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Van de voorzitter, 

Ons verenigingsjaar 2022 is halverwege. Terugkijkend naar 

het vorige jaar hebben we alle ledenbijeenkomsten tot nu 

toe kunnen realiseren. Dus gaan we met volle moed en 

vertrouwen op weg naar de resterende clubactiviteiten, 

waarvan er 2 uitspringen.  

Op 3 september is onze jaarlijkse Jong vogeldag gezamenlijk 

met de Vogelvereniging Maasland en later ons jaarlijks 

vogelspektakel onze eigen vogelshow. Deze wordt gehouden 

op een andere locatie dan gebruikelijk, de Haven in Monster, 

vanwege het sluiten van De Brug in ´s Gravenzande. Zoals 

velen van u weten wordt dit zalencomplex gesloopt ten 

behoeve van het bouwen van zorgwoningen. Verdere 

informatie en invulling van het avondprogramma kunt u 

vinden in dit infoboekje. 

Zoals het er nu uitziet gaat mijn herstel van de heupoperatie 

de goede kant op en kan ik gelukkig weer aanwezig zijn. Dit 

na 5 maanden grotendeels aan het bed gekluisterd te zijn 

geweest. Tijdens mijn afwezigheid als voorzitter heeft mijn 

medebestuurder Koos v.d. Salm mijn bestuurlijke taken 

waargenomen. Hierbij een dankwoord aan Koos. 

Zoals ik al meerdere keren heb vermeld kan een vereniging 

niet zonder vrijwilligers. Een voorbeeld hiervan is de 

zomeractiviteit de BBQ, die verzorgd werd door Aad Kester 

en Leen Rodenburg en zijn vrouw. Die zijn kas beschikbaar 

heeft gesteld en ook hand en spandiensten hebben verricht. 

Na de positieve reacties gehoord te hebben, was deze dag 

succesvol. Heren mijn dank hiervoor. 

Ook onze laatste tentoonstelling onder leiding van Gerard 

Storm met zijn vele TT medewerkers was goed verlopen. Als 

vereniging heb je deze actieve mensen nodig, met andere 
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woorden je kan er niet van buiten om je club draaiend te 

houden. 

Bij deze roep ik onze leden op om de ledenavonden te 

bezoeken. Als vogelliefhebber is het belangrijk om tijdens 

deze avonden de nodige kweekervaringen uit te wisselen. 

Natuurlijk kunt u de nodige informatie vinden op het internet 

en via Google. We zitten nu eenmaal in een wereld die zich 

afspeelt via de sociale media. Maar het gaat juist om de 

persoonlijke contacten, die anders verloren gaan. 

Ik kijk ernaar uit om u weer te ontmoeten bij onze 

eerstvolgende bijeenkomst, want dat heb ik gemist. 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Wingerden 

 

Bijeenkomsten in september 
 
De voorzitter heeft het al gemeld in zijn voorwoord, er zijn 

twee activiteiten in de maand september. Te weten:  
 
Op zaterdag 3 september is er een tafelkeuring georganiseerd 

samen met de Maaslandse vogelvereniging. 
Hier worden de door u meegebrachte vogels (liefst in een 

eigen kooi) besproken door drie gerenommeerde 
keurmeesters in de categorieën kanaries, tropen en 
kromsnavels. Alles wat u wilt weten van de vogel kunt u hier 

aan hen vragen. Het hoeft geen eigen kweek 2022 te zijn alle 
vogels zijn welkom. 

Er worden geen kosten gerekend voor de meegebrachte 
vogels. Beschikt u niet over eigen kooien, neem dan even 
contact op met Jos van der Knaap, dan worden de kooien voor 

u geregeld. Kom wel op tijd, zodat de vogels per groep klaar 
gezet kunnen worden voor de keurmeesters, en we op tijd 

kunnen beginnen met de vogel bespreking. 
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Zaterdag 3 september 2022. 

Jong vogel dag . 

