
REGLEMENT vogeltentoonstelling 2015 

Van Vogelvereniging ‘Spijkenisse en omstreken’ lid van de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers. Clubgebouw vogelvereniging, Maaswijkweg 10 te Spijkenisse.  

Sluiting inschrijving: 07 november 2015, na deze datum kan er niet meer worden 
ingeschreven. 
Inbrengen vogels: woensdag 18 november 2015 van 15.00 tot 20.00 uur. 
Keuring zoveel mogelijk bij daglicht op donderdag 19 november 2015 door erkende 
keurmeesters van de NBVV. 
Tentoonstelling open voor publiek: 
Vrijdag  20 november 2015 van 20.00 uur tot 22.00 uur 
Zaterdag  21 november 2015 van 10.00 uur tot 18.00 uur 
Zondag  22 november 2015 van 10:00 uur tot 15:00 uur. 
Uitgifte vogels op zondag 22 november 2015 van 15:30 uur tot 16:00 uur 
 
Gebruikte afkortingen en hun betekenis:  

EK:  Eigen kweek, volgens vraagprogramma N.B.V.V. 
OEK: Overjarige eigen kweek, dit zijn vogels die ouder zijn dan volgens 
 vraagprogramma N.B.V.V. 
OK:  Open Klasse, dit zijn gekochte CQ niet geringde vogels. 
Stel:  Groep van 2 gelijksoortige / gelijkwaardige vogels. Dit wordt ook wel een halve 
 stam genoemd 
Stam: Groep van 4 gelijksoortige / gelijkwaardige vogels. 
Derby: Aangewezen vogels die de inzender als zijn beste vogel beschouwd. 
Bondskruis: Hoogste prijs, beschikbaar gesteld door de N.B.V.V., alleen voor 
bondsleden die volledig lid zijn (dus geen gast leden)bij Vogelvereniging “Spijkenisse 
en omstreken. 
Bondsmedailles: Deze worden per 50 vogels beschikbaar gesteld door de N.B.V.V 
deze zullen worden verdeeld door de keurmeesters. 
 
ART 1: Alle inzenders verklaren zich door inschrijving akkoord met dit reglement. De 
tentoonstelling zal worden georganiseerd met inachtneming van het bepaalde in het 
TT reglement van Vogelvereniging Spijkenisse e.o  en de hierna te noemen 
bepalingen. In niet voorziene omstandigheden beslist de TT commissie. Op de 
beoordeling van Uw vogel is geen beroep mogelijk, dus bij foutieve optelling van de 
punten is het door de keurmeester opgestelde keurbriefje bindend (alle keurbriefjes 
worden 2 maal gecontroleerd en indien de telling van de keurmeester niet klopt 
teruggegeven aan de keurmeester). De vereniging probeert altijd zoveel als mogelijk  
fouten te vermijden en te corrigeren, indien nodig en mogelijk. 

ART 2: Inschrijvingen kunnen alleen geaccepteerd worden, indien zij voldoen aan het 
oude vraagprogramma va n 2010 – 2014  van de N.B.V.V, welke te vinden is op 
onze website www.vogelvereniging-spijkenisse.nl 
Of vraag het eventueel aan de TT secretaris om u te helpen hiermee. Verder wordt 
verzocht bij de inschrijving rekening te houden met de volgorde van de 
klassennummers zoals deze in het vraagprogramma staan beschreven. 
Inzenders van kwartels en andere grondvogels worden via dit artikel uitgesloten van 
de show. 

ART 3: Deelnemers aan deze TT zijn leden, jeugdleden en gastleden van de 
vereniging 

 



ART 4: Na de gestelde inschrijftermijn van 07 november 2015 kunnen geen 
inschrijvingen worden geaccepteerd. 
Het inschrijven va u vogels is gratis . Catalogus is verplicht en kost de inzender      
€ 2,00 Inschrijvingen kunnen worden ingezonden aan de TT-secretaris: Paul Kruis 
snoekenveen 415 3205CD Spijkenisse; Tel. 06-53541452 kruis@upcmail.nl   Op 
zaterdag 07 november is er nog gelegenheid tot inschrijven van 13.00 uur tot 16.00 
uur in het clubgebouw. Het verschuldigde bedrag dienen tegelijk te worden betaald 
en/of te worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL68ABNA0496093711 
t.n.v. Vogelvereniging “Spijkenisse e-o”, o.v.v. Tentoonstelling 2015. 
 
