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JULI 2020

Besturen van de afdelingen
Besturen van de speciaalclubs
Bondsraadsleden en Hoofdbestuur
Ereleden en Leden van Verdienste
Keurmeesters

In dit nieuwbulletin vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen betreffende
Corona, de Algemene ledenvergadering, Vogel2021, digitaal keuren met tussenrubrieken en opmerkingen, de sluiting van de IJsselhallen en het verkort reglement
tentoonstellingen.
Veel leesplezier toegewenst.
CORONA

bestaat, nog net behapbaar voor De Aker, gezien de huidige
omstandigheden.

Per 1 juli zijn er een aantal beperkingen ten aanzien van evenementen en het aantal bezoekers flink verruimd en dat maakt
het organiseren van een clubbijeenkomst, keuring of tentoonstelling (mogelijk in bescheiden vorm) weer mogelijk, mits de
1,5 metermaatregel gerespecteerd wordt. Op de website van
de RIVM en de Rijksoverheid staat exact omschreven wat er
wel en niet mag.
Aangezien de maatregelen momenteel regelmatig versoepelen is ons advies om deze websites regelmatig te raadplegen.
Raadpleeg voor alle de zekerheid uw gemeente/veiligheidsregio
en informeer of er een melding of vergunning nodig is. Dit kan
per gemeente verschillen.

Stemprocedure
Al eerder ontvingen de afdelingen de stembescheiden, maar
we kiezen ervoor om alle afdelingen en districten de stemformulieren opnieuw toe te sturen.
• Afdelingen brengen hun stem uit door middel van het
opsturen van het stemformulier naar de secretaris van het
district, voor 1 september
• Elk district stelt een stemcommissie samen, controleert
of het aantal uitgebrachte stemmen per afdeling klopt, en
stuurt de resultaten door naar het Bondsbureau.
• Per district wordt een gedelegeerde gekozen.
• Verspreide leden kunnen hun stem uitbrengen door middel van een stemformulier welke op de website te vinden
is onder “downloads”.
• Tijdens de AV wordt een stemcommissie samengesteld die
de uitslag controleert en bekend maakt.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het hoofdbestuur heeft besloten om de AV in bescheiden
vorm doorgang te laten vinden. Zoals in eerder nieuwsbrieven
al aangekondigd wordt het een bijeenkomst in uiterst bescheiden vorm met een maximaal aantal deelnemers, dit in verband
met de risico’s die Corona nog altijd met zich meebrengt.
•
•
•
•
•

Datum: 17 oktober 2020.
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: De Aker te Putten
Deelnemers: Hoofdbestuur, Bondsraad, woordvoerder
kascontrolecommissie, en elk bondsraadlid neemt maximaal 1 gedelegeerde mee.
Van de diverse commissies en bondsfunctionarissen, die
normaliter het mondeling verslag uitbrengen, vragen we
nu een schriftelijk verslag uit te brengen.

Dit maakt dat de vergadering uit ongeveer 35 personen

VOGEL 2021 EN DE (DISTRICTS)TENTOONSTELLINGEN
Nu de maatregelen rondom Corona versoepelen lijkt het organiseren van een show gelukkig toch mogelijk. Toch kunnen
we ons voorstellen dat niet elke organisatie in de gelegenheid
is om een besluitmoment lang uit te stellen dit in verband met
bijvoorbeeld het vastleggen van een zaal. In geval het een district niet lukt om goede afspraken te maken met een verhuurder, adviseren we om contact te zoeken met een buur-district
om een samenwerkingsverband aan te gaan. Indien dit zich
voordoet kunnen de betreffende districtsvoorzitters dit afstemmen met het hoofdbestuur.
Wanneer twee of meer afdelingen besluiten om samen een
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show te organiseren is het van belang om dan goede afspraken
te maken met de keurmeesters. Neem ook contact op met uw
district en het bondsbureau in verband met de bondsprijzen.
Met goed overleg, een beetje improvisatie, en een schepje
redelijkheid, zijn we met zijn allen vast in staat om er een mooi
tentoonstellingsseizoen van te maken.

onderzoekt de mogelijkheden en adviseert het hoofdbestuur
welke keuze te maken.

