben besproken afgelopen zomer is het nu tijd om te
praten over vogels en met name de komende vogeltentoonstelling. Als het goed is zit bij iedereen
de kweek er op en ik hoop dat bij jullie, de liefhebbers, dat alles naar wens is verlopen. Ikzelf kan
niet zeggen dat het bij mij allemaal goed is gegaan, maar dat is nu eenmaal de wet van de natuur
en die is niet te bedwingen.
De tentoonstelling. Een jaarlijks terugkerend evenement. Iets waar menig vogelliefhebber zich voor
voorbereid en naar uit kijkt. De keurmeesters laten hun expertise straks ook weer zien of ze
voldoen aan de eisen en bepalen wie wint en wie niet. Het is ook altijd een behoorlijke organisatie.
Het is bijna….werken. Want het is niet even een ‘zaaltje huren’. Nee het is zoeken naar sponsoren,
promotie maken onder de liefhebbers en voor geïnteresseerden bijvoorbeeld uit de buurt. Gelukkig
doen we dit allemaal samen met een leuke groep vrijwilligers. Wij kijken er naar uit, dat is zeker.
Het lijkt mij leuk om u te ontmoeten in oktober. En dan praten we niet over het weer in oktober,
maar over uw vogels, uw inzet en uw passie.
Dus tot 22 oktober in het Anker in Hazerswoude-Rijndijk!
Vergeet u zich niet in te schrijven?
Tot dan!
Ben Delsasso

voorzitter tentoonstelling commissie
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TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
Voor de “52e NATIONALE VOGELTENTOONSTELLING" in de Rijnstreek georganiseerd door de
vogelvereniging “VOGELVREUGD" te Koudekerk-Hazerswoude, aangesloten bij de Nederlandse
Bond van Vogelliefhebbers, in samenwerking met vogelvereniging Aves die hier hun onderlinge
tentoonstelling onderbrengt.
Artikel 1.
De inschrijving is opengesteld voor alle georganiseerde vogelliefhebbers in Nederland.
Artikel 2.
De inschrijving geschiedt volgens het vraagprogramma van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers van 2014 - 2019 met uitzondering van de hoofdgroepen 1, 2, 3 en 4, te vinden op
de website van de NBvV. 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-Rijndijk of betaling bij in kooien. De inschrijving sluit op dinsdag 9 oktober.
Artikel 4.
Vogelvereniging Vogelvreugd verwerkt persoonsgegevens om onze Nationale tentoonstelling te
organiseren. Uw gegevens zullen worden gebruikt voor het versturen van een inschrijfbevestiging.
De gegevens in het databaseprogramma zijn enkel toegankelijk voor het
tentoonstellingssecretariaat. Met het inzenden van het inschrijfformulier gaat u akkoord dat uw
naam, kweeknummer en telefoonnummer in de catalogus wordt geplaatst.

De gegevens zullen verder op geen enkele wijze worden verstrekt aan derden. U heeft het recht
op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Nadat u toestemming heeft gegeven, heeft
u het recht dit in te trekken. Dit heeft wel als gevolg dat wij uw inschrijving moeten annuleren.
Artikel 5.
Het inschrijfgeld is vastgesteld op: € 1,75 per vogel, € 3,50 per stel, € 7,00 per stam. Er is een
vrije derby, je mag 1 vogel per hoofdgroep aanwijzen, € 1,00 per derby vogel extra. Verplichte
catalogus en porto kosten € 4,50. Voor jeugdleden (t/m 16 jaar) is het inschrijfgeld per vogel €1 ,per vogel.
Artikel 6.
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. Daarnaast moet de kooi schoon en
in goede staat zijn.
Waterflesjes worden verzorgd door de vereniging.
Voor vogels niet ingezonden in eigen kooien bedraagt de kooihuur € 1,50 per kooi.
Artikel 7.
De vogels worden door de commissieleden gevoerd en mogen door niemand uit de kooien worden
gehaald.
Indien u wilt dat uw vogels een speciaal soort voer krijgt, meldt dit bij het inkooien. Er zijn speciale
stickers hiervoor beschikbaar.
Artikel 8.
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 9.
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 10.
De vogels moeten maandag 22 oktober 2018 tussen 15.00 en 20.30 uur worden ingebracht. Bij
uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Dit kan alleen na telefonisch overleg met TTsecretaris
Alfred Hoogendoorn. Tentoonstellingsgebouw: "Het Anker", Chopinplaan 2, 2394 GL,
Hazerswoude Rijndijk, 071 3413480. Wij verzoeken u het inkooiformulier mee te nemen bij het
inbrengen van de vogels.
Artikel 11.
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 12.
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 een oorkonde.
Overige prijzen voor enkelingen:
• Per groep van 15-25 vogels een beker, of waardebon als 1e prijs.
• Per groep van 26-35 vogels een beker, of waardebon als 1e en 2e prijs.

•
•

Per groep van meer dan 36 vogels, zullen er naar ratio meerdere 1e en 2e prijzen beschikbaar
zijn.
Het TT-bestuur zal in de blinde lijst waar nodig groepen samenvoegen.

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, zullen er naar ratio meerdere 1e en 2e prijzen beschikbaar zijn.

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, zullen er naar ratio meerdere 1e en 2e prijzen beschikbaar zijn.
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 dan vindt
doortelling plaats.
Artikel 13.
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 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. eenheid punten)
moeten halen.
De beslissingen van het TT-bestuur zijn bindend.
Artikel 14.
Tijdens de keuring welke is vastgesteld op dinsdag 23 oktober 2018 heeft niemand recht op
toegang tot de zaal, behalve het TT-bestuur en de voordragers.
Artikel 15.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het TT-bestuur zo nodig in overleg met
het bestuur van de NBvV.
Verkoopafdeling
Op de tentoonstelling is er ook een verkoopafdeling. Iedereen kan z’n vogels laten verkopen, mits
ze geringd en gezond zijn. De vogels moeten duidelijk voorzien zijn van een sticker met
vogelsoort, naam eigenaar en de prijs per vogel of koppel. Wij vragen 10% van de verkoopprijs.

Belangrijke data:
Sluiting inschrijving:
Inbrengen van de vogels:
Keuring van de vogels:

dinsdag 9 oktober 2018
maandag 22 oktober 2018 tussen 15.00 uur - 20.30 uur
dinsdag 23 oktober 2018

Openingstijden van de tentoonstelling:
donderdag 25 oktober 2018
van 20.00 uur - 22.30 uur
vrijdag 26 oktober 2018
van 10.00 uur - 22.00 uur
zaterdag 27 oktober 2018
van 10.00 uur - 16.30 uur
prijsuitreiking jeugd:
zaterdag 27 okt. om 15.30
uitkooien vogels:
zaterdag 27 okt. vanaf 16.30 uur
Tentoonstellingsgebouw
"Het Anker", Chopinplaan 2, 2394 GL, Hazerswoude-Rijndijk, 071 3413480