ART 5: jeugdleden zijn leden geboren na 1 januari 1999 en het inschrijven van de 
vogels is ook Gratis . Catalogus is verplicht en kost de jeugd inzender € 1,00. 
De vermelding jeugd zal duidelijk op het inschrijfformulier moeten staan. 
 
ART 6: Het inbrengen van de vogels dient te gebeuren op woensdag 18 november 
2015 van 15.00 tot 20.00 uur 
 
ART 7: Het innemen, op de rekken plaatsen en uitgeven van de vogels wordt alleen 
door het bestuur aangewezen personen gedaan en mag er niemand verder in de TT 
ruimte komen Mits in overleg met het bestuur. Buiten genoemde personen is 
niemand gerechtigd om tijdens de duur van de T.T. vogels van de rekken te nemen.  
 
ART 8: Niet geaccepteerd zullen worden:  
a, vogels in vuile of afwijkende kooien of zitstokken, gekenmerkte kooien;(ook geen 
tekens op de achterzijde of onderzijde van de kooien) 
b, vogels die twee ringen dragen en of knijpringen;       
c, zieke vogels; 
Vogels die tijdens de T.T. ziek worden en/of gebreken gaan vertonen worden zo 
goed mogelijk verzorgd en zo spoedig mogelijk aan de eigenaar teruggegeven. 

ART 9: De vogels dienen te worden ondergebracht in de door de NBVV erkende 
kooien, elk naar hun soort. De kooien mogen niet voorzien zijn van uiterlijke 
kenmerken, deze worden even als onreine kooien geweigerd. Kooinummers dienen 
te worden geplakt. Onder en in het midden aan de voorkant van de kooi.(eventueel 
met velpon als ze niet goed plakken) 

ART 10: Alle EK en OEK vogels dienen voorzien te zijn van een door de NBVV 
uitgegeven vaste voet ring en/of een door de COM erkende organisatie, dit wel bij 
inschrijving bekend maken. Ook vogels met een certificaat ring van de vereniging 
moeten tijdens het inschrijven dit vermelden op het inschrijfformulier. Ook dient het 
certificaat te worden meegenomen tijdens het inbrengen van de vogels op de 
tentoonstelling. Alle andere vogels kunnen gespeeld worden in de Open Klasse. 
 
Universeel kooien voor : kleurkanaries, vorm -gekuifde en getekende rassen van de 
postuur kanaries, Europese cultuurvogels, bastaarden van tropische vogels en 
kanaries, japanse meeuwen, zebravinken, tropische vogels tot het formaat van een 
kardinaal, grasparkieten, agaporniden en dwergpapegaaitjes, catharinaparkieten en 
andere bolocheriyus soorten. 
 
Koepelkooien/postuurkooien voor : Alle gefriseerde en houdingsrassen van de 
postuurkanaries.  
 
Delware/ postuurkooien voor : Border en five fancy postuurkanarie  
 
 



Grote parkieten kooien voor : Alle insectenetende vogels, Duiven en grote 
parkieten. 
 
Klapkooien en volière (0.5 m³):  voor: Grote parkieten Bodembedekking: zand of 
Zaad bij grasparkieten en agaporniden . 
 
Houtsnippers bij vruchten en insecteneters en duiven. Overige soorten wit zand. 
Fonteintjes: Worden door de vereniging beschikbaar gesteld en worden na de T.T. 
weer ingenomen. 
Voerbakjes: Wit en gevuld aan de rechterzijde. Bij bepaalde kromsnavels is een 
voerbak niet verplicht. 
Tevens zijn er kooien beschikbaar, die geleend/gehuurd kunnen worden van de 

vogelvereniging, deze dienen minimaal drie weken na de TT schoongemaakt  
weer ingeleverd te zijn of als u andere tentoonstellingen wilt spelen langer in overleg 
met het bestuur. Kosten, groot of klein, zijn 50 ct. per stuk. Dit geld is voor het 
onderhoud van de kooien.(voor jeugdleden zijn deze kooien gratis) 

ART 11: In alle Hoofdgroepen en per categorie is er Goud-Zilver-Brons, met dien 
verstande dat per 10 vogels een prijs beschikbaar wordt gesteld. De vogels 
ingeschreven in de stammen en/of stellen dingen niet mee naar de prijzen voor de 
enkelingen. Bij meer dan 10 ingeschreven vogels per Hoofdgroep komt er een prijs 
bij. 
Bij onvoldoende vogels, minder dan 10 per Hoofdgroep, kunnen er passende 
hoofdgroepen  worden samengevoegd. 
 