 
Let op: inbrengen vanaf 09:00 uur tot 10.00uur . 

 
Clubgebouw vogelvereniging Maasland 

Doelpad 5 

Maasland 
 

Donderdag 15 september 2022. 
TT vergadering iedereen is welkom. 

 
En bespreking kweek en de problemen 

Let op: Aanvang 19:45 uur. 

 
Wijkcentrum “Hof van Heden” 

Dijkweg 20 
2671 GB Naaldwijk. 

 

 

Heeft u vragen: 
Over vogels, voeding, huisvesting enz. enz. Neem dan contact 
op met Ron de Kleijn (e-mail: rondekleijn@gmail.com). Hij 

brengt u dan in contact met degene die u verder kan helpen. 
Op deze manier moet het mogelijk zijn om de kennis over het 

houden, verzorgen en kweken van vogels over te dragen van 
een ervaren vogelliefhebber naar een wat minder ervaren 
iemand. 

 
De contributie van de N.B.v.v.  gaat met € 2,00 

omhoog en wij gaan dat per 1 januari 2023  

doorberekenen. 

Onze contributie stijgt dan ook van € 37,00 naar € 39,00   

mailto:rondekleijn@gmail.com
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Aanmeldingsformulier “Vogelvereniging Westland” 
 

Onderstaande in zijn geheel invullen en opsturen naar de 

ledenadministratie (e-mail: rondekleijn@gmail.com). 

 

Achternaam  : _____________  Voorletters : _____ 

Geboortedatum  : _____________ Man   Vrouw 
Adres   : ______________________________ 
Postcode  : __________ Woonplaats: _________ 

Telefoon  : _____________ 
E-mail   : _____________ 
 

Bent U reeds lid van een andere vogelvereniging? 

 Nee   Ja, namelijk vogelvereniging: ________________ 

 Zo ja, wilt u dan gastlid worden 

     Huidig kweeknummer : __________ 

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO 

 

Hierbij verleen ik: (zie boven staand), tot wederopzegging een 

machtiging aan de Vogelvereniging Westland om eenmaal per jaar 

in de maand januari het door de jaarvergadering vastgestelde 

contributiebedrag af te mogen schrijven van mijn rekening. 

Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet 

akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar 

giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten 

boeken. 
 

IBAN rekeningnummer : _________________________ 

Ten name van  : _________________________ 
 

Afschrijving   : Begin januari van ieder jaar.  

Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met de regels van het 

machtigen. 

 

Datum   : __-__2022__ 
 

Handtekening  :  
 

 

mailto:rondekleijn@gmail.com
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Programma 2022 
 
Programma Vogelvereniging Westland  

 
Zaterdag 3 september Jong Vogeldag Maasland  

Vanaf 9.00 uur vogels inbrengen vanaf 10.00 uur vogels 
bespreken 
 

Donderdag 15 september vergadering bestuur en TT 
commissie in Hof van Heden +andere leden 

Donderdag 20 oktober clubavond Hof van Heden, 
inleveren TT formulieren 
Presentatie van Arie Goud met als titel: Op weg naar een 

mooie showvogel 
Van 22-26 november TT week, gebouw De Haven, 

Monster 
 

Donderdag 15 december clubavond Hof van Heden 
Jan Trapman is de spreker, hij spreekt over de natuur in de 
Biesbosch 

 

Programma 2023 
7 januari feestavond cq prijsuitreiking TT bij de Jeu de 
Boules 

26 januari clubavond Hof van Heden 
23 februari clubavond Hof van Heden- jaarvergadering 
23 maart clubavond Hof van Heden 

20 april clubavond Hof van Heden 
25 mei clubavond Hof van Heden 

10 juni Zomeractiviteit? 
2 september Vogeldag Maasland 
28 september vergadering bestuur en TT commissie 

26 oktober clubavond Hof van Heden 
21-25 november, TT week, Gebouw De Haven, Monster 

21 december clubavond Hof van Heden 
 



 

Pagina 6 van 16 

let op: Aanvang van de verenigingsavonden is  

19:45 uur. Sluiting 22:45 uur !! 

