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Belangrijke mededelingen: 

    Veranderingen voor de Onderlinge Tentoonstelling (“OTT 2021”) 
1. Kampioen, 1ste en 2de Prijs worden vervangen door Goud, Zilver en Brons.   
    Daarnaast zullen er geen bekers meer uitgereikt worden maar geldprijzen.  
2. De aangetoonde vogel alsmede de ringnummer 10 worden verhoogd van  
    €1,50 naar €2,-. 
3. Het bestuur heeft besloten om dit jaar geen inschrijfgeld te vragen voor het   
    inzenden van de wedstrijdvogels tijdens de “OTT 2021”.  
4. Er zijn bepaalde groepen in het vraagprogramma voor de TT gewijzigd! 
    Klik hier om naar de vogelindex van de NBvV te gaan waar u de  
    standaardnummer(s) kan vinden van de gewenste vogel. Ook is er een Excel  
    bestand meegestuurd waar u de standaardnummers in kan vinden.  

 
Tentoonstellingen 

Nationale Tentoonstelling Zaandam 
 21 oktober tot en met 24 oktober. 

Nationale Tentoonstelling Aalsmeer 
22 oktober tot en met 24 oktober. 

Nationale Tentoonstelling Haarlemmermeer Zwanenburg 
5 november tot en met 7 november 
Nationale Tentoonstelling Hoorn 
6 november tot en met 7 november 

Nationale Tentoonstelling Heemskerk 
10 december tot en met 12 december 
Nederlandse Kampioenschappen 

Voor de Nederlandse Tentoonstelling kunnen de wedstrijdvogels alsmede de 
verkoopvogels vanaf 1 nov. 2021 ingeschreven worden. Je kunt ook een 
verkoopkraam huren, je moet dan even contact opnemen met de bond.  
De inbreng is op 9 januari 2022 van 10-16u en de Tentoonstelling is  

geopend van 13 t/m 15 januari 2022 
 

https://vogelindex.nl/zoeken.asp
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  De Onderlinge Tentoonstelling 2021 komt eraan! 
De eerste jongen zijn door de rui, de overige komen binnenkort helemaal strak 
op stok en gelukkig maar want de Tentoonstellingen komen eraan! Na een jaar 
zonder tentoonstellingen worden de mooiste vogels nu weer uitgezocht en 
opgekooid voor het komende tentoonstellingsseizoen. Wij als bestuur zijn druk 
bezig met de voorbereidingen van onze “Onderlinge Tentoonstelling 2021”  
ofwel de “OTT 2021” die gehouden wordt in de Spartahal van 5 tot en met 7 
november 2021.  

Iedere kweker die bij S&O lid is, is uiteraard welkom om zijn of haar vogels in 
te brengen op dinsdagavond  2 november 2021. 
Uiteraard moeten de tentoonstellingsvogels via een “tentoonstellingsformulier” 
ingeschreven worden. Deze formulier is bij de Nieuwsbrief meegestuurd samen 
met het tentoonstellingsreglement.  
Woensdag 3 november zal de keuring plaats vinden door de keurmeesters; Jos 
Wokke, Gerard Berlee en Gerrit Streefkerk.  
Op vrijdagavond 5 november is om 20:00 uur de opening van onze 
tentoonstelling 2021 in de Spartahal in Schagen en deze is alleen voor leden en 
genodigden.  
Op zaterdag 6 november is de tentoonstelling voor iedere belangstellende open 
van 10:00 uur tot en met 16:00 uur en zondag 7 november van 10:00 uur tot 
en met 15:00 uur.  
Na de sluiting worden de vogels uitgekooid en wordt er met z’n alle opgeruimd 
zodat we de zaal weer netjes en schoon opleveren.  
Wij hopen op ieder zijn medewerking zodat we van onze Onderlinge 
Tentoonstelling weer een mooi en gezellig evenement kunnen maken.   

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze “OTT 2021” in de Spartahal in 
Schagen!!! 

Met vriendelijke vogelgroet, 
Het bestuur van S&O 
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De Nieuwe Snaveltjes Vlog.  