ART 12: Om voor een prijs in aanmerking te komen dient een vogel een minimum 
aantal punten te behalen. Voor goud 90 punten, zilver 89 punten, brons 88 punten  
 
ART 13: Indien door een keurmeester een of meerdere vogels uit een stam naar een 
andere klasse worden overgezet of niet worden gekeurd, dan vervalt de stam en 
worden de vogels als enkeling gekeurd. 
 
ART 14: Ingeschreven kan worden in de klasse Eigen Kweek (EK), de klasse 
Overjarig Eigen Kweek (OEK), of in de Open Klasse (OK). De vogels ingezonden in 
de EK moeten zijn voorzien van een vaste voet ring en door de inzender zelf te zijn 
gekweekt, het aantal jaren dat een vogel als EK wordt aangemerkt staat vermeld in 
het vraagprogramma van de NBVV. Ringnummers die anders zijn dan van de NBVV 
dienen wel aangegeven te worden op het inschrijfformulier.   
OEK vogels, zijnde zelf gekweekte vogels die niet meer als OEK kunnen worden 
ingeschreven, kunnen eveneens worden ingezonden. Deze vogels worden 
geklasseerd in de OK, doch bij een gelijk aantal punten heeft de OEK vogel 
voorrang. De OEK vogel dient ook een vaste voet ring te hebben en dient door de 
indiener zelf te zijn gekweekt. OK en OEK vogels dienen op het inschrijvingsformulier 
duidelijk te worden vermeld.  Vogels met knijpringen worden niet toegelaten op de 
show en knijpringen moeten bij inbrengen verwijderd worden door de inzenders. 
  
ART 15: de punten op het keurbriefje, toegekend door de keurmeester, zijn bindend 
voor de prijsbepaling. 
 De vogels die een prijs hebben gewonnen zullen worden gecontroleerd op de 
gegevens, ring en kweeknummer, die op het inschrijfformulier staan. Het controleren 
gebeurt door de ringen commissaris. Indien de gegevens niet kloppen zal de prijs 
naar de eerstvolgende rechthebbende gaan. 
 
ART 16: Voor de beste EK of OEK vogel van een jeugdinzender (beneden 17 jaar) 
wordt een extra prijs beschikbaar gesteld.  



ART 17: Er is ook een prijs voor de Vrije Derby vogel, deze dient men op te geven bij 
het inbrengen der vogels. Het dient wel een EK vogel te zijn. Het aanwijzen van 
deze vogel is ook gratis. 

ART 18: In de open klasse worden prijzen beschikbaar gesteld mits hier minimaal 2 
vogels zijn per de volgende  groepsindeling: zangkanaries, postuurkanaries, 
kleurkanaries, tropen, insecteneters, kleine parkieten, grote parkieten en de groep 
Ara’s, Papegaaien en Kaketoes. 

ART 19: Per groepsindeling wordt een prijs beschikbaar gesteld voor de stammen. 
 De eerste prijs stammen dient minimaal 364 punten te behalen, zilver 360 punten en 
brons 356 punten. Dit is inclusief de eenheids punten. 

ART 20: Per groepsindeling wordt een prijs beschikbaar gesteld voor de stellen. 
 De kampioen stellen dient minimaal 182 punten, zilver 180 inclusief en brons 178 
punten, Dit is inclusief de eenheidspunten. 

ART 21: De beste vogel EK is de Algemene Tentoonstelling Kampioen, deze wordt 
door de keurmeesters aangewezen. De inzender van deze vogel ontvangt het 
bondskruis, bij geen toewijzing en gelijk aantal punten valt de prijs bij de grote 
parkieten en papegaaien 

ART 22: Voor de tentoonstelling wordt er per groepsindeling een algemene 
kampioen aangewezen te weten: zangkanaries, postuurkanaries, kleurkanaries, 
tropen, vruchteneters, kleine parkieten, grote parkieten en papegaaien/ara’s. Deze 
kampioenen ontvangen een plaquette. 

ART 23: Er zijn prijzen beschikbaar voor alle inzenders die in een algemeen 
klassement spelen, het hoogste punten totaal behaalt met maximaal 5 EK vogels . Bij 
gelijk eindigen zal er vanaf de 5e vogel door geteld worden en gaat de eerst 
komende hoogste vogel voor. 