Waarom lid worden 
 
• Iedere 2de of 3de  donderdag van de maand (voor zover 

mogelijk) met uitzondering van juni t/m augustus houden 
wij clubavonden in gebouw “Hof van Heden” Dijkweg 20 te 
Naaldwijk. 

• Wanneer u lid bent van een bij de NBvV aangesloten 
vereniging kunt u ringen voor de vogels, die u zelf heeft 

gekweekt, verkrijgen. 
• 12 x per jaar ontvangt u het rijk geïllustreerde bondsblad 

“Onze Vogels” met veel informatie over het houden en 

kweken van vogels. 
• In november, week 47, houden wij onze jaarlijkse 

tentoonstelling waar elk lid zijn of haar gekweekte en/of 
aangekochte vogels kan tentoonstellen. 

• Het lidmaatschap geeft tevens het recht tot deelnemen aan 
de jaarlijkse districtstentoonstelling in de maand december, 
en de landelijke tentoonstelling van de NBvV in de maand 

januari. 
 

Ringen 
 

Op de site van de NBvV kunt u alle benodigde informatie 
vinden om ringen te bestellen en te betalen. Hiervoor heeft u 

nodig: uw kweeknummer, de verenigingscode ( is W03 ) een 
uniek mailadres en de mogelijkheid de bestelde ringen 
digitaal te betalen. Bestel ruim op tijd om teleurstellingen te 

voorkomen. Bent u zelf niet in de gelegenheid ringen te 
bestellen, er zijn bijvoorbeeld nog altijd leden die niet over 

een computer beschikken, probeer dan een kennis of een 
familielid te vinden die de ringen voor u kan bestellen. Lukt 
dat niet neem dan contact op met onze ringencommissaris. 

Dat is: Johan Koppert, Monsterseweg 128, 2685LL Poeldijk 
Tel 06-81121961 ( na 17 uur ) 

Mail:  johankoppert@hotmail.com 

mailto:johankoppert@hotmail.com
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Prijzen van de ringen (per stuk) Minimum 

aantal 

Leden  

   

Volledig (binnen en buiten) gekleurde 
ringen 

10 stuks € 0,30 

Volledig (binnen en buiten) gekleurde 

ringen voor Europese cultuurvogels en 
beschermde vogels1 

10 stuks € 0,40 

Aluminiumkleurige ringen 
Roestvrij stalen ringen 

10 stuks 
   5 stuks   

€ 1,00 
  € 2,00 

   
   
   

Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra en 
de administratiekosten zijn dan € 6,50. 
Wanneer u ringen voor “gewone vogels” en Europese 
cultuurvogels/overige beschermde vogels GELIJKTIJDIG 
bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten à €6,50 

verschuldigd.  
Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV 

en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen 
toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in 
aanmerking te komen. Dit duurt ongeveer een maand. Van 

deze faciliteit kan maar één keer gebruik worden gemaakt. 
Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het nieuwe 

lid drie maanden als lid ingeschreven staat. Bij www.nbvv.nl  
Bestelperiode uitlevering voor nieuw jaar na 1 oktober 

De tekst wordt door middel van laser ingebracht. Voor de 

komende jaren zijn de kleuren: 2013/19 – Zwart 

 2014/20 – Groen 

2015/21 – Violet  2016/22 – Oranje/Bruin 

2017/23 – Blauw  2018/24 – Rood 

http://www.nbvv.nl/
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Johan Koppert 

