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 Vogelvereniging 

 Schagen en Omgeving 
Opgericht:10 januari 1963 

Aangesloten bij de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers 

Postadres: Vogelvereniging S&O Stroet 69 1744 GK St. Maarten 

 

 

 

 

 

 

46e jaargang februari 2018 

http://www.vseno.nl/


2 
 

 
 
 
 
 

Postadres : Vogelvereniging S&O Stroet 69 1744 GK St. Maarten 
Rabobank : NL29RABO0140 8354 82 t.n.v. Penn. Vogelver. Schagen en Omgeving 
Clubgebouw : “de Blokhut”Loet 10 1741 BP  Schagen tel.: 0224-215959 
Email  : zie mailadressen van bestuursleden  Website : www.vseno.nl  
Inschrijving : K.v.K. nr.  V634510    Afd.code : NBvV S25 
 

Dagelijks bestuur: 
Voorzitter   Secretaris   Penningmeester + ledenadm. 
TH. Smit   H. Moerland   A.J. Groot 
Fabrieksstraat 48  Stroet 69   Siekersstraat 19 
1749 AX Warmenhuize 1744 GK St. Maarten  1741 SN Schagen 
Tel.: 0226-391682  tel.: 0224-551740  tel.: 0224-298352 
E: theoria010@gmail.com E: jla.moerland@quicknet.nl E: arie.groot1@quicknet.nl  
 
Algemeen bestuur: 
2de Voorzitter   2de Secretaris   2de Penningmeester 
L.de Jongh   E. Hogerheijde  N.H. Mulder 
Grotesloot 178  Boterzwin 3221  St. Jozefpark 38 
1752 JP Sint Maartensbrug 1788 WE Julianadorp  1747 HM Tuitjenhorn 
Tel.: 0224-799857  tel.: 06-55521005  tel.: 0226-392217 
E: dejongh.lou@gmail.com E: carperazzi@hotmail.com E: - 
 
Ringen commissaris  TT secretaris   Materialen 
Maaik Kruijer   J. Modder   J.C. Dietvors 
Kuileweid 2   Burg. Hulststraat 27  Brücknerstraat 1 
1747 SC Tuitjenhorn  1751 CK Schagerbrug  1741 HJ Schagen 
Tel.: 06-53859330  tel.: 0224-571871  tel.: 0224-292620 
E: mjn.kruijer@quicknet.nl  E: j.modder@quicknet.nl E: jc.dietvors@quicknet.nl  
 
Materialen   Contactpersonen    
    Kleurkanaries   : Th. Smit 0226-391682 
vacant    Vorm en postuurkanaries : J. Modder 0224-571871 
    Vruchten en insecteneters : P.G.J. Groot 0224-212765 
    Tropische vogels  : L. Klüppel 072-5813477 
  
 
Verenigingsavond  : elke 3de dinsdagavond van de maand aanvang 20.00 uur 
Advertentieprijs per jaar :1 pagina € 82 : ½ pagina € 42 ; ¼ pagina € 32  
Kopy Snaveltjeskrant naar : l.kluppel@gmail.com  of Zakedijkje 18  1862 HB  Bergen nh 
 

 

 

 

 
 
 
 

Ere galerij           Erelid: Arie Romijn  
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 Notulen van de Verenigingsavond aangaande dinsdag 16 januari 2018. 

Aanwezig: Theo Smit (voorzitter), Erik Hogerheijde, Arie Groot, Lou de Jong, Jan 

Dietvorst. Nic Mulder, Jaap Voorthuijsen, Hans Dudink, Henk van Spelden, Klaas 

Ploeger, Jac Visser, Leo Kluppel, Jan Modder en Cees Kindt 

Notulist: Erik Hogerheijde 

20.10 uur: Theo Smit heet alle aanwezige leden van harte welkom op de eerste 

vergadering van 2018. 