 De nummer   1            krijgt een geldbedrag  van 100 euro 
 De nummer 2 t/m 3     krijgt een geldbedrag  van  75 euro 
 De nummer 4 t/m 9     krijgt een geldbedrag  van  50 euro 
 De nummer 10 t/m 19 krijgt een geldbedrag  van  25 euro 
 De nummer 20 t/m 30 krijgt een geldbedrag  van 10 euro 
 Een ieder die boven plaats 30 eindigt zal een bedrag van 5 euro ontvangen 
  
OK VOGELS SPELEN NIET MEE VOOR DE STATUS KLASSEMENT EN. 

Voor de jeugd is er ook een klassement bon te winnen van Bart Smit. 
 De nummer 1 krijgt een Bart Smit bon van 15 euro. 
 De nummer 2 krijgt een Bart Smit bon van 10 euro. 
 Ieder jeugdlid krijgt vanaf plaats drie een Bart Smit bon van 5 euro 
 
ART 24: Bondsmedailles, worden toegewezen door de keurmeesters. Indien mogelijk 
worden alle prijzen door de keurmeesters aangewezen. Als men niet via 
vogelvereniging” Spijkenisse” bondslid is, komt men niet in aanmerking voor het 
Bondskruis en de Bondsmedailles. 

 

 



ART 25: Het bondskruis valt bij gelijk aantal punten in 2015 bij grote parkieten 
 In 2016 bij de kleurkanaries 
 In 2017 bij de postuurkanaries. 
 In 2018 bij de tropen 
 In 2019 bij de kleine parkieten / agaporniden 
 In 2020 bij de zangkanaries  
 In 2021 bij de grote parkieten 
Als er geen vogels in de groepen worden ingezonden zal hij door gaan naar de beste 
vogel van de show met de hoogste punten 
 
ART 26: Het laten keuren van de vogels is niet verplicht. 
Als een vogel niet ter keuring wordt aangeboden, komt hij in de Show Klasse SK. 
Dit moet worden aangegeven op het inschrijfformulier. In de kolom Open Klasse dan 
de letters SK schrijven. Dan komen de vogels wel in de catalogus en zijn deze ook 
verzekerd. 

ART 27: De ingezonden vogels zullen tijdens de tentoonstelling verzekerd zijn tegen 
brand en/of verstikking door rook, evenals tegen diefstal na braak, op de door de 
NBVV gestelde voorwaarden. Iedere inzender dient hiervoor de zgn. l waarde van 
zijn vogels op het inschrijfformulier te vermelden.  

 De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor ziekte of 
sterven van de ingezonden vogels. 

ART 28: Openingstijden van de tentoonstelling De tentoonstelling is geopend op:  

Vrijdag 20 november 2015 van 19.30 uur tot 22.00 uur.   

Zaterdag 21 november 2015 van 10.00 uur tot 18.00 uur Zondag 23 november 2015 
van 10:00 uur tot 15:00 uur. De vogels kunnen na de tentoonstelling worden 
afgehaald op: zondag 22 november 2015 om 15.30 uur. Tijdens het afhalen van de 
vogels hebben alleen leden van het bestuur en de TT commissie toegang tot de 
tentoonstellingsruimte. 

ART 29: Op de tentoonstelling is een verkoopklasse aanwezig. Ook ingezonden 
vogels mogen te koop worden aangeboden. Tijdens de tentoonstelling mogen 
verkochte vogels welke deel uit maken van de show, NIET worden afgegeven. Dit 
kan alleen na afloop van de tentoonstelling. De verkoopklasse is alleen beschikbaar 
voor leden, jeugdleden en gastleden en in beperkte mate voor handelaren. Voor 
vogels die verkocht zijn op de TT wordt 10% ingehouden, dit komt ten goede van ‘Vv 
Spijkenisse e-o’. Vogels uit de verkoopklasse dienen direct betaald en meegenomen 
te worden. 

 ART 30: Eventuele klachten dienen te worden ingediend bij de voorzitter van de TT 
commissie Paul Kruis en zullen zoveel mogelijk direct worden behandeld. Uitspraken 
over de klachten door de TT commissie zijn bindend. 

 

 ART 31:Voor die vogels waar aparte voeding is vereist dient men dit duidelijk aan te 
geven op het inschrijf formulier, tevens dient men de voeding bij inbreng af te geven. 
Bij vogels van de bedreigde uitheemse diersoorten lijst is een cites verklaring nodig 
als deze op de T.T. aanwezig zijn. 