Monsterseweg 128 

2685 LL Poeldijk 

Tel. 06-81121961 (na 17 uur) 

e-mail: johankoppert@hotmail.com 

 
Rabobank Clubsupport actie 2022 

 
De Vogelvereniging Westland heeft zich ook dit jaar weer 

aangemeld voor deelname aan de Rabobank Clubsupport 
actie. Deze sponsoractie van de Rabobank bracht afgelopen 
jaar € 610,- op voor onze clubkas. Daarmee is deze actie 

best een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. 
Het werkt als volgt: Bij de Rabobank Clubsupport Actie 

bepalen de leden van de Rabobank Westland welke 
verenigingen en stichtingen in de regio een sponsorbedrag 
verdienen én hoe hoog dat bedrag is. Het totale bedrag wat 

met deze actie verdeeld werd in Westland in 2021 was € 
250.000,-  Zo’n 250  verenigingen en stichtingen deden 

mee. Er werd en in totaal 6770 stemmen uitgebracht. 
Hiervan waren er 48 voor de Vogelvereniging Westland, wat 
dus goed was voor de eerder genoemde € 610,- Dit jaar, 

2022, kan er van 5 tot 27 september gestemd worden door 
de leden van de Rabobank. Via de website van de Rabobank 

mag op drie verschillende verenigingen een stem uitgebracht 
worden. Ieder lid van de Rabobank krijgt automatisch een 
uitnodiging om te stemmen. Heeft u wel een rekening bij de 

Rabobank maar bent u nog geen lid van de Rabobank, 
overweeg dan lid te worden, lid worden kost u niets en 

verplicht u tot niets. Op deze manier kunt u de 
Vogelvereniging Westland wel een leuk steuntje in de rug 
geven.  

 
Alvast bedankt voor uw stem. 

 

mailto:johankoppert@hotmail.com
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Grote verloting 
 
Hallo leden van vogelvereniging Westland, in september gaan 

we weer loten verkopen voor de grote loterij om dit jaar ook 
weer een mooie vogelshow te houden. De opbrengst van deze 
loterij zal worden gebruikt voor de vogelshow in november. 

Om aan deze loten te komen kunt u Koos van der Salm 
benaderen via mail koosjos@kpnplanet.nl of 06-23158971. 

 
Kom naar de ledenavond om dit te regelen of neem contact 
op met Koos van der Salm. 

 

TT regelement 2022 
We zijn positief ingesteld en gaan ervan uit dat we onze 
jaarlijkse show kunnen houden. Misschien niet geheel 

hetzelfde als andere jaren, maar we gaan er onderling een 
mooie week van maken. 

 
Tentoonstellingsreglement van “Vogelvereniging Westland”. 

De tentoonstelling wordt gehouden van: di 22 t/m za 26 
november 2022 in gebouw “De Haven” Havenstraat 1,  
Monster. 

 
Inbrengen vogels Dinsdag 22-11-2022 van 

16.00 tot 21.00 uur 

Keuring Woensdag 23-11-2022 

De opening van de TT 

voor leden en genodigden 

Donderdag 24-11-2022 om 

20.00 uur 

De tentoonstelling is 

open voor het publiek op 

Vrijdag 25-11-2022 van 

10.00 tot 22.00 uur 

 Zaterdag 26-11-2022 van 

10.00 tot 16.00 uur 

Uitkooien  26-11-2022 vanaf 

16.00 uur 

   

De trekking van de grote 

loterij vindt plaats op  

Vrijdag 25-11-2022 om 

21.30 uur 

mailto:koosjos@kpnplanet.nl
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Art.1 
De inschrijving van deze TT zal bij de secretaris moeten worden 

ingeleverd. Sluiting inschrijving voor vrijdag 21 oktober 2022 

 

Art.2 
Ingeschreven wordt volgens het TT reglement van de NBvV en 

het hieronder bepaalde. Deze is te vinden op de site van de bond 

(http://www.nbvv.nl/). 

De inschrijving is opengesteld voor de leden van de Vogelvereniging 

Westland. Er worden echter geen zangkanaries gevraagd. 

 

Art.3 
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,25 per vogel. 

Jeugdleden betalen € 1,00 per vogel. 