Theo: we hebben nog nooit zoveel kampioenen op de Nederlandse 

Kampioenschappen gehad  als nu in 2018! Op het District zijn er punten behaald tot 

en met 95 punten wat ook op de NK is gebeurd. Dat is natuurlijk een fantastisch 

resultaat! Theo feliciteert iedereen namens de vereniging die in de prijzen zijn 

gevallen op de NK! 

Ook is er in Zwolle veel gediscussieerd over diverse vogels en werd er afgevraagd, 

“hoe kan in godsnaam dat deze vogel deze punten krijgt?!”. Theo geeft aan dat het 

belangrijk is voor de kweker dat hij in je eigen vogels blijft geloven!!! 

Maaik Kruijer is ziek maar Theo heeft de ringen meegekregen voor de leden. 

Jac; het is voor het eerst, dat een vogel die IK(!!!) het mooiste vond NU(!!!) het 

hoogst aantal punten krijgt! Het vogeltje wat op het District stond die 95 punten kreeg 

verdiende het niet vond ik zelf. Nu pakte ze dus wel de goede!  

Hans Dudink; ja, omdat jij dat de mooiste vond komt dat zo uit, maar dat gebeurt 

meestal niet.  

 

Theo vindt het mooi dat wij weer de Lammerse Bokaal hebben behaald op het District. 

Leo heeft deze Bokaal in ontvangst genomen en staat nu bij ons in de prijzenkast. De 

bokaal natuurlijk, niet Leo.  

Iedereen heeft het jaaroverzicht gekregen die bij de snaveltjeskrant van eind 

december 2017 toegevoegd was. 

Theo heeft een brief van Henk van Spelden ontvangen waarin staat dat hij bereid is 

om de functie van secretaris op zich te nemen daar Hans Moerland uitgeschakeld is 

vanwege gezondheidsredenen. In de jaarvergadering wordt er officieel gestemd over 

Henk. 

Hans Moerland blijft wel het aanspreekpunt aangaande het oud papier.  

Erik neemt de vergaderingen op waar hij een keurige notulen thuis van maakt zodat 

de afspraken die wij maken binnen het bestuur/ledenvergadering zwart op wit komen 

te staan.  

Leo is teleurgesteld in krant waarvoor hij een prachtig stukje had gemaakt van 

ongeveer een half A4tje. Het stuk werd behoorlijk ingekort en had een omvang in de 

krant van ongeveer 10x10cm. Hans Dudink neemt contact op met de krant. 

Henk; wil graag dat zij die een PC hebben en het verenigingsblad digitaal ontvangen 

zelf de notulen uitprinten en meenemen naar de vergadering . Zij die dat niet kunnen 
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krijgen een copy op de verenigingsavond zodat de notulen door gelezen worden en 

door het bestuur kan worden geaccordeerd.   

Theo komt terug op het Districttentoonstelling waar Hans Moerland heeft 

aangegeven dat wij als S&O volgend jaar het District zouden gaan regelen. Het 

enige wat wij besproken hebben was het voorstel van Henk om het met meerdere 

verenigingen te organiseren. Theo adviseerde  om het voorstel van Henk en Leo op 

de Regiovergadering voor te stellen en te kijken of er belangstelling voor is.  

Leo heeft gehoord dat Klaverbladverzekering 5 jaar gaat sponsoren. De sponsor 

maakt uit dat de Districttentoonstelling in Aalsmeer gehouden gaat worden, sterker 

nog, dit is al vastgelegd.  

Henk neemt contact op met Ruud Kok om het e.e.a.  na te vragen.  

Leo heeft de laatste tijd onderzoek gedaan naar het inschrijf gedrag aangaande 

tentoonstellingen. Hij weet nu waarom de tentoonstellingen zo terug lopen. Veel 

ouderen onder ons weten niet hoe ze met de pc om moeten gaan!  Ze lopen allemaal 

tegen de digitale inschrijving op. Acht van de tien hadden er of moeite mee of 

schreven hierdoor niet in. Dat is 80%! Leo legde een voorstel bij deze mensen 

neer…., “als u gewoon een inschrijfformulier thuis zou krijgen, zou u dan weer mee 

doen? Ja hoor, geen enkel probleem!!!” Leo denkt eraan om een brief te schrijven 

naar de Bond hierover. Dit geldt natuurlijk ook voor het District! 

Hans Dudink; dit moet je op de Regiovergadering voorleggen. 

 

Nog zo’n mooi voorbeeld zegt Leo, ze willen surveillanten gaan inzetten tijdens o.a. 

de Mondial. Diverse personen hadden er wel interesse in tot dat ze hoorden dat de 

cursus digitaal ging waardoor de koppen ingetrokken werden en er van af zagen. 

Geef ze een boekje op de eerste cursus dag en dan maar niet digitaal! Hierdoor hou 

je wel je vrijwilligers. 

Jac; dat digitaal inschrijven is fantastisch want je kan het dagelijks veranderen tot dat 

de inschrijving sluit.  

Theo; d.m.v. een goede speaker/afhaalbord zal een hoop irritatie worden 

weggenomen bij de inzenders tijdens het ophalen op de NK in Zwolle. Mensen die 

nog lang niet aan de beurt waren (afhaalnr 12), stonden vooraan te trappelen terwijl 

nummer 3 pas aan de beurt was. Dit was het enige wat men kon aanmerken, voor de 

rest was de NK in Zwolle perfect geregeld en helemaal het inbrengen!!! 

De COM (Mondial 2019) valt heel vroeg in het jaar. 5 Januari kunnen de 

Nederlandse inzenders zijn of haar vogels inbrengen. Was de kosten per vogel zijn is 

nog niet bekend. ( inmiddels wel, zie verder in de Snavel) 

Leo heeft een bijeenkomst bijgewoond van een keurmeester die verkeerde namen 

gaf aan vogels. Er kwam o.a. een Prachtnon op het scherm en hij vertelde dat het 

een Driekleurnon was. Zo kwamen er nog een aantal vogels voorbij waarvan de 

informatie niet juist was.  

Leo maakt de Supercup bekend. 13 Leden hebben meegedaan en  Klaas Ploeger 

heeft de Supercup met recht gewonnen met 95, 95, 94, 94 en 93!!! 
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S&O was de grootste groep uit Noord Holland die ingestuurd hadden tijdens de NK in 

Zwolle. 

Arie geeft aan dat de kascontrole langs kan komen en dat hij alles gereed heeft. 

Hans D. en Henk gaan donderdag 18 januari bij Arie langs.  

Theo geeft aan, mochten er vragen zijn voor Arie, dan kun je die uiteraard stellen 

tijdens de Jaarvergadering in februari.  

De Rondvraag; 

Jaap Voorthuijsen; vertelt dat ook bij de visclub de jeugdleden terug neemt omdat 

ze liever met hun mobieltjes en de Pc spelen.  

Nic Mulder: vertelt Arie dat hij nooit het geld van de loten apart ziet staan! 

Arie geeft aan dat het bij de verenigingsavonden staat en staat ook nog eens apart.  

Henk: vraagt of Hans nog bedankt wordt namens de vereniging…..wat betreft een 

presentje? 

Actiepunt; Wie draagt daar zorg voor? 

22:05  uur. Theo beëindigt de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 Samenstelling Erik Hogerheijde      

  

 

        

 

 

 

 

 

Mijn vissenkom wordt steeds leger,  

Dat zal, mijn voliere ook 

De baas had een idee om naar een TT te gaan met mij. 

Oh , Ja,… die van mij gaat niet meer  

Waarom niet? 

Als hij instuurt is de hele voliere leeg 

Nou en? 