Ringencommissaris 
Ringen informatie;

In de maart editie van Onze Vogels is alles te lezen over het bestellen van ringen 
(data, kosten etc.) voor 2022 inclusief het analoge bestelformulier! 

Kortom het is zinnig deze editie te bewaren en pas weg te gooien als je, je 
ringenbestelling hebt verzonden. 

Uiteraard is deze informatie ook te vinden/lezen op de website van onze bond; 
https://www.nbvv.nl/ringen/ 

waar ook het digitale bestelformulier is te downloaden. 
Bestelronde: 1 2 3 4 

Uiterlijk inleveren bij de ringencommissaris: 05-05-21 20-09-21 20-01-22 20-03-22
Bestelling moet uiterlijk op het bondsbureau zijn op:  15-05-21 30-09-21 30-01-22 31-03-22
Uitlevering ronde 1 ná, en rondes 2, 3 en 4 uiterlijk: 01-10-21 15-12-21 01-04-22 15-05-22

Met de vriendelijke ringen groet 
Maaik 

Klik op de afbeelding om de video te openen en te bekijken op Youtube.

Lukt het niet? Probeer het dan rechtstreeks https://youtu.be/y0J7mebX-lU
Bekijk hier de aflevering met Theo Smit https://youtu.be/RXkVmZudT38

https://www.youtube.com/watch?v=y0J7mebX-lU&list=PLx7TdMC02l-CFq8IikGhZ_OcoIIQMfpK1&index=2&t=9s
https://youtu.be/y0J7mebX-lU
https://youtu.be/RXkVmZudT38
https://youtu.be/y0J7mebX-lU
https://youtu.be/y0J7mebX-lU
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Betreft notulen: Verenigingsavond   Datum: 21 september 2021 
Voorzitter: Theo Smit hierna vz. genoemd. Begintijd: 20.10 uur     

Eindtijd: 22.15 uur 
Notulist: Erik Hogerheijde Locatie: Spartahal 

Aanwezig: Theo Smit, Henk van Spelden, Erik Hogerheijde, Nic Mulder, Arie Groot, Peter de Vries, 
Jac Visser, Klaas Ploeger, Hans Dudink, Jan Modder, Jaap Voorthuizen, Lou de Jong en Bertus 
Schutten.  
Afwezig met afbericht: Jan Dietvorst (60 jaar getrouwd) en Kees Kindt.  
Afbericht zonder afbericht: Freek Lem, en Hans Moerland.  

20.10 uur: Vz. opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Vz. geeft aan dat de Onderlinge Tentoonstelling, hierna OTT 2021, anders wordt dan de voorgaande 
jaren. Ondanks dat we niet meer in de voormalige Blokhut zitten is er ook geen Tombola meer.  
De keurmeesters zullen bestaan uit; Gerard Streefkerk, Jos Wokke en Gerard Berlee.  
De tentoonstellingsvogels mogen kosteloos ingezonden worden.  
De “Aangetoonde Vogel” gaat van €1,50 naar €2,-. Dit geldt ook voor “Ringnummer 10”. 
Ook zijn bepaalde groepen gewijzigd in het vraagprogramma! Via https://vogelindex.nl/zoeken.asp 
kun je de eventuele vernieuwde standaardnummer van de desbetreffende vogel terug vinden. Normaal 
gesproken krijg je een “extra” boekje bij “Onze Vogels”.  
Er worden geen bekers meer uitgereikt maar kleine geldprijzen. Uiteraard blijft de bondkruis van 
kracht. 
Kooinummers worden gesponsord door Dekker Bouwbedrijf en de VZ sponsort groentepakketten voor 
iedere inzender. Dit heeft onze vz uitstekend geregeld!  

Er kwam nog wel een discussie aangaande het aantal vogels die per lid ingezonden mocht worden. Vz. 
verwacht dat er zo’n 220 vogels tentoongesteld kunnen worden in de tentoonstellingszaal.  
Jan Modder, TT-secretaris geeft aan dat er geen maximum wordt gesteld.  