Artikel 32: De TT commissie is verantwoordelijk tijdens de keuring, verplicht zich op 
geen enkele wijze een keurbriefje te veranderen of op andere wijze de uitslagen te 
beïnvloeden. 

Artikel 33: De keuring geschiedt door erkende keurmeesters van de N.B.V.V. volgens 
het keursysteem van de N.B.V.V er wordt gekeurd bij daglicht. 

Artikel 34: Het tentoonstellingsbestuur ziet er op toe dat de keuring strikt geheim 
geschiedt. 

Artikel 35: Bij onvoorziene omstandigheden zoals de vogelgriep kan de 
tentoonstelling worden afgezegd. Dit kan tot uiterlijk twee weken voor het inbrengen. 
Of er moet door het ministerie anders worden besloten. 
 
Nawoord:  Wij hebben voor het welslagen van de tentoonstelling de medewerking 
van u allen nodig. Wij verwachten dan ook veel inzenders en veel vogels, zodat we 
na afloop op een goede en sportieve tentoonstelling kunnen terugzien. Wij 
vertrouwen er dan ook op om u op onze tentoonstelling te mogen begroeten.  
 
Let Op: let op de weers omstandigheden buiten als u vogels van buiten 
komen en na de TT direct weer naar buiten moeten, doe dit dan even in 
overleg als u geen ruimte heeft om de vogels te laten acclimatiseren, kan 
de vereniging misschien iets voor u betekenen. 

 
 
De TT commissie bestaat uit de volgende mensen, 

Paul Kruis   Voorzitter   06-53541452 
Cees van Meel  Secretaris   0181-646052 
Arjo Kweekel   Penningmeester  06-20500920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inschrijfformulier Afdelingstentoonstelling 2015 Ge organiseeerd door: Vogelvereniging "Spijkenisse e.o ."  
Uiterlijk zaterdag 7 november 2015 inleveren bij: E en der bestuursleden met qelijktijdige de betalinge n 
Jubileumshow 50 jarig bestaan van de vereniging  
Naam   Jeugd lid (geboren na 31 december 1999 ) 
Adres    Geboortedatum :  
Postcode                            Woonplaats:    
Telefoon      
Kweeknummer NBvV    Kweeknr. andere COM bond   
  
Enkelingen :    X € 0,00 (volwassenen)    € 
Enkelingen : Jeugd    X € 0,00 (jeugdleden)    € 
Stammen:    X € 0,00 (volwassenen)    € 
Stammen: Jeugd    X € 0,00 (jeugdleden)    € 
Stellen:    X € 0,00 (volwassenen)    € 
Stellen: Jeugd    X € 0,00 (jeugdleden)    € 
Derby vogel:    X € 0,00 (volwassenen)    € 
Derby vogel: Jeugd    X € 0,00 (jeugdleden)    € 
Catalogus (minimaal 1 per gezin)  1x € 2,00      € 
Catalogus jeugd inzender  1x € 1,00        € 
Kooihuur (klein)    X € 0,50     € 
Kooihuur (groot)    X € 0,50     € 
Kooien voor de jeugd zijn gratis  Totaalbedrag    € 0,00 
Betaalwijze : Bij inlevering van het inschrijfformu lier Contant bij inlevering van het formulier.  
    
Datum    Handtekening  
  NB extra formulieren aan te vragen bij bestuur  
Niet in te vullen door inzender  
Nummer  Akkoord secretaris  Akkoord TT 

invoer 
Akkoord 
penningmeester  

        
 
 
 
 



Klasse  Soort vogel / kleurslag  Eigen kweek  Open 
klasse 

Andere 
com-
ring 

Bedrag 
verzekering  Enk.  Stel  Stam 

1                 
2                 
3                 
4                
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
Totaal verzekeringsbedrag  € 0,00 
Voorbeeld om inschrijfformulier in te vullen  
Klasse  Soort vogel / kleurslag  Eigen kweek  Open 

klasse 
Andere 
com-
ring 

Bedrag 
verzekering  Stam   Enk.  

401.001 Europese sijsman wildkl.        4   € 60,00 
012.026 .................Rood met wit  1       NM 023 € 20,00 
012.236 .................Rood met geel      1     € 25,00 
Opmerking : Bij stam staat 1, dit wil zeggen 4 voge ls. Vul dus niet in 4 want dan zijn het 16 vogels. Plaats ter voorkoming 
van fouten iedere stam op een aparte regel. 
 