Dat vindt zijn vrouw ongezellig 
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                               Algemene Ledenvergadering 20 februari 2018 

                               Agenda voor de algemene ledenvergadering te  

      houden 

                               De Blokhut, Loet 10 1741BP Schagen.  

     Aanvang 20.00 uur. 

  

1. Opening door de voorzitter 

2. Goedkeuring notulen vorig jaar 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Verslag kascontrole commissie 

6. Benoeming kascontrolecommissie 2018 

7. Financieel  Jaarverslag 2017 

8. Begroting 2018 

9. Jaarverslag Materiaalcommissie 

 

Pauze  met verloting 

 

10. Bestuursverkiezing                            

Aftredend en herkiesbaar           voorzitter              Theo Smit 

                                                    materiaalman      Nico Mulder 

                                                    2
e
 secretaris        Erik Hogerheijde 

Aftredend en niet herkiesbaar secretaris       Hans Moerland 

Nieuwe aanstelling (voorstel) secretaris       Henk van Spelden 

  

11. Uitreiking S&O Supercup 2017/2018 

12. TT 2017/2018 

13. Bestuur en verenigingsvoorstellen ( toekomst) 

14. Bestuur en verenigingsbeleid (toekomst) 

15. Rondvraag 

Sluiting 

  

J.L.A. Moerland                                      Th. Smit 

          Secretaris                                      Voorzitter 
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Hier hebben we 

nog plaats voor 

een advertentie 
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Supercup 2018 ( eindstand na NK Zwolle) 

Voor de Supercup spelen de beste 5 vogels over het hele TT 

seizoen mee. Het maakt dus niet meer uit naar hoeveel TT’s je 

geweest bent. De 5 beste resultaten tellen. Je moet dus aan 

minimaal 1 TT deelgenomen hebben met minimaal 5 vogels om in 

aanmerking te komen voor deze prijs. Bij gelijke stand tellen de 

resultaten van de volgende vogels ( 6, 7 en eventueel verder) 

Hieronder het klassement met de grandioze winnaar Klaas Ploeger. 

  

Klaas Ploeger  471pnt ( koploper) Supercup winnaar 

Leo. Klüppel  467 pnt  2
de 

Maaik Kruijer  466 pnt  3
de 

Jac. Visser   466 pnt  4
de 

Henk van Spelden 464 pnt  5
de 

Theo Smit   464 pnt  6
de 

Jan Modder  464 pnt 
 

7
de 

Jaap Voorthuijsen 463 pnt  8
ste 

Erik Hogerheijde  462 pnt  9
de 

Rob v/d Zande  459 pnt  10
de 

Hans Dudink  457 pnt  11
de 

Nic Mulder   455 pnt  12
de 

Frank Liefting  453 pnt  13
de 

  

Jos Beemsterboer, Freek Lem en Arie Groot hebben niet voldaan 

aan de eis dat minimaal 5 vogels ingeschreven zijn. Zij komen dus 

niet in de ranking voor, ondanks dat ze op de onderlinge 

tentoonstelling hebben meegedaan. 
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Plaatsing op verzoek 

Streker Vogelvrienden 

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, afd. Lutjebroek 

(L17)   

  

 

  

Streker Vogelvrienden organiseert op zaterdag, 10 maart 2018 voor haar leden weer 

busvervoer naar de Vogelmarkt Meppel. Dit is inmiddels voor de elfde keer. 

Sinds oktober 2014 wordt de vogelmarkt gehouden in de TT-hallen te Assen. Assen 

klinkt erg ver maar de ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat dit reuze 

meevalt. De reistijd met de bus bedraagt vanaf Zwaagdijk ± 2 uur. Ook niet-leden zijn 

van harte welkom. 

De bus vertrekt vanaf de parkeerplaats bij de Rabobank aan de Graanmarkt in 

Zwaagdijk-Oost. Afhankelijk van de aanmeldingen en de mogelijkheden komen er 

tussen het vertrekpunt en Den Oever één of meer opstapplaatsen. Zo waren er vorig 

jaar bij Hoorn, Wognum,  Wieringerwerf en Den Oever op/uitstapplaatsen. Daarvoor 

wordt een geschikte locatie met parkeergelegenheid gezocht. 

