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Aan:
• Besturen van de afdelingen
• Besturen van de speciaalclubs
• Bondsraadsleden en Hoofdbestuur
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“De NBvV, dat zijn we samen!”

ALS BIJLAGE BIJ DIT BULLETIN ONTVANGT U:
• De advertentie voor het NK VOGEL 2020
• Voor een aantal afdelingen informatie van hun districtsbestuur
• Samenvatting richtlijnen keurmeesters voor districtskeuring en Nederlands kampioenschap

De werkgroep NK heeft zich twee doelen gesteld. Ten eerste 
de kosten naar beneden drukken en ten tweede de gehele 
show op te frissen. Het eerste doel lukt nog maar ten dele, 
maar toch is de werkgroep al een aardig eind op weg om de 
verliesgevende cijfers langzaam om te buigen naar budget-neu-
trale cijfers. Dat zal in één jaar niet lukken, maar de doelstel-
ling is om dit binnen drie jaar te realiseren. 
Het tweede doel, een frissere, attractievere, aantrekkelijker 
familiedagje ligt makkelijker binnen bereik. Afgelopen 10 
september kwamen de vertegenwoordigers van onze speciaal-
clubs, en onze zusterorganisaties, NBS (Nederlandse Sierdui-
ven Bond) en PS (Parkieten Sociëteit) bijeen om hun plannen 
te bespreken.
Van de speciaalclubs wordt een behoorlijk inspanning ver-
wacht op de bondsshow. Gevraagd is om een stand te bouwen 
waar het publiek nieuwsgierig naar toe komt. Ook wordt van 
de speciaalclubs verwacht om als gastheer en vraagbaak een 
actieve rol op het NK te vervullen. Tijdens een eerdere bijeen-
komst waren deze plannen van de werkgroep al aangekondigd 
en was er nog wel enige sceptisch, maar de tijd had zijn werk 
gedaan en de meeste speciaalclubs hebben hun plannen nu al 
klaar en wilden deze graag met de collega’s delen. 

SPECIAALCLUBS

NIEUWS

Als voorbeeld gaf de NKC (Kleurkanaries) aan dat ze een 
ontmoetingsplek willen realiseren, met koffiecorner, gezellige 
zitjes, een stelling met vogels die besproken gaan worden en 
een bescheiden ruimte waar lezingen gehouden gaan worden. 
De NZC (Zebravinken) heeft een gehele stand laten bou-
wen die ook bij andere gelegenheden gebruikt gaat worden 
en de JMC (Japanse meeuwen) is momenteel bezig met de 
bouw van een biotoopvolière waar vogels in tentoongesteld 
gaan worden. Dit zijn drie voorbeelden die aangeven hoe de 
speciaalclubs hun kans pakken om gezien te worden. Ook de 
andere speciaalclubs zijn van plan om flink uit te pakken en 
we zijn dan ook heel benieuwd hoe het publiek dit zal waarde-
ren. De werkgroep was dan ook zeer aangenaam verrast over 
het enthousiasme van de speciaalclubs om deze kans te pak-
ken, maar ook om zo de show een echte “boost” te geven. De 
speciaalclubs zijn zich heel goed bewust van de speciale plaats 
die zij binnen onze hobby innemen. En… Adel verplicht!

AANKLEDING VAN DE WEDSTRIJDHAL

ENTREE
De entree van de wedstrijd wordt al jaren met veel succes aan-
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gekleed door Adri Groen. Ook dit jaar zal Adri zijn best doen 
om er een mooi geheel van te maken, maar er speelt een grote 
belemmering, namelijk de beschikbaarheid van verse bloemen 
die in de Kerstvakantie minimaal is. Hier zal vast een oplos-
sing voor gevonden worden, ook nu onze zusterorganisatie PS 
toegezegd heeft volières beschikbaar te stellen voor de entree. 

EREGALERIJ
In het midden van het looppad komt een opstelling van de 
“Best of Show” