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“De NBvV, dat zijn we samen!”

VoorlichtingsbulletinVoorlichtingsbulletin

Afgelasting VOGEL2022
Aan de deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en standhouders van Vogel2022,

Helaas moeten we u mededelen dat Vogel2022 niet doorgaat. De Werkgroep ziet geen mogelijkheden om een 
show te organiseren en het Hoofdbestuur ondersteunt dat.
De beperkingen die het coronavirus ons allemaal opleggen zijn te groot om dit evenement te organiseren.
We verwachten dat de deelname minimaal zal zijn en dat het commercieel gezien, zowel voor de NBvV als voor de 
standhouders onverantwoord zal zijn om aan deel te nemen.
Al diegenen die inmiddels de moeite genomen hebben om in te schrijven als deelnemer, als vrijwilliger of als 
standhouder, heel erg bedankt daarvoor. We hopen u volgend jaar wederom in te mogen schrijven.
Wellicht dat er voor u op de Mondial in Piacenza nog mogelijkheden zijn.

Namens Werkgroep en Hoofdbestuur,
Klaas Snijder voorzitter

Nieuws m.b.t. keurbriefjes
Tijdens de Technische bijeenkomst van de COM in Istanbul (Turkije) zijn er een aantal wijzigingen in de sectie Pos-
tuurkanaries aangenomen die per september 2022 ook bij de NBvV ingevoerd gaan worden. 
De keurbriefjes van de postuurrassen Glosters, Lancashire, Belgische Bult en de Fife Fancy zijn aangepast in punten 
toekenning in de diverse rubrieken. Dit vanwege het feit om te accentueren welke rubrieken belangrijk (er) zijn bij 
de genoemde vogels. 
Vanwege de afspraak die de NBvV kent, mogen de oude keurblocks van betreffende vogels eerst opgemaakt wor-
den. Hiermee voorkomen we verkwisting van afdelingsgelden. De nieuwe keurbriefjes zullen al wel gedownload 
kunnen worden via de NBvV site. 
Nog belangrijker voor u als kweker is dat het postuur ras Raza Español nu ook in gelijkmatig rood gevraagd wordt 
in alle variaties, in de bestaande klassen. Er komt dus geen uitbreiding of splitsing van klassen. 
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Een vogelliefhebber kan niet zonder de NBvV!

De Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers wenst u 

en uw naasten 
hele fijne feestdagen en een goed 2022!

LET OP!
Laatste kans: er kan nog tot en met 17 de-

cember ingeschreven worden voor de 
Wereldshow in Piacenza. 

Informatie is te vinden op 
www.com-vogels.nl