De bus zet u af voor de deur van de markthal en haalt u ook daar weer op. Dat 

bespaart u gezoek naar een parkeerplaats, TT-hal en gesjouw met uw aankoop. Als 

bij aankomst de hal nog niet open is, wacht u behaaglijk warm in de bus. Bovendien 

hebben wij de afspraak met de organisatie dat wij ruim voordat de beurs zijn deuren 

voor het publiek opent al naar binnen mogen. Dat heeft zo zijn voordelen. 

De kosten bedragen voor leden van Streker Vogelvrienden en voor niet-leden € 

17,50 en voor kinderen tot 12 jaar € 12,50. Dit is inclusief de entree van de markt (€ 

5,--). U hoeft dus niet in de rij voor de kassa te staan.  

U kunt zich tot 6 maart 2018 per email opgeven bij W. Groot, op: 

strekervogelvriende2@quicknet.nl. Vermeld in uw aanmelding uw naam, adres en 

telefoonnummer en het aantal personen dat u aanmeldt. 

De kosten moeten vooraf worden voldaan door overmaking op IBAN NL77 ABNA 

0816 2287 60 t.n.v. W. Groot onder vermelding van uw naam en aantal personen.. 

Na uw betaling krijgt u ongeveer een week van te voren een brief thuisgestuurd 

waarmee u toegang tot de bus krijgt. In deze brief staan ook de definitieve 

opstapplaatsen met vertrektijden vermeld. 

  

  

  

BUSREIS VOGELMARKT MEPPEL 10 MAART 2018 

mailto:w.groot1@quicknet.nl
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Beurzen Noord-Holland (nieuw overzicht met actuele info) 

Aalsmeer 
Vogelbeurs Aalsmeer 
Elke 4e zondag van de 
maand, aug. t/m mei, open van 10.00 tot 13.30 uur 
in De Baccara Baccarastraat 1 1431 RN Aalsmeer 
Voor inlichtingen, 06- 10666878. 

Zwanenburg 
Vogelbeurs V.V. Haarlemmermeer elke 2e en 3e zaterdag van de maand, behalve in 
juni, juli, augustus en december. Geopend van 9.30 tot 12.30 uur, toegang gratis. 
Maand december de 2e zaterdag. 
v.v. Haarlemmermeer, Marialaan 86, Zwanenburg 
Tel.: 06 - 34500080 

Rijsenhout 
Vogelvereniging “De Rijsenvogel” te Rijsenhout. 
Elke 2e zondag van de maand (m.u.v. juni, juli en augustus) van 09.30 tot 13.30 uur. 
Handelaren kunnen vanaf 08.00 uur terecht 
Adres: Scw-gebouw aan het Konnetlaantje 25 in Rijsenhout. 
Telefoon op beursdagen: 0297-321763 

Heemskerk 
Op iedere eerste zondag van de maanden september t/m mei is er een vogelbeurs 
bij V.V. Tropica in Heemskerk. 
De vogelbeurs wordt gehouden in het eigen clubgebouw aan de Const. 
Huygensstraat 99 in Heemskerk. Er is een goed aanbod aan handelaren en 
verkopers van alle benodigdheden voor de vogelhobby. Openingstijden zijn van 
10.00 tot 13.00 uur en de entree is gratis. 
Voor meer info: www.vvtropica.nl 

Lutjebroek 
Vogelvereniging “Streker Vogelvrienden” organiseert iedere derde zondag van febr. 
Maart en september  een vogelbeurs. Er zullen veel soorten vogels te koop worden 
aangeboden. Ook zullen er weer een aantal handelaren aanwezig zijn met voer, 
vogels en diverse vogelbenodigdheden. 