Er komt wat kritiek op de werkwijze van Maaik Kruijer, Ringencommissaris. Leden vinden dat een 
Ringencommissaris zowel tijdens de inlevering Ringenformulieren alsmede de jaarvergadering 
aanwezig moet zijn. Vz. geeft aan dat hij vanavond niet kon omdat zijn vrouw ’s avonds werkt en hij 
geen oppas had maar hij probeert tijdens de jaarvergadering aanwezig te zijn. Voor uitleg aangaande 
de ringen, kunnen we de Nieuwsbrief raadplegen.  

Tentoonstellingen: 
*Er is een uitnodiging gekomen voor de tentoonstelling in Zaandam op 21 t/m 24 oktober.
*Mochten er kwekers interesse hebben…., de Mondial is verplaatst van Spanje naar Italië. 
*De Nederlandse Kampioenschappen: Inbrengen van vogels zondag 9 januari.

  Geopend voor publiek donderdag 13 t/m zaterdag 15 januari. 

https://vogelindex.nl/zoeken.asp
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Vz. vraagt aan de leden of er nog een verkoopklasse moet komen? Leden lopen er niet warm voor.  
Vz. adviseert, “een vogel koop je niet op een Tentoonstelling, die koop je bij de kweker zelf op het 
hok. Zowel hij als jij kan dan gelijk zien/vertellen wat hij eventueel kan vererven. Vz. geeft ook aan 
dat hij geen vogels meer koopt op de TT. Hij heeft nu Rood Mozaïeken zitten met zwarte 
staartpennen! Als jij een bepaalde kleurslag wilt aanschaffen moet je in de catalogus kijken van de 
Nederlandse Kampioenschappen en dan neem je contact op met degene die in de prijzen is gevallen in 
die kleurslag en het liefst al een paar jaar. Daar kan je goede vogels aanschaffen voor zowel een 
beginnende kweker als een ervaren kweker.  

Henk, secretaris heeft een uitnodiging gekregen voor zowel het District- als de Rayonvergadering. 
Hij gaat wel naar de Rayonvergadering omdat hij wilt weten wat er met het District gaat gebeuren. 

Peter de Vries vraagt hoe hij moet selecteren voor de kweek. Theo geeft het e.e.a. aan uitleg: 
1. Eerst de juiste kleur bepalen. 
2. 5 Weken van te voren controleren of de vogel alle veren heeft maar ook de vleugel- en staartpennen. 
3. Hoe is de conditie van de vogel qua bevedering, is het strak?  
4. En dan kom je op de juiste kleurvorming.  
Tevens geeft Peter aan dat hij uit aangekochte vogels Mozaïeken gekweekt heeft. Kwekers vertellen 
dat, dat niet kan omdat degene waar zijn vogels vandaan komen zuiver kweekt. De Vz. geeft aan om 
zeker te weten of het mozaïeken zijn, staat er een prachtig mooi voorbeeld in “Onze Vogels” van 
september en die heeft tekenen van een mozaïek patroon.  

Hans Dudink geeft het advies om een gebroken staartpen vlak voor de TT zo laat mogelijk eruit te 
trekken. Een getrokken pen komt altijd iets langer terug.  
Henk van Spelden: De keurmeesters mogen de vogels niet meer uit de TT-kooi halen. Tegenwoordig 
gaan ze met een stokje langs de tralies waardoor de vogel tegen de tralies aan vliegt. Als daar een paar 
staartpennen weg of gebroken zijn, dan zien ze dat snel genoeg.  
 
Bertus geeft aan als jij Gouldamadines kweekt in de kou, krijg jij ze niet goed op kleur. Kwekers 
gebruiken True lights om ze op kleur te krijgen. Bertus heeft ook fazanten gekweekt waardoor Hans 
Dudink vraagt wat voor zaad hij gaf. Na even graven in zijn heugen geeft hij aan dat het Garvo 826 
was. Krachtvoer gebruikte Bertus 1080 van Garvo.  