Het NK 2021 gaat in principe door, mits er aan ons niet te
strenge beperkingen betreffende met name het aantal bezoekers opgelegd zijn. Met de IJsselhallen wordt nauw overleg
gevoerd over de te nemen maatregelen om het evenement zo
goed en veilig mogelijk uit te voeren.

In navolging van de Mondial waar de ervaringen erg positief
waren, gaan wij nu ook voor het eerst tijdens het NK2021 digitaal keuren. De keurmeesters krijgen hiervoor nog uitgebreide
instructie van de keurmeestersvereniging. Naar verwachting
gaat het keuren een stuk sneller, omdat er niet meer geschreven hoeft te worden en ook een blindelijst is nu overbodig. Het
systeem selecteert de vier hoogste vogels, wat het uitzoeken
van de drie prijswinnaars per groep ook makkelijker maakt.
Deze manier van werken scheelt ook de wedstrijdorganisatie
vele uren aan correctiewerk.

ZANG
Op verzoek van de keurmeestersvereniging en de technische
commissie van de Zang geeft het hoofdbestuur toestemming
om de mogelijkheid te onderzoeken om de Nederlandse Kampioenschappen voor de drie zangdisciplines niet tijdens het
NK in Zwolle te houden maar op een ander tijdstip, ondergebracht bij een vereniging, gespecialiseerd in een of meer
zangdisciplines. Onderliggende gedachte is dat dit een sterke
wens is vanuit de inzenders van zangvogels en het sterkt uitdunnende keurmeesterkorps van de zangvogels. De TC-zang