De entree bedraagt slechte een halve euro (kinderen tot 12 jaar gratis). Duiven, 
kwartels en hoenderachtigen worden niet toegelaten. 

Adres: Clubgebouw “Eerste Streker Luchtpost” (duivenlokaal) - naast zwembad “De 
Kloet” aan de Wijzend 12, 1613 KP Grootebroek. 
Openingstijden 09.30 - 12.15 uur. 

Zaandam 
Elke 4e zaterdag van de maanden augustus t/m mei van 09.30 - 12.00 uur 
vogelbeurs bij: De Paradijsvogel; 
Madagaskar 16; 1505 VH Zaandam (zuid); 
Inlichtingen:  06-18093761 

 

 
  
  

 

 

http://www.vvtropica.nl/
tel:06-18093761
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Ringenbestellen voor 2018 

Bestelronde 2018      uitlevering na: 

1 oktober 2017 tot  20 januari 2018  1 april 2018 

1 februari tot   20 maart 2018  15 mei 2018 

Hierna zijn alle bestellingen spoed bestellingen 

  

Namaak ringen worden door de bond niet erkend en als zodanig niet 

geaccepteerd op een tentoonstelling 

 

 

 

 

 

 

Hé, jij daar…. Je bent een echt uilskuiken als je …. 

niet naar de algemene ledenvergadering komt. 

…….. 
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Vogel 2018 

 (1125 inzenders, 10652 vogels in wedstrijdklasse, dat is 9,5 vogels per inzender) 

Zondag 7 januari was het inbrengen van de vogels in Zwolle voor vogel 2018, het 

Nederlands kampioenschap voor volièrevogels.  

Apeldoorn kenden we wel, maar hoe alles in Zwolle zou verlopen was de vraag en 

een verassing. Aangekomen bij de IJsselhallen konden we aansluiten in de rij auto’s 

die allen naar binnen konden rijden. Binnen stonden tafels en schragen klaar waar je 

de vogels op kon zetten. Vervolgens kon de auto buiten op het parkeerterrein 

weggezet worden. Teruggelopen naar de binnenkomst hal werden de kooien op 

gereedstaande karren gezet en naar de TT hal gereden, waar de inname plaats 

vond.  

 Volgens mij was de complete crew van Apeldoorn ingevlogen want ik zag een 

heleboel bekende gezichten (navraag leerde dat dat inderdaad het geval was!). Ook 
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de wijze van inname van de vogels deed sterk denken aan hoe het in Apeldoorn 

gingen; het ging even soepel. Top. 

De Tentoonstelling zelf was uitstekend verzorgd. De paden waren breed, de 

verlichting aangepast en de neringdoende ondernemers waren goed bereikbaar. 

Alles bij elkaar leek het erop alsof meer ruimte aanwezig was dan in Apeldoorn. 

Het restaurant was drukbeklant en een plaats vinden tijdens de lunchtijd was een 

geduldwerkje.  

Het aantal surveillanten deed vermoeden dat de beveiliging prima was geregeld. 

Ook het uitkooien ging op dezelfde manier als vroeger in Apeldoorn, een beproefde 

manier van doen, waarbij de opdringerige personen uit de hogere groepen als enige 

zorgden dat de doorstroom soms niet ideaal was. 

Al met al een geslaagde tentoonstelling die, als dit een voorproefje was van wat 

volgend jaar gaat gebeuren, een uitstekende generale was.  

