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september 2016  

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Postbus 74
4600 AB  Bergen op Zoom
tel.  0164 - 23 50 07
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl

Aan:
•	 Besturen van de afdelingen
•	 Besturen van de speciaalclubs
•	 Districtsbesturen
•	 Besturen van de KMV en TC’s
•	 Bondsraadsleden en Hoofdbestuur
•	 Ereleden en Leden van Verdienste
•	 Keurmeesters

“De NBvV, dat zijn we samen!”

Als bijlAge bij dit bulletin ontvAngt u:

•	 voor een aantal districten informatie van het districtsbestuur
•	 een geloofsbrief t.b.v. de districtsvergadering
•	 een advertentie van VOGEL 2017 t.b.v. uw clubblad e.d.

Een dringend verzoek aan de secretarissen om 

toch vooral de tentoonstellingsagenda voor het 

komde seizoen zo snel mogelijk in te vullen. Er 

is vraag naar uw gegevens!!!

tentoonstellingsAgendA 2017

keursystemAtiek 2016

Vooruitlopende op een uitgebreider stuk in het maandblad 
“Onze Vogels” van oktober geven wij u essentiële informatie 
over de wijzigingen in het prijssysteem en regels m.b.t keurin-
gen op TT’s binnen de NBvV. 

Vanaf dit jaar zal op de district TT’s en het NK niet meer naar 
aantallen in groepen gekeken worden om tot prijsbepaling te 
komen. Afgesproken is dat in elke groep, ongeacht het aantal 
vogels, goud, zilver en brons toegekend gaat worden, indien de 
benodigde punten zijn behaald. Bij enkelingen minimaal 91, 
stellen minimaal 181 en bij stammen minimaal 360 punten.
Daar waar voorheen bepaald was om tot toekenning van 93 of 
meer te komen, is deze regel vervallen. De vogels worden naar 
kwaliteit beoordeeld, ongeacht de aanwezigheid van meerdere 
92 punten vogels. Er kan tot en met 95 punten gekeurd wor-
den (dit zal een excellente vogel zijn).  In stellen en stammen 
vindt aftrek van toe te kennen eenheidspunten plaats, bij elk 
verschil tussen de vogels in het stel of stam. 

Algemeen Kampioenen (Best of Show)
Toegevoegd wordt de Algemeen Kampioen voor de zes cate-
gorieën bij zowel stel, als wel ook de stammen bij de Neder-
landse Kampioenschappen. Dit betekent dat er in totaal 18 
Algemeen Kampioenen aangewezen worden (alleen bij NK). 

Aanwijzing van de 6 Algemeen Kampioenen bij  district TT’s 
blijft zoals in 2015 (alleen enkelingen die ook in het stel of 
stam kan vallen). 

Zowel  tijdens de district TT’s als bij het NK wordt bij de jeugd 
in drie categorieën een Algemeen Kampioen aangewezen, 
te weten bij de Kanaries, Kromsnavels en Tropische/overige 
vogels. 

De keurmeester moet ongeacht het prijssysteem binnen uw 
afdeling verschil in rangorde hanteren, tussen prijswinnaars 
onderling en daarnaast tussen prijswinnaars en niet prijswin-
naars.     

Klassementen
Het is zaak dat afdelingen voor aanvang van de tentoonstelling 
en de keuring van de vogels goed vastgelegd hebben hoe het 
bondskruis aangewezen dient te worden. Naast het vastge-
stelde vereiste minimum aantal punten, is de afdeling vrij om 
hiertoe zelf een systeem te hanteren. Dit kan een roulatie-
systeem zijn, maar ook de hoogste vogel van de show en bij 
gelijkluidende punten, opnieuw een van te voren vastgelegd 
roulatiesysteem. Een goede interne regelgeving vooraf voor-
komt problemen achteraf. 
Daar waar klassementen gespeeld wordt, is het raadzaam de 
met 95 en 94 gewaardeerde vogels als meetellend resultaat op 
93 te zetten. Dit voorkomt scheeftrekking van klassementen.

Dierenwelzijn
Hoewel de keurmeester tevens geïnstrueerd is om hierbij de 
vinger aan de pols te houden, ligt de primaire verantwoor-
delijkheid tot handhaving van de gestelde regels (zie Onze 
Vogels juni nummer) bij de organisatie van de tentoonstel-
ling. Een goed inname beleid bij tentoonstellingen, voorkomt 
pijnlijk ingrijpen van een keurmeester en discussie achteraf. 
De keurmeester komt in principe om te keuren en niet om te 
controleren. 
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nieuwe bondsvlAggen - ook voor u!!!

Vanaf januari zijn de NBvV en de 
ANBvV samen. 
In het vorige bulletin presenteerden 
we u al het logo waaronder de  fusie-
organisatie dan verder zal gaan. Hier 
en daar is er een traantje om gelaten, 
maar na 31 december zijn de oude 
vertrouwde goudvinken echt passé.
Veel (promotie)artikelen en spullen 
zijn dan qua uitvoering door de tijd 
achterhaald. Dat geldt ook voor de 
bondsvlaggen die op vele plaatsen in 
gebruik zijn.
Beide hoofdbesturen hebben ge-
meend dat het een mooi gebaar van 
eenheid zou zijn als we alle aange-
sloten afdelingen een nieuwe vlag 
cadeau zouden doen. Die worden 
momenteel gemaakt.

nk vogel 2017

in de Americahal te Apeldoorn van 12 t/m 15 januari 2017

Data en openingstijden:
Donderdag  12 januari van 11.00 tot 17.00 uur
Vrijdag  13 januari van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 14 januari van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 15 januari van 10.00 tot 16.00 uur

Toegangsprijzen:
entree volwassenen €   8,00 
jeugd tot 12 jaar  €   4,00 
catalogus    €   7,00

Waar vogelliefhebbers uit het hele land elkaar ontmoeten.

De grootste vogelshow van Nederland

Nederlandse
Kampioenschappen

Met meer dan 15.000 vogels
Een evenement van wereldklasse

DE 

INSCHRIJVING 

VOOR DEELNEMERS

START OP 

1 NOVEMBER

VOOr DE AfDELINGEN 
VAN DE NBvV LIGT Er Op 
DE KOmENDE DISTrIcTS-
TENTOONSTELLING EEN 
ExEmpLAAr KLAAr!

Tijdens en na VOGEL 2016 zijn er veel opmerkingen gekomen over de 

daar aan de winnaars uitgereikte oorkonde. Veel deelnemers bleken toch 

wel erg gesteld te zijn op een meer “fysieke” prijs. De organisatie heeft 

goed naar de kritiek geluisterd en besloten om voor VOGEL 2017 aan 

elke winnaar een op naam gestelde plaquette uit te reiken, waarop de 

behaalde prijzen zijn vermeld.

Hiernaast een schets van de te behalen prijs.


