
Tentoonstellingsreglement De Vogelvriend Nijkerk (N33) 2022 

1. De deelname aan deze tentoonstelling staat open voor alle leden van De 
Vogelvriend Nijkerk. 

2. De ingezonden vogels worden gekeurd door keurmeesters van de Nederlandse 
Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) op de daarvoor bestemde keurbriefjes. 

3. De inschrijving geschiedt met in achtneming van het vraagprogramma 2020-2024 
van de NBvV met de daarbij behorende klassenummers, benamingen en 
gehanteerde hoofdgroepindeling.  

4. Gedurende de periode dat de vogels zich op de tentoonstelling bevinden, zijn zij 
met de daarbij behorende tentoonstellingskooien verzekerd tegen brand en 
schade na inbraak mits, het te verzekeren bedrag, volledig en juist is ingevuld op 
het inschrijfformulier. De verzekering is voor de deelnemer vrij van premie. 

5. Alle aanwezige vogels staan tijdens de tentoonstelling onder beheer van de 
organisatie. Zij dragen zorg voor de benodigde verzorging van de vogels. De 
organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ziekte of sterfte van de 
vogels tijdens de tentoonstelling. 

6. Behoudens de organisatie is het eenieder verboden om tijdens de tentoonstelling 
vogels te voeren, kooien van de stelling te halen en/of vogels uit de kooien te 
nemen.  

7. Het is niet toegestaan om tijdens de openingstijden van de tentoonstelling zich op 
de tentoonstelling te begeven met lopers, doosjes, kistjes, tentoonstellingskooien 
of andere kooien waarin zich al dan niet vogels bevinden. 

8. Op de kooien mogen geen andere kenmerken zijn aangebracht, ook niet op de 
achter-/onderzijde, dan welke door de organisatie zijn aangebracht. 
 
Het inschrijven van vogels  

9. Om vogels in te schrijven voor de tentoonstelling worden de door de organisatie 
uitgegeven inschrijfformulieren gebruikt. Deze dienen nauwkeurig en volledig te 
worden ingevuld. 

10. Het inschrijfgeld bedraagt voor;  
Enkelingen € 1,50  
Stel € 3,00  
Stam € 6,00  
De individuele vogels die in een stel of stam wordt ingestuurd doen niet mee met 
de enkelingen. 



11. Enkelingen: 
Om voor een kampioenschap (Goud) in aanmerking te komen moet een vogel 
minimaal 90 punten behalen. Er wordt per kampioengroep 1x Goud toegekend 
ongeacht het aantal ingeschreven vogels. Per kampioengroep zullen naar rato van 
het aantal ingeschreven vogels Zilver en Brons worden toegekend mits zij 
minimaal 88 punten hebben behaald. De volgende verdeling wordt toegepast: 
8 t/m 25 vogels: 1x Zilver, 1x Brons 
25 t/m 50 vogels: 2x Zilver, 2x Brons 

12. De groep Yorkshire kanaries wordt in twee kampioengroepen gesplitst: intensief 
en schimmel  
De groep Gloster kanaries wordt in twee kampioengroepen gesplitst: corona en 
consort. 

13. Zijn er minder dan 8 vogels in een hoofdgroep ingeschreven, dan staat het vrij aan 
het Bestuur om de hoofdgroep:  
a) Samen te voegen met een andere hoofdgroep  
b) Zelfstandig te laten blijven.  

14. De jeugd doet mee met de senioren 
Er wordt per kampioengroep Jeugd 1x Goud toegekend, om voor een prijs in 
aanmerking te komen moet een vogel wel minimaal 88 punten hebben behaald. 

15. Stellen: 
Stellen doen niet mee met de Enkelingen. 
Er wordt per kampioengroep Stellen 1x Goud, 1x Zilver en 1x Brons toegekend. Om 
een Stellenkampioenschap toe te kennen moet het Stel minimaal 181 punten 
behalen, voor Zilver en Brons moet het Stel minimaal 179 punten hebben behaald. 
Individuele vogels moeten minimaal 88 punten behalen. 

