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Wijzigingen: 
 

Datum Auteur Versie 

01-09-2016 Ed Wubben 1.0 (2016) 

01-05-2017 Henk Berendse 2.0 (2017) 

01-07-2017 Henk Berendse 3.0 (2017) 

04-07-2018 Henk Berendse 4.0 (2018) 

14-05-2019 Ed Wubben 4.1 (voorstel voor 2019) 

26-05-2019 Ed Wubben 4.2 (2019) 

29-06-2020 Ed Wubben 5.0 (2020) 

14-08-2021 Ed Wubben 6.0 (2021) 

 
 

Distributie: 
 

Versie Datum Aan 

1.0 10-09-2016 Alle leden via secretarissen 

2.0 01-05-2017 Website 

3.0 01-08-2017 Website 

4.0 01-07-2017 Website 

4.1 14-05-2019 Bestuur 

4.2 26-05-2019 Bestuur, Website 

5.0 29-06-2020 Bestuur 

6.9 14-08-2021 Bestuur 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

TT regelement 2021 
 

Tentoonstellingsreglement voor de tentoonstelling van “Vogelvereniging Westland”. 
 
Deze wordt gehouden van: ma 22 t/m za 27 november 2021. 

 
De tentoonstelling wordt gehouden in gebouw “De Brug” in ‘s-Gravenzande. 

 
 

 
Inbrengen vogels Dinsdag 23-11-2021 van 16.00 tot 21.00 uur 

Keuring Woensdag 24-11-2021 

De opening van de TT voor leden en genodigden Donderdag 25-11-2021 om 20.00 uur 

De tentoonstelling is open voor het publiek op Vrijdag 26-11-2021 van 10.00 tot 22.00 uur 

 Zaterdag 27-11-2021 van 10.00 tot 16.00 uur 

Uitkooien  27-11-2021 vanaf 16.00 uur 

   

De trekking van de grote loterij vindt plaats op Vrijdag 26-11-2021 om 21.30 uur 

 

  



Pagina 3 van 6 
 

 

Art.1 
De inschrijving van deze TT zal bij de secretaris moeten worden ingeleverd. 
Sluiting inschrijving donderdag 14 oktober 2021 
 

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. 
 

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.). 
 



Pagina 4 van 6 
 

 

Art .9 
Er is één prijzenschema voor de hele tentoonstelling. Het bondskruis valt dit jaar voor de 
hoogst gewaardeerde KROMSNAVEL met de hoogste punten. Het Bondskruis wordt alleen 
toegekend aan een A-klasse vogel. 

Tevens is er een prijs voor de hoogst gewaardeerde kanarie 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. 
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 

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 
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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. 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 aanwijzen. 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. 
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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. 
 

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. 
 

 
 

 

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. 
 