Rondvraag: Peter gaat een filmpje maken bij Henk op zijn hok, hij vraagt of er meerdere kwekers zijn 
die gefilmd willen worden. Jac Visser geeft aan, bij gebrek aan deelnemers is hij bereid om mee te 
werken.  

Hans Dudink vraagt of de tentoonstelling geen dag korter kan. Jan Modder geeft aan dat de 
keurmeesters vaak op de donderdag al bezet zijn bij andere verenigingen. Henk gaat proberen om ze 
op de donderdagen te krijgen waardoor ze op woensdag ingebracht kunnen worden i.p.v. op dinsdag.  

In de berging van Loet 10 wordt een andere cilinderslot geplaatst door Jaap Voorthuizen.  
De vz. geeft aan dat het dak van de berging gerepareerd is door de gemeente.  
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Arie heeft onze vereniging bij de Rabobank ingeschreven. Als je lid van deze bank bent kan je 
stemmen op onze vereniging waarmee wij eventueel een geldbedrag kunnen ontvangen.  
 
Lou geeft aan dat hij druk bezig is met sparen van Vomarbonnen. Deze supermarkt heeft een grote 
clubactie waarmee de vereniging €100,- kan verdienen als je €1000,- aan bonnen kan overleggen. 
Hopelijk sparen leden hun Vomarbonnen op voor Lou die ze op de verenigingsavond op 19 oktober 
as. meenemen.  

22.15 uur. De voorzitter beëindigd de Verenigingsavond en heet iedereen wel thuis!  

Voorzitter: Theo Smit     Secretaris: Henk van Spelden 
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Wilt u als vogelliefhebber lid  worden van onze Vogelvereniging Schagen en Omgeving? 

Meld u zich nu dan aan of woon een keer op de 3e dinsdag van de maand om 20.00 uur  
gerust een verenigingsavond bij. 

              Wat vindt u onder andere bij onze Vogelvereniging?  
* Als 1ste een zeer gezellige vereniging!   * Bestuur die graag voor u klaar staat.  
* Elke maand een nieuwsbrief met nuttige informatie.  * Elk jaar een Onderlinge Tentoonstelling. 
* Gezellige verenigingsavonden.   * Tentoonstellingskooien wat gratis te leen is.  
* Zeer ervaren kwekers die met deskundig advies graag voor u klaar staan. 

INSCHRIJFFORMULIER VOGELVERENIGING S&O 
Ik geef mij op als lid van Vogelvereniging S&O.   
Aanmelden en opzeggen kan alleen schriftelijk bij:  
Secretaris Henk van Spelden, Fresiastraat 9, 1782 NS in Den Helder. 
Ledenadministratie en Penningmeester:   
Arie Groot, Sierkersstraat 19, 1741 SH in Schagen. Tel. 0224 - 298352 
Contributie Senioren: € 40,00 per jaar   
Contributie Jeugdlid: € 20,00 per jaar   
Graag overmaken op NL29 RABO 0140 8354 82 t.a.v. Penningmeester. 
Naam:       
Straat:    Postcode:  
Woonplaats:   Geb.datum:  
Telefooonummer:  Mobiel:   
Emailadres:      
Ik word lid per:      
Ik ben ook lid van een andere vereniging:    JA  /  NEE  
Zo ja, welke vereniging?     
Ik heb reeds een kweeknummer namelijk:   
Met het zetten van mijn handtekening geef ik expliciet toestemming om 
mijn gegevens te gebruiken voor:    
* Administratieve- en Contributieverwerking   
* Toezenden van uitnodigingen voor afd. bijeenkomsten  
* Het bestellen van ringen met persoonsgebonden unieknummer 
* De database voor het organiseren van tentoonstellingen. 
Handtekening indien minderjarig handtekening door ouder: 

       
       
       

 



 

REGELEMENT 

ONDERLINGE TENTOONSTELLING S&O 2021 
 

 

2 nov. Inbrengen vogels 19.00 uur 

3 nov. Keuringsdag  09.00 uur 

 

Opening TT;  

  5 nov.   20.00 uur 

  6 nov.           10.00 uur t/m 18.00 uur 

  7 nov.        10.00 uur t/m 15.00 uur 

Afhalen vogels  15.00 uur  

 

Inschrijfformulier opsturen of mailen naar;   

J. Modder   

Burg. Hulststraat 27   

1751 CK Schagerbrug   

tel.[0224] 571871   

email; j.modder@quicknet.nl  

 

Uiterste  Sluitingsdatum; 10 oktober 
 

 

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT; 
 

Vogelvereniging Schagen & Omgeving  (afd. S25) van de Nederlandse Bond van 

Vogelliefhebbers. 