 

Catalogus 2,00 euro. Jeugdleden ontvangen de catalogus gratis als 

zij inschrijven. 

 

Art.4 
De organisatie stelt de benodigde kooien voor de inzenders 

beschikbaar. 

Brengt u vogels in eigen kooien, vermeld dit dan op uw 

inschrijfformulier. Dit geldt alleen voor de standaard TT kooien (klein 

en groot). 

Als er gebruik gemaakt wordt van eigen kooien, dan is het 

inschrijfgeld € 1,00 per vogel (jeugd € 0,50). 

Eigen kooien moeten wel voldoen aan de door de bond gestelde 

eisen. 

 

Art.5 
De vogels zijn tijdens de TT verzekerd tegen brand of verstikking 

door brand en tegen diefstal. In verband hiermede dient de waarde 

van de vogel door de inzender op het inschrijfformulier te worden 

vermeld, daar ze anders niet verzekerd zijn. Voor ziekte of sterfte 

van de vogels tijdens de TT is het bestuur niet aansprakelijk. Zieke, 

gebrekkige vogels of vogels waarbij de benodigde bewijzen 

ontbreken, zoals inentingsbewijzen van grondvogels, worden 

geweigerd, zonder teruggave van het inschrijfgeld. 
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Art.6 
Tijdens de TT zullen de vogels worden verzorgd en gevoerd, door 

het bestuur en/of door de TT- commissie aangewezen personen. 

Mochten vogels speciale voeding nodig hebben dan moet dit op het 

inschrijfformulier worden vermeld en ter beschikking worden gesteld 

aan de TT commissie. Gedurende de TT mogen de vogels niet uit de 

kooien worden genomen of verwijderd tenzij met toestemming en 

onder toezicht van leden van het bestuur of TT-commissie. 

 

Art.7 
Tijdens de keuring heeft niemand toegang tot de TT-zaal met 

uitzondering van het bestuur, leden van de TT-commissie en de 

keurmeesters of door het bestuur aangewezen personen. 

 

Art.8 
De klasse indeling is als volgt: 

• A-klasse d.w.z. eigen kweek vogels zoals die in het 

vraagprogramma van de NBvV gevraagd worden. 

• B-klasse d.w.z. eigen kweek (als onder A-klasse 

beschreven) maar dan van voorgaande jaren. 

• C-klasse d.w.z. aangekochte of ongeringde vogels.(Open 

klasse zoals vermeld in het vraagprogramma van de NBvV.). 

 

Art .9 
Er is één prijzenschema voor de hele tentoonstelling. Het bondskruis 

valt dit jaar voor de hoogst gewaardeerde KANARIE met de hoogste 

punten. Het Bondskruis wordt alleen toegekend aan een A-klasse 

vogel. 

Tevens is er een prijs voor de hoogst gewaardeerde kromsnavel en 

de hoogst gewaardeerde troop. 

Bij meerdere hoogst gewaardeerde vogels beslissen de 

keurmeesters.  

 

Art.10 
Eigenkweek vogels (A- en B-klasse) moeten voorzien zijn van een 

vaste voetring van een voor de vogel voorgeschreven formaat. 

Hierop dient het kweeknummer van de inzender te staan. 
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Europese vogels moeten geringd zijn met door de NBvV 

voorgeschreven ringen. De vogelvereniging Westland is niet 

aansprakelijk voor problemen ontstaan door onjuiste ringen. 

 

Art.11 
Bij het niet inzenden van de ingeschreven vogels vervallen de 

betaalde inschrijfgelden aan de kas van de TT. Het is verboden 

andere kaarten aan de kooien te bevestigen dan die welke door de 

TT commissie zijn aangebracht. Dit geld dus ook voor de “Te Koop” 

kaartjes. 

 

Art.12 
De Kampioenen zullen als volgt worden ingedeeld: 

A-klasse.  

Kamp. Kleurkanaries 

Kamp. Postuurkanaries 

Kamp. Zebravinken 

Kamp. Japanse Meeuwen 

Kamp. Lonchura’s. 