DIGITAAL KEUREN

Nieuw dit jaar: Op verzoek van veel liefhebbers komen de tussenrubrieken weer terug op het keurbriefje en ook is er weer
ruimte om gestandaardiseerde opmerkingen te plaatsen, maximaal drie per keurbrief. Na de keuring ontvangt de inzender
een papieren keurbriefje, zoals we gewoon zijn, maar wel in
een andere lay-out.
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VERKORT REGLEMENT TENTOONSTELLINGSSEIZOEN 2020 E.V.
Vraagprogramma
In het vraagprogramma staan alle vogels en mutaties die de afgelopen jaren geshowd zijn. Het complete vraagprogramma staat
op de website www.nbvv.nl in de map “downloads” als excel bestand. Na downloaden en opening in Excel kun je bladeren op
vogelgroepen en er desgewenst delen uit printen. Raadpleeg Vogelindex.nl voor alle benodigde informatie over de vogel, zoals
kooi, Cites, enz…
Voor welke tentoonstellingen geldt dit vraagprogramma?
• Het vraagprogramma is geheel bindend voor districtstentoonstellingen en het Nederlands kampioenschap. In alle groepen
worden slechts EK vogels; ENKELINGEN, STELLEN en STAMMEN gevraagd, m.u.v. de Timbrado’s. Hier worden alleen
enkelingen en stammen gevraagd.
• Voor nationale en internationale tentoonstellingen is het alleen bindend voor de vogelsoorten die zij vragen. Een speciaalclub kan alleen die groepen vragen, welke hun discipline betreffen.
• Bij het organiseren van een afdelings-, of bijzondere tentoonstelling is een afdeling geheel vrij in het samenstellen van een
vraagprogramma. Men mag overjarig eigen kweek vragen, aangekochte vogels en ongeringde vogels.
Inschrijven voor een tentoonstelling
Het inschrijven voor de Nederlandse Kampioenschappen dient digitaal te gebeuren. Op de website staat een link voor het
inschrijven.
Voor de overige tentoonstellingen gaat het meestal via een inschrijfformulier. Bij het invullen van het inschrijfformulier moet altijd de volledige benaming c.q. de kleurslag vermeld te worden. Voor minder veel voorkomende soorten verdient het aanbeveling
ook de wetenschappelijke benaming te vermelden. Bij bastaarden/hybriden ook vermelden uit welke ouders deze is verkregen.
Wat is eigen kweek?
Als eigen kweek vogels worden beschouwd, die vogels welke voorzien zijn van een door de bond erkende ring. De voetring moet
naadloos gesloten zijn. De ring mag niet van het vogelpootje kunnen worden geschoven zonder dit te beschadigen en in de ring
moet het kweeknummer van de inzender en het jaartal staan.
Enkelingen, Stammen en stellen
Vogels kunnen ingestuurd worden als; Enkeling, Stel of Stam.
Ten aanzien van stammen en stellen gelden de volgende regels: vogels waarvan het geslachtsonderscheid door tekening of kleur
uiterlijk waarneembaar is, mogen uitsluitend per geslacht in één stam of stel worden ingezonden, m.a.w. alleen mannen of alleen
poppen.
De vier als een stam, of twee als stel, ingeschreven EK-vogels mogen alleen geringd zijn met door COM of EE erkende ringen.
De geringde vogels kunnen verschillend van kweekjaar zijn.
De vier, c.q. twee vogels dienen in dezelfde kooien ter keuring worden voorgezet. Als een stam of stel wordt ondergebracht in
een zogenaamde klapkooi, dan dient die kooi uit één stuk te bestaan en dient in z’n geheel op de keurtafel te passen.
Een stam kan met extra punten worden opgewaardeerd met eenheidsprijzen. Het maximaal aantal te behalen eenheidspunten is
6, het minimum aantal 1.
NB Ringen
De NBvV kent en erkent haar eigen bondsringen met kenmerk NB
Gebruik en erkenning van COM en EE-ringen
Ringen van andere organisaties welke zijn aangesloten bij COM en/of EE, worden erkend, indien door de inzender een bewijs
van lidmaatschap van de betreffende organisatie dan wel een bewijs van afgifte van de betreffende ringen aan de organisatie
wordt overhandigd.
Voor buitenlandse ringen voor beschermde vogels geldt dat ze moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen van het betreffende
land.
Ringen voor beschermde vogels
De in de ministeriële regeling genoemde beschermde vogels, van in Nederland wonende kwekers, moeten zijn voorzien van een
ring met een zgn. breukzone met daarop ook de andere van overheidswege verplicht gestelde ringaanduidingen. Dit geldt ook
voor bastaarden/hybriden uit een of twee beschermde vogels. Zie vogelindex.nl
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Volgnummers
Opgave van volgnummers van de ringen bij inschrijving van de vogels voor een tentoonstelling is niet noodzakelijk. Voor zangkanaries is het opgeven van het volgnummer vooraf of bij het inbrengen van de vogels wel verplicht. Men dient als inzender het