De redactie 

 OUDPAPIER  2017/2018 

Aanvang 13.00 uur op zaterdag 
:  

Als u tijd heeft om ons te helpen , 

dan kunt u zich opgeven tijdens de 

ledenavond of u kunt bellen : 0224-

551740.Tegenover uw inzet staat een 

redelijke vergoeding 
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Winnaars  op vogel 2018 ( Nederlandse 

kampioenschappen) 
  

Maaik Kruijer  kleurkan. Rood mozaik typt 1 stellen kampioen 

   Kleurkan. Zwart onyx rood mozaik type 1 kampioen 

   Kleurkan. Zwart onyx rood mozaik type 1 zilver 

  

Klaas Ploeger  Kleurkan. Roos schimmel stel kampioen 

  

Jaq Visser  Kleurkan. Bruin geel intensief stam kampioen 

  

Hans Dudink Kleurkan. Rood ivoor intensief zilver 

  

Theo Smit  Kleurkan. Rood mozaik type 1 stam brons 

   Kleurkan. Isabel pastel wit brons 

  

Henk v Spelden Kleurkan. Isabel wit brons 

  

Leo Klüppel Prachtnon wildkleur kampioen 

   Diksnavel non brons 

  

Jan Modder Zebravink wit grijs pop stel kampioen 

  

Op de volgende pagina een compilatie van de winnende vogels 
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De prachtnon van Leo Kluppel behaalde 

door haar uitdagend gedrag voor de 

keurmeesters 95 punten 
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Nieuws over de wereldshow 
In 2019 gaat de NBvV de Mondial organiseren en hiermee 
vervalt het Nederlands Kampioenschap, zoals die elk jaar door 
de NBvV georganiseerd wordt. Als vogelliefhebber, maar 
helemaal als vogelkweker ziet u er waarschijnlijk, net zoals wij, 
reikhalzend naar uit om kansen te pakken om wereldkampioen 
te worden in eigen land. 
Het is wel belangrijk om ruimschoots van te voren bekend te 
zijn met wat wijzigingen, zodat u daar op kunt inspringen. 
Daar waar tijdens de NK het mogelijk is om tweejarige vogels 
als Eigen Kweek in te sturen, ontbreekt deze mogelijkheid bij de 
COM Mondial. 
 

Ook voor een grote groep kwartels gelden andere regels m.b.t. 
de mogelijkheid ze in te zenden, ook hier is de leeftijd in 
sommige gevallen beperkt tot 2 jaar i.p.v. inzending zoals bij de 
NBvV voor drie jaar.  
Stellen worden niet gevraagd, u kunt dus bij u kweek in 2018 al 
rekening houden met het feit dat u alleen stammen kunt 
insturen. 
In 2019 tijdens de COM Mondial is het vraagprogramma van de 
COM van toepassing en kan en mag de NBvV hierop geen 
beperkingen leggen of groepen uitsluiten. 
Voor de jeugd is er binnen de COM, jammer genoeg, geen 
aparte jeugdklasse. Zij strijden met de volwassenen mee, in de 
groepen. 
Blijf het nieuws over de wereldtentoonstelling volgen op 
de speciale website. www.com.mondial2019.nl  
Namens het COM Comité, Albert Zomer 

 

https://com.mondial2019.nl/
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Inmiddels is op voorgaande publicatie een wijziging uitgegeven, 

nl dat de tropen niet alleen ingestuurd mogen worden van het 

laatste jaar, maar ook voor EK gelden de vogels van twee jaar 

oud. Bij de kanaries vraagt de COM alleen de vogels van 2018. 

Stammen mogen ingestuurd worden zonder beperking, maar 

voor de enkelingen van een klasse geldt dat slecht 5 vogels 

mogen worden ingestuurd. Stellen worden helemaal niet 

gevraagd. 

Hybriden worden eveneens niet op de tentoonstelling 

toegelaten. 

Wat zijn de kosten voor het inschrijven van een vogel bij 

Mondial 2019? 

  

Voor leden van bij  

COM NLD aangesloten 

organisaties zijn de 

inschrijfkosten € 13,50 

per vogel. 

Deelnemers uit andere 

landen dienen via hun 

eigen Nationale COM 

organisatie in te sturen. 

Zij bepalen de hoogte 

van inschrijfgeld per 

vogel zelfstandig. 
  

 

das geen geld 

 voor die prijs 1 
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