16. Stammen: 
Stammen doen niet mee met de Enkelingen. 
Er wordt per kampioengroep Stammen 1x Goud, 1x Zilver en 1x Brons toegekend, 
om een Stammenkampioenschap toe te kennen moet de Stam minimaal 362 
punten behalen, voor Zilver en Brons moet de Stam minimaal 358 punten hebben 
behaald. Individuele vogels moeten minimaal 88 punten behalen. 

17. Het Bondskruis valt dit jaar op de mooiste kanarie van de tentoonstelling. 

18. Voor kleur- en postuurkanaries, tropische vogels en kromsnavels is er een Derby 
kampioenschap. Uw Derby-1 over al uw vogels kunt u tijdens het inbrengen nog 
opgeven op de inbrenglijst. 

19. U kunt verder inschrijven met Overjarige eigen kweek (B-klasse), ongeringde of 
aangekochte vogel (C-klasse). Geef dit duidelijk aan op het inschrijfformulier. 



20. Op het inschrijfformulier dient u aan te geven in welke vorm u uw prijs wilt 
ontvangen; beker of waardebon. Zonder duidelijke vermelding ontvangt u een 
waardebon. 

21. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld, uiterlijk 18 oktober in het bezit te zijn 
van de secretaris. Adresgegevens staan vermeld op het inschrijfformulier.  
 
Tentoonstellingskooien 

22. Deelnemers van de te houden tentoonstelling zijn in de gelegenheid (mits 
voorradig) om de tentoonstellingskooien te huren van de vereniging. De huur van 
de kooi bedraagt € 1,- per kooi voor de gebruiksduur over de gehele 
tentoonstellingsperiode van ‘De Vogelvriend Nijkerk’. 
Uitgifte en inname van de tentoonstellingskooien is op afspraak met 
materiaalbeheerder Wichman van den Born (tel. 06-13 01 14 41) af te halen bij ‘het 
onderkomen’, adres: De Ruijterstraat, BERGING 1, dat is onder nummer 11. 
Deze gehuurde tentoonstellingskooien moeten binnen enkele weken na afloop 
van de tentoonstelling (datum in overleg met Wichman) schoon en in goede staat 
worden geretourneerd.  
 
Het inbrengen en afhalen van de vogels 

23. Het inbrengen van de vogels is op maandag 07 november van 18:30u tot 20:30u 
De vogels dienen als volgt te worde ingebracht: 
1. In een door de NBvV goedgekeurde tentoonstellingskooi (T.T.-kooi) (Zie  
    Bondsvademecum voor een uitgebreide beschrijving)  
2. De bodem van de T.T.-kooi dient bedekt te zijn met wit schelpenzand  
3. Het zaadbakje dient rechts onderin te zitten  
4. (Grote) parkieten mogen ingebracht worden zonder zaadbakje maar met zaad 
op  
    de bodem  
5. Zonder waterflesje, deze wordt verzorgd door de T.T.-organisatie 
 
Het afhalen van de vogels is op zaterdag 12 november van 08:00u tot 09:00u  
 
Openstelling van de Tentoonstelling 

24. Bekendmaken van de kampioenen is woensdag 09 november om 20:00u. Zaal 
open vanaf 19:30u.  
Openingstijden Vogelshow:  
Woensdag 09 november 20:00u – 22:00u  
Donderdag 10 november 13:00u – 22:00u  
Vrijdag 11 november 13:00u – 22:00u  



25. In alle gevallen waarin het Tentoonstellingsreglement niet voorziet beslist het 
Bestuur.  

26. Het inschrijfgeld dient te zijn voldaan voordat de vogels worden ingebracht. Het 
inschrijfgeld graag overmaken per bank: 
IBAN NL 71 RABO 0375 5644 46 
t.n.v. De Vogelvriend Nijkerk  
o.v.v. Naam inzender en aantal vogels 
of anders gepast, contant in gesloten envelop bij de penningmeester afgeven.  

Het Bestuur wenst alle inzenders veel succes met hun vogels op de onderlinge 
Tentoonstelling en veel plezier!  

                                                        ...En neemt u gerust andere geïnteresseerden mee!  