recht te hebben om de beste vogels in te brengen zonder dat men vast zit aan een eenmaal opgegeven volgnummer van een ring.
De huisvesting en verzorging van de vogels tijdens de tentoonstelling
In het vraagprogramma wordt per hoofdgroep aangegeven in welke soort kooi de vogels gehuisvest moeten worden. Bij de postuurkanaries is de keuze mogelijkheid tussen een koepelkooi, Dewarkooi, NOUP en de universeelkooi. Bij sommige vogels geldt
de aangegeven kooi niet voor de gehele groep, maar is soms per klasse een kooisoort aangegeven. Het staat de organisatie vrij om
van de voorgeschreven kooi af te wijken.
De aanbevolen bodembedekking is wit zand. Wit zand is in de zangkooien verplicht, in de andere TT-kooien mag naast wit zand
ook gebruik worden gemaakt van zaad (pakietachtigen), kattenbakvulling (vogels met erg natte uitwerpselen) of andere vocht
absorberende bodembedekkers. Minimaal dient de bodembedekking per groep gelijk te zijn.
In of aan tentoonstellingskooien mogen zich geen kenmerken bevinden waardoor de kooi zich onderscheidt van andere kooien
op dezelfde tentoonstelling. Op de kooien mogen zich uitsluitend kentekenen bevinden die door de organisatie zijn verstrekt c.q.
door de organisatie zelf zijn aangebracht. Op internationale tentoonstellingen mogen buitenlandse kooien, die afwijken van de
door de NBvV voorgeschreven kooien, worden gebruikt. Vooraf dient de betreffende organiserende vereniging bij de betreffende
districtsvoorzitter voor deze afwijkende kooien schriftelijk dispensatie aan te vragen. Voor internationale speciaalclub tentoonstellingen moet bedoelde dispensatie bij de bondssecretaris worden aangevraagd. De schriftelijke ontheffing dient tijdens de
keuring beschikbaar te zijn voor de keurmeesters.
Inbrengen/afhalen van vogels
De vogels welke zijn ingeschreven voor een tentoonstelling dienen te worden ingeleverd en afgehaald op de door de organisatie
aangegeven data en uren.
Vervanging van opgegeven vogels is alleen mogelijk indien het een vogel is uit dezelfde groep als de oorspronkelijk ingeschreven
vogel.
Weigeren van tentoonstellingskooien en vogels
Onreine of afwijkende tentoonstellingskooien mogen niet op de tentoonstelling worden toegelaten. Tevens is het ook niet
toegestaan dat zieke of duidelijk niet in conditie zijnde vogels op de tentoonstelling worden toegelaten. Vogels met meer dan
één voetring, mogen niet ter keuring worden voorgezet. De zogenaamde breekringen welke bij een vogel zijn aangelegd na een
endoscopisch geslachtsonderzoek dienen niet als een ongerechtigheid te worden beschouwd.
Keuring
1. De keuring van zangkanaries dient te geschieden bij kunstlicht en in een lokaliteit waarin van buitenaf geen of nagenoeg
geen geluiden hoorbaar zijn. Als ideale keurruimte geldt die met een vloeroppervlak van 2x3 meter, waar in een temperatuur
heerst van 18-20 ⁄ C. De verlichting boven de zangkooien bestaat uit een gloeilamp van 75-100 watt of een TL lamp van 40
watt.
2. De keuring van alle overige vogels dient per groep of bij daglicht of bij kunstlicht te geschieden. Bij keuring onder kunstlicht
dienen specifieke regels in acht te worden genomen. Men vindt deze regelgeving in de bijlage van het Reglement voor de
Tentoonstellingen in het bondsvademecum. Voor vogels, gekeurd in volières, gelden per volière de regels, die gesteld zijn
m.b.t. de kleur van het kunstlicht en de hoeveelheid kunstlicht indien niet gekeurd wordt bij daglicht.
3. Door de organisatie van de tentoonstelling zal vooraf aan inzenders en keurmeesters bekend worden gemaakt welke hoofdgroepen van vogels bij daglicht dan wel bij kunstlicht zullen worden gekeurd.
4. Het aantal vogels dat door de keurmeester per dag mag worden gekeurd is voor zangkanaries maximaal 52, voor postuurkanaries 70 en voor alle overige vogels maximaal 80 per dag.
5. Op de dag van de keuring moeten voldoende keurlijsten voor alle te keuren vogelsoorten aanwezig zijn. Denk hierbij met
name ook aan de verschillende keurlijsten voor alle soorten postuurkanaries. De afdeling dient deze tijdig te bestellen bij het
bondsbureau of van de website te downloaden.
6. De afdeling dient ook een zogenaamde “ blinde lijst” ter beschikking te stellen van de keurmeesters. Op die lijst moeten alle
te keuren vogels met soortnaam en/of kleurslag worden vermeld evenals het nummer van de kooi. Absente vogels zijn op de
blinde lijst doorgehaald of er wordt een afzonderlijke opgave van de absente vogels aan de keurmeesters verstrekt. Tevens
dient op de blinde lijst te zijn aangegeven welke vogels eigen kweek en welke geen eigen kweek, dus open klasse, zijn. Ter