Kamp. Gouldamadines 

Kamp. Australische prachtvinken 

Kamp. Overige tropen 

Kamp. Bastaarden  

Kamp. Europese cultuur vogels 

Kamp. Vruchten en Insecteneters 

Kamp. Kleur Grasparkieten 

Kamp. Standaard Grasparkieten 

Kamp. Kromsnavels 1 

Kamp. Kromsnavels 2 

Kamp. Kromsnavels 3 

Kamp. Duiven en Grondvogels 

 

Mochten er minder dan 10 vogels in een groep ingeschreven worden, 

behoud het TT bestuur zich het recht voor om groepen te 

combineren. 

Zijn er 40 of meer vogels in een groep ingeschreven, dan behoud 

het TT bestuur zich het recht voor om deze groep te splitsen. 

 

Kamp. Stammen en Kamp Stellen Alle Kanaries 

Kamp. Stammen en Kamp Stellen Zebravinken / Japanse Meeuwen 

Kamp. Stammen en Kamp Stellen Tropen 
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Kamp. Stammen en Kamp Stellen Europese Cultuur, Vruchten en 

Insecteneters 

Kamp. Stammen en Kamp Stellen Alle Kromsnavels 

Kamp. Stammen en Kamp Stellen Duiven en Grondvogels 

 

In een stam en stel kan geen enkelingen kampioen vallen. 

Een stam en een stel mag alleen als A-klasse vogels worden 

ingeschreven. 

 

Kamp. Jeugd 

Jeugd speelt ook in mee in de andere klasse (waar de vogel is 

ingeschreven) en dingt daarin ook mee voor de prijzen. De Jeugd 

kampioen is de vogel van een jeugdlid met de meeste punten. Als 

er meer vogels zijn met de hoogste waardering, dan beslissen de 

keurmeesters. 

 

Kamp. B klasse 

In deze klasse wordt over het algemeen niet veel vogels 

ingeschreven. Hierdoor wordt na inschrijving bepaald, hoeveel 

kampioenen er in deze klasse zullen worden aangewezen. In principe 

wordt het schema van de A-klasse vogels gevolgd. 

 

Kamp. C klasse 

In deze klasse wordt over het algemeen niet veel vogels 

ingeschreven. Hierdoor wordt na inschrijving bepaald, hoeveel 

kampioenen er in deze klasse zullen worden aangewezen. In principe 

wordt het schema van de A-klasse vogels gevolgd. 

 

Kamp. Klassement (5 vogels hoogste aantal punten in de A-klasse). 

Bij gelijk aantal punten, gaan de hoogste vogels voor. Daarna wordt 

er doorgeteld naar zoveel vogels als nodig is om het verschil te 

maken. 

 

Indien nodig wordt een ring controle uitgevoerd, om te controleren 

of de betreffende kampioen ook daadwerkelijk het ringnummer van 

de inzender heeft. 

 

Art.13  
Voor alle vogels in de A-klasse zal als nevenprijs een zogenaamde 

Derby -prijs beschikbaar worden gesteld onder ringnummer 5. 
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Tegelijkertijd is er een Vrije Derby, d.w.z. uw beste aangewezen 

vogel, waaraan vogels uit A- en B-klassen mee kunnen doen. 

Het meedoen aan deze Derby’s kost niets extra’s. Iedere inzender 

mag maximaal 1 Derby en 1 Vrije Derby inzenden. De Derby en Vrije 

Derby mogen niet dezelfde vogel zijn. Beide Derby vogels kunt u 

opgeven tijdens het in kooien. 

 

Art.14 
Vogels kunnen alleen onderling verhandeld worden via de 

beschikbaar gestelde verkoop klasse. Ook de TT vogels kunnen via 

de verkoop klasse voor verkoop aangeboden worden. (zie 

regelement verkoop klasse). 