 

ALGEMENE BEPALINGEN;  

Deelname aan deze tentoonstelling is opengesteld voor alle georganiseerde 

vogelliefhebbers in Nederland, ongeacht de Bond waarbij zij zijn aangesloten. 

 

De ingezonden vogels voor de TT worden gekeurd door keurmeesters van de 

NBvV, volgens door deze bond opgestelde standaardeisen en voorschriften. 

 

Gedurende de periode dat de vogels zich in de TT - zaal bevinden zijn deze, inclusief de 

kooien, verzekerd tegen brand en diefstal na braak. Dit volgens de geldende condities van de 

NBvV. Deze verzekering is voor de inzenders vrij van premie, maar is alleen van kracht als 

de waarde op het inschrijfformulier is vermeld. Als waarde geldt het bedrag dat in een 

bonafide dierenwinkel voor een dergelijke vogel / kooi moet worden betaald. 

 

De vogels worden gedurende de periode dat zij onder beheer zijn van de organiserende 

vereniging, voorzien van voer en vers water. Met dien verstande,dat de vogels,  

bij inbreng voorzien moeten zijn van voer voor minimaal 1dag. 

Het voeren en verzorgen van de vogels is in handen van een daartoe aangewezen TT 

commissie en zal zo goed mogelijk plaatsvinden. 

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ziekte en / of sterfte van de 

vogels gedurende de periode dat zij deze onder haar beheer heeft of daarna.  

Gelet op het bovenstaande is het niemand anders dan de daartoe door de TT commissie 

aangewezen personen toegestaan de kooien van de stelling te nemen, te vervoeren dan wel te 

verplaatsen. 



 

Vogels die een afwijkende voermethode vereisen, kunnen in overleg met de TT - commissie, 

door de inzender zelf van speciaal voer worden voorzien. 

Tevens is het toegestaan om bij de inbreng "speciaal voer" mee te brengen,met vermelding 

van de koolnummers. 

 

Gewonnen prijzen en / of prijzengeld vervallen aan de organiserende vereniging, indien deze 

niet binnen 2 maanden na sluiting van de tentoonstelling zijn afgehaald bij de TT 

penningmeester. 

 

INSCHRIJVINGEN;  

Vogels worden ingeschreven volgens het gestelde in het vraagprogramma [2015 – 2019] van 

de NBvV, zoals gepubliceerd in “Onze Vogels” [2015], inclusief rectificaties en aanvullingen 

op dit reglement. 

Tevens kunt u inschrijven in de speciale klasse voor Enkelingen, genoemd OEK, zijnde 

Oudere Eigen Kweek [dit zijn overjarige vogels eigenkweek]. Deze vogels dingen niet 

mee naar de Bondsprijzen [BM en BK]. 

 

ENTVERKLARING;  

Noodzakelijke entbewijzen tegen pseudo - vogelpest (NCD) 

Inzenders van grondvogels ( kwartels e.d., vraagprogramma NBvV) dienen bij het inbrengen 

van de vogels een geldige entverklaring of een kopie daarvan af te geven.  

Deze entverklaring kan bij het uitkooien weer teruggehaald worden bij het 

tentoonstellingssecretariaat. 

De geldige officiële entverklaringen tegen pseudo - vogelpest dienen voorzien te zijn van de 

ringnummers / identificatienummers van de geënte vogels; de verklaring dient door de 

dierenarts zelf ondertekend te zijn met vermelding van de geregistreerde soort entstof die hij 

men gebruikt heeft. Een formulier hiervoor kunt u downloaden van de NBvV - site. 