completering is het raadzaam om in die lijst ook aan te geven hoe de prijzen zijn ingedeeld,
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Wie doet wat?
De tentoonstellingsorganisatie is verantwoordelijk voor de organisatie. Zij zorgen ervoor dat de keurmeesters alleen maar hoeven
te keuren. Blinde lijsten en prijzenschema worden eventueel vooraf opgestuurd en de vogels worden vooraf geschouwd door de
organisatie op gezondheid, reinheid, juiste kooi, voer, bodembedekking en ringen. Wanneer dit onverhoopt toch niet goed uitgevoerd wordt, beslist de keurmeester of de vogel wel of niet gekeurd gaat worden. In een aantal gevallen spreekt het voor zich dat
deze vogels per direct van de tentoonstelling verwijderd dienen te worden.
Bondsprijzen
Iedere afdeling die een tentoonstelling organiseert ontvangt één bondskruis en voor elke 50 vogels één bondsmedaille. Deze zullen worden toegezonden direct nadat het volledig ingevulde verzekeringsformulier op het bondsbureau is ontvangen.
Voor het bondskruis komen op afdelingstentoonstellingen alle deelnemende NBvV-leden van die afdeling in aanmerking en op
nationale, internationale en bijzondere tentoonstellingen alle deelnemende NBvV-leden van de organiserende afdeling. De vogel
die in aanmerking komt voor het bondskruis, dient voorzien te zijn van een erkende EK voetring. Voor de bondsmedailles komen
allen in aanmerking die aan de betreffende tentoonstelling deelnemen. Voor door speciaalclubs en doelgroepen gehouden landelijke tentoonstellingen worden bondsmedailles beschikbaar gesteld.
Bondskruis
Afdelingen zijn geheel vrij te bepalen, aan welke groep of combinatie van groepen het bondskruis wordt toegekend, mits het
bondskruis toekomt aan de hoogst gewaardeerde vogel van die groep of combinatie van groepen. De hoogst gewaardeerde vogel
kan ook in een stel of stam zitten. De winnaar dient dan wel een minimum aantal punten hebben behaald, te weten Harzers
85, waterslagers 114 , timbrado’s 82 en alle overige vogels 90
Bepaal binnen uw vereniging vooraf in de ledenvergadering voor welke groep of combinatie van groepen dit seizoen het bondskruis beschikbaar wordt gesteld en leg dit vast in het TT–reglement.
Bondsmedailles
Ook in het toekennen van de bondsmedailles zijn de afdelingen geheel vrij, mits ook deze maar ter beschikking komen van
de hoogst gewaardeerde vogels zoals hiervoor bedoeld, met uitzondering van de vogel die reeds het bondskruis heeft behaald.
Bovendien kunnen bondsmedailles ook worden toegekend aan de hoogst gewaardeerde stam, stel of aan een jeugdkampioen.
Stammen, stellen of enkelingen die voor een bondsmedaille in aanmerking komen moeten eveneens een minimaal aantal punten
hebben behaald, te weten Harzers 84, waterslagers 110, timbrado’s 80 en alle overige vogels 89. Voor de stellen geldt resp. 168,
220, n.v.t., 160. Voor stammen geldt respectievelijk 336, 440, 320 en 360, incl. éénheidspunten.
Bondsprijzen Districtstentoonstellingen
Alle deelnemers aan de districtstentoonstelling komen in aanmerking voor de bondsprijzen die de NBvV ter beschikking stelt.
Dit zijn medailles in Kampioen (bij de zangkanaries Meesterzanger), Zilver en Brons. Per kleur wordt 1 medaille uitgegeven per
winnende deelnemer.
Bondsprijzen Nederlandse Kampioenschappen
Alle deelnemers, mits lid van de NBvV, komen in aanmerking voor de bondsprijzen. Dit zijn vermeldingen in de catalogus Kampioen, Zilver en Brons. Op de bondsshow wordt een verzamelmedaille c.q. verzamelplaquette verstrekt aan de winnaars.
Jeugd
Op de afdelings-, bijzondere, nationale en internationale tentoonstellingen kunnen de jeugdleden van de afdeling (let op:
leeftijdseisen van 6 tot en met 16 jaar) meedingen naar het bondskruis van die afdeling. Jeugd beneden de 6 jaar kan nog geen
jeugdlid zijn en derhalve niet deelnemen aan tentoonstellingen die worden georganiseerd onder auspiciën van de NBvV. Op
districtstentoonstellingen en de Bondsshow kunnen zij kiezen om in te schrijven als jeugdlid of als volwassen lid. Zowel op de
Districtstentoonstelling als op de Bondsshow kunnen zowel stammen, stellen als enkelingen ingezonden worden. Deelname is
alleen maar mogelijk met eigen kweek vogels. Bij deelname aan districtstentoonstellingen zijn per groep drie medailles te winnen.
Ten behoeve van de daadwerkelijk georganiseerde jeugddistrictsdagen stelt de bond per district een budget ter beschikking waarmee het districtsbestuur naar keuze de jeugddistrictsdag van prijzen kan voorzien.
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Minimum aantal punten
Minimum aantal punten voor een bondsprijs op district TT 2020 & NK Vogel 2021 senioren en jeugd:
enkelingen

stellen

stammen

senioren

jeugd

senioren

jeugd

senioren

jeugd

Harzers

85

82

170

164

340

328

Waterslagers

114

111

228

222

456

444

Timbrado’s

82

79

n.v.t.

n.v.t.

328

316

Overige vogels

90

90

180

180

364

364

Stammen is inclusief eenheidspunten.
Deelname aan districtstentoonstellingen
Het is een lid van de NBvV toegestaan deel te nemen aan die districtstentoonstellingen waar hij of zij volwaardig lid is van een
in dat district gevestigde afdeling. In geval een district geen tentoonstelling organiseert of wanneer districten onderling afspraken
voor een gezamenlijke TT maken, kan hiervan afgeweken worden.
Verspreide leden kunnen deelnemen aan de districtstentoonstelling van het district, waarin zij woonachtig zijn.
Controle
De organisatie dient direct bij de prijswinnende vogels de ringen te controleren. Bij constatering van ongerechtigheden dient de
betreffende vogel te worden gediskwalificeerd. Als ongerechtigheden worden beschouwd: te grote, doorgezaagde of opgerekte
ringen alsmede ringen waarin een onjuist kweeknummer of een foutief jaartal is vermeld, of waarvan het jaartal en/of het kweeknummer onleesbaar is.
Onregelmatigheden
Inzenders verplichten zich op alle tentoonstellingen uitsluitend vogels in te zenden die op geen enkele wijze uitwendig zijn gekleurd of bijgekleurd. Bij onregelmatigheden - waarvan de vaststelling telkens op dezelfde bestaande voorgeschreven wijze plaats
vindt - wordt de keuring van de vogel door de keurmeester niet afgemaakt. Op het keurbriefje wordt melding gemaakt van de
reden waarom de vogel niet gekeurd is. Van de geconstateerde onregelmatigheid wordt door de keurmeester een rapport gemaakt
dat aan de secretaris van de keurmeestervereniging en aan het hoofdbestuur van de bond wordt toegezonden. De organisatie van
de tentoonstelling wordt van e.e.a. op de hoogte gesteld.
Keurbriefjes
Het is niet toegestaan op een door een keurmeester tijdens een keuring ingevulde en ondertekende keurlijst toevoegingen of veranderingen aan te brengen. De keurlijsten dienen na de keuring door het secretariaat van de tentoonstelling te worden voorzien
van de naam van de inzender en indien aanwezig het afdelingsstempel. Indien het zangkanaries betreft, moet op de keurlijst ook
het ring(volg) nummer worden vermeld.
De keurbriefjes die de keurmeesters tijdens de keuring gebruiken, zijn te downloaden van de website www.nbvv.nl. Dit is vooral
handig wanneer er slechts een paar vogels van een bepaalde soort op de show ingeschreven staan. Alle keurbriefjes zijn ook te
bestellen via de website.
N.B. Er zijn een groot aantal keurbriefjes gewijzigd. De oude keurbriefjes mogen nog gebruikt worden in 2020 en 2021
Vermelding in de catalogus
Alle volgens het keurbriefje behaalde punten en vastgestelde bondsprijzen dienen in de catalogus van de betreffende tentoonstelling duidelijk achter de naam van de winnaar of winnares te worden vermeld.
Reglement tentoonstellingen
Voor alle overige, niet genoemde zaken en regels rond de tentoonstellingen verwijzen wij naar de andere regelgevingen van de
bond.
Het Hoofdbestuur
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