 

Art.15 
Geen der ingezonden vogels mag een herkenningsteken hebben 

zoals b.v. een knijpring. Dergelijke vogels kunnen worden 

uitgesloten van deelname aan de TT. In uitzonderlijke gevallen en 

met medeweten van het TT -bestuur kan hiervan ontheffing worden 

verleend. 

 

Een uitzondering wordt gemaakt voor vogels uit de Open 

Klasse waarvan middels een endoscopisch onderzoek het 

geslacht is vastgesteld. Deze, doorgaans ongeringde vogels, 

(vooral papegaaien) mogen voorzien zijn van een 

zogenaamde breekring. 

 

Art.16 
Als richtlijn wordt op elke 10 vogels van een groep één prijs ter 

beschikking gesteld met dien verstande dat als er meer dan 6 vogels 

zijn boven een tienvoud er één prijs meer is.  

Zitten er in een groep 30 vogels dan 3 prijzen. Bij 35 ook 3 prijzen. 

Bij 36 vogels 4 prijzen, dit als voorbeeld. 

 

Art.17 
Om Kampioen te worden in een bepaalde (hoofd) groep moet de 

hoogst gewaardeerde vogel in die groep minstens 91 punten 

behalen. 

Voor de overige prijzen geld een minimum van 90 punten. 
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Art.18 
De TT-Kampioen (Bondskruis) kan ook een vogel zijn voorkomend 

in een stam of in een stel (dat is een halve stam). De andere als 

stam of stel ingezonden vogels komen alleen in aanmerking voor 

prijzen in stam of stel verband.  

Om Stammen -Kampioen te worden moet de hoogst gewaardeerde 

stam minimaal 366 punten behalen inclusief eenheidspunten. Voor 

een stel is dit minimaal 180 punten (er worden geen eenheidspunten 

gegeven voor stellen). Tussen vogels in een stel mag niet meer dan 

3 punten verschil zitten om een prijs te winnen, gelijke 

puntenaantallen gaan voor verschillende punten. Dus 91+91=182 

gaat voor 92+90=182 en 88+92=180 heeft dan geen prijs. 

Een stam of stel kan ontbonden worden als blijkt dat er in de stam 

of het stel vogels zijn ondergebracht van verschillende kleurslagen 

of sekse (indien zichtbaar). 

 

Art.19 
Door inzending van 1 of meer vogels verklaart u zich akkoord met 

dit reglement. 

 

Art.20 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen het bestuur 

en TT-commissie. 
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Regelement verkoop klasse 
 

Art.1 
Vogels mogen tijdens de TT alleen verkocht worden via de verkoop 

klasse. 

 

Art.2 
Vogels voor de verkoop mogen tijdens de gehele TT periode 

ingebracht worden. 

 

Art.3 
Per verkochte vogel (verkoop klasse of TT-vogel) is 10% voor de 

vereniging. 

 

Art.4 
De ingebrachte vogels moeten voorzien zijn van een vaste voetring 

met het kweeknummer van de inzender. De vogels mogen geen 

gebreken hebben en geen ziekte verschijnselen vertonen. Ook 

moeten ze voldoende in conditie zijn. Er moet duidelijk aangegeven 

worden van welke geslacht de vogel is. Ook als het geslacht niet 

bekend is moet dit aangegeven worden. 

 

Art.5 
TT-vogels mogen ook aangeboden worden voor de verkoop, maar 

mogen alleen verkocht worden via de verkoop klasse. Bij de verkoop 

klasse zal een overzicht aanwezig zijn van welke TT vogels ook in de 

verkoop zitten en wat de verkoop prijs is. Verkochte TT vogels 

mogen bij het uitkooien (max 1 uur eerder dan de overige vogels) 

aan de nieuwe eigenaar meegegeven worden. Dit zal worden 

begeleid door de TT commissie in het bijzijn van de eigenaar en de 

koper. Op het uitkooi formulier zal hiervan een aantekening worden 

gemaakt. 

 