Let wel: het enten tegen pseudo - vogelpest via middelen toegevoegd aan het drinkwater is 

niet rechtsgeldig. 

 

Alle eigen kweek' vogels, dienen voorzien te zijn van maximaal 1 vaste voetring volgens 

voorschrift van de betreffende bond. 

Alle als eigen kweek ingeschreven vogels die bij de controle niet de gegevens in de ring 

hebben zoals deze op het inschrijfformulier zijn vermeld (met uitzondering van het 

volgnummer) worden gediskwalificeerd, ongeacht de reden van deze afwijking. 

 

INSCHRIJFGELDEN; 

Het inschrijfgeld voor de Aangetoonde vogel en ringnr.10 bedraagt € 2 per vogel 

 

CATALOGUS; 

Alle uitslagen van de keuring worden verwerkt in een catalogus, welke voor elke inzender 

verplicht is. Deze catalogus is gratis.  

De uitgifte van deze catalogus vindt plaats na de officiële opening. Voor de officiële opening 

is het niet mogelijk inzage te krijgen of kennis te nemen van de uitslagen.  

 

DERBY; 

De derby vogel is een A vogel die in het bezit is van ringnr. 10. 

 

 

 

KOOIEN; 

In het vraagprogramma 2020-2024 wordt per groep aangegeven in welke soort kooi de vogels 

gehuisvest moeten worden.  



Bij de postuurkanarie is de keuze mogelijkheid tussen een koepelkooi, dewar kooi, Nieuwe 

Open Universeel Postuurkooi en de universeel kooi. 

 

Alle overige vogels dienen te worden ingezonden in eigen TT - kooien, volgens door de 

NBvV voorgeschreven model. De kooien moeten voorzien zijn van een eigen door de NBvV 

voorgeschreven voerbakje met voer voor een dag en zonder waterflesje. 
 

In de kooien mag uitsluitend schelpenzand als bodembedekker worden gebruikt. 

Uitgezonderd de kooien waarin de vruchten- en insecteneters zich bevinden; hier dient grijs 

kattenbakgrit of beukensnippers gebruikt te worden. Voor parkieten geldt de regel dat zaad als 

bodembedekker gebruikt wordt. 

 

Met uitzondering van de reeds genoemde klapkooien, worden door de organiserende 

vereniging geen kooien verstrekt of verhuurd. 

 

De toegezonden - zelfklevende - kooinummers dienen door de inzender deugdelijk in het 

midden van de voorzijde van de kooi te worden aangebracht. Voor de koepelkooien geldt een 

lange zijde als voorzijde. Vogels die gehuisvest gaan worden in klapkooien, kunnen de 

kooinummers bij het inbreng, worden afgegeven.  

 

Naast de aangebrachte kooinummers mogen op geen enkele wijze kentekens aan de kooi 

worden aangebracht, waaruit de identiteit van de inzender valt af te leiden. 

 

INBRENGEN EN AFHALEN VAN DE VOGELS; 

Bij het inbrengen van de vogels kunnen deze geweigerd worden, 

indien zij zichtbaar ziek zijn, vuil zijn en / of zichtbaar ongedierte dragen indien zij voorzien 

zijn van meer dan één vaste voetring en / of ondeugdelijke kleurring, 

indien zij ondergebracht zijn in ondeugdelijke en / of vuile kooien, 

indien zij ondergebracht zijn in kooien, welke niet voldoen aan de door de NBvV gestelde 

eisen. 

 

De vogels worden ingenomen aan de hand van het inbreng en afhaalformulier, dat  voorzien 

van evt. mutaties - door de administratie zal worden ingenomen. Inzenders die een kopie van 

het inbrengformulier wensen, kunnen dat kenbaar maken bij het inbrengpunt. 

 

Tijdens het inbrengen van de vogels kunnen uitsluitend wijzigingen van het ringvolgnummer 

worden opgegeven. Alle andere veranderingen zijn i.v.m. reeds verwerkte gegevens in de 

catalogus niet mogelijk. 

 

Alle wijzigingen van ringvolgnummers worden voor de keuring opgenomen in de 

administratie en zoveel mogelijk in de catalogus verwerkt. De inhoud van de kooien blijkt uit 

de TT - administratie, overeenkomstig het inschrijfformulier en de eventuele wijzigingen op 

het inbrengformulier. 

 

Bij sluiting van de tentoonstelling worden inzenders of gemachtigden opgeroepen naar een 

der afgiftepunten te gaan, waar hij tegen aftekening van het afhaalformulier zijn vogels in 

ontvangst kan nemen. 

 

 

 

 

 

 

 



PRIJZEN; 

Groepskampioen Kleurkanaries  Enk.     

Groepskampioen Vorm & Postuurkanaries  Enk.    

Groepskampioen Europese Cultuurvogels.  Enk.    

Groepskampioen Vruchten en Insecteneters  Enk.    

Groepskampioen Japanse meeuwen+Zebravinken  Enk    

Groepskampioen Tropen  Enk.      

Groepskampioen Agaporniden + Grote Parkieten  Enk.    

Groepskampioen Grondvogels + Duifjes  Enk.       

Stammenkampioen Kanaries       

Stammenkampioen Overige Vogels      

Kampioen stellen Kleurkanaries      

Kampioen stellen Overige vogels      

Deze kampioenen zullen worden aangewezen door de keurmeesters. 

Voorts dient een groep te bestaan uit minimaal 15 vogels of 3 inzenders, voldoet een groep 

hier niet aan dan wordt deze samen gevoegd met de volgende groep. 

 

Derby - kampioen.[ringnr. 10] Wordt beschikbaar gesteld als geldprijs, eventueel na loting. 

 

AANGETOONDE VOGEL;  

a. De inzender op een onderlinge tentoonstelling kan van de A klasse een zogenaamde 

aangetoonde vogel aanwijzen. Dit is de vogel, die volgens de inzender het hoogst zal scoren. 

 

b. Wil een inzender een vogel aanwijzen, dan dient hij/zij dat duidelijk kenbaar te maken op 

het in artikel 13 van dit reglement bedoelde inschrijfformulier door achter de betreffende 

vogel de hoofdletter A te plaatsen. 

 

c. Voor de  aangetoonde vogel is een inleggeld verschuldigd van  € 2, dat tegelijk moet 

worden voldaan met de inschrijfgelden. 

 

d. De totale inleg gaat naar de inzender van de aangetoonde vogel met de hoogste scoren.  

Bij twee of meer gelijke scores zal de inleg gelijkelijk worden verdeeld. 

 

PRIJZEN; 

Een vogel kan slechts in aanmerking komen voor één prijs. 

Alleen de hoogste prijs wordt uitgekeerd. Geldt niet voor de Derby - beker. 

Gerekend vanaf de algemeen kampioen respectievelijk de groepskampioen 

kent de vereniging in iedere groep enkelingen van de A- Klasse eerste en 

tweede prijzen. Per prijs zal slechts een herinnering worden uitgereikt,  

waarop zal worden vermeld in welke groep(en) de prijs(zen) is (zijn) gewonnen.  

Ook kan er worden gekozen voor een geldprijs;  

Enkelingen;  1
e
 prijs € 5    2

e
 prijs € 3 

Stammen;  1
e
 prijs € 20     2

e
 prijs € 12 

Stellen;   1
e
 prijs € 10       2

e
 prijs € 6 

De vogels in de jeugdklasse worden in een afzonderlijke 'jeugdhoek' in de TT - zaal geplaatst. 

Voor de klasse OEK zijn er alleen één 1
e
 en 2

e
 prijs beschikbaar. 

De prijzen voor de jeugd worden alleen in eremetaal uitgereikt, niet in geld. 

 

 

 

 

 

 

 



SLOTBEPALING; 

Door in te schrijven verklaart men zich akkoord met dit reglement. 

De organisatie staat uiteraard open voor opbouwende kritieken, zij hoopt met u op een 

prettige en gezellige tentoonstelling.  

 

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de organiserende 

vereniging, na overleg met de TT commissie. Reclames betreffende de tentoonstelling dienen 

binnen 14 dagen na sluiting van de tentoonstelling, uitsluitend schriftelijk, ingediend te zijn 

bij het TT - secretariaat. 

 

VERKOOP VAN VOGELS; 

Voor verkoop van vogels kunt u kiezen uit onderstaande mogelijkheden: 

 

a. tentoonstelling vogels: deze kunnen via de TT - commissie zonder bijkomende kosten te 

koop worden aangeboden, wel word na verkoop 10% in mindering gebracht. Hiervoor zijn 

kaartjes verkrijgbaar welke aan de kooien kunnen worden bevestigd. Verkochte vogels 

kunnen uitsluitend na afloop van de tentoonstelling aan de nieuwe eigenaar worden 

overgedragen. De vereniging aanvaardt in deze geen enkele verantwoordelijkheid. 

 

b. verkoopklasse vogels: vanaf dinsdag, gelijktijdig met het inbrengen van de wedstrijd 

vogels, kunnen ook vogels bestemd voor de verkoopklasse worden ingebracht. 

Dit inschrijfformulier dient tijdens de inbreng te worden afgegeven, bij de verkoopklasse. 

Het verkoopklasse formulier voor deze verkoopklasse, vindt u als bijlage bij dit reglement.  

De vogels zijn direct beschikbaar voor de verkoop.  

De verkoop van kwartels en andere hoenderachtige is wettelijk niet toegestaan. 

Vogels in lopers, kistjes, kratten alsmede vuile TT - kooien worden niet geaccepteerd.  

De verzorging tijdens de TT is in handen van de verkoopcommissie. 

Verkoop van de in de verkoopruimte geplaatste vogels vindt uitsluitend plaats via de 

verkoopcommissie. 

De kosten van deze bemiddeling is 10% van de verkoopprijs, uitsluitend indien de vogel 

verkocht is, met een maximum van € 30.  

 

Tenslotte, 

Is het een ieder, zowel inzender als bezoeker, verboden zich met vogeldoosjes, lopers,    

kooien etc. in de TT - zaal te bevinden. 

Is het niet toegestaan binnen het gebouw vogels te verhandelen buiten de verkoopklasse    

en/of TT - commissie om. 

Gelet op het bovenstaande worden voor dergelijke verkoop geen vogels toegelaten. 

 

Het is verboden in het gebouw te roken. 



                                        Inschrijfformulier onderlinge TT 2021 Vogelvereniging S&O

Nr     klasse nr. Soort Vogel Stammen OEK    Stellen OEK Enkelingen OEK Verzekering Verkoopprijs Naam Inzender

1 € €

2 € € Adres:

3 € €

4 € € Postcode:

5 € € Woonplaats:

6 € €

7 € € Telefoon:

8 € €

9 € € Kweeknummer:

10 € €

11 € € Jeugdlid   JA /NEE

12 € € Geboortedatum:

13 € € Email;

14 € €

15 € € INSCHRIJVING:

16 € € Aantal_________

17 € € Katalogus GRATIS

18 € € Ereprijs €

19 € € Totaal €

20 € €

21 € € ondergetekende verklaart dat de

      Inschrijfformulier opsturen of mailen naar, Derby-vogel Kooi nr…… ingeschreven vogels zijn/haar

      J.Modder UITERSTE Sluitingsdatum: kosten   € 2,00 eigendom zijn;

      Burg.Hulststraat 27            10 Oktober Aangetoonde vogel kosten € 2,00 Handtekening:

      1751 CK Schagerbrug

      tel.[0224] 571871 Inschrijfgeld per vogel:

email; j.modder@quicknet.nl Speciaal voer   PRIJZEN; Senioren      GRATIS           deze gegevens

JA / NEE   GELD Jeugdleden   GRATIS          worden niet gebruikt

  BEKER    voor Commerciële doeleinden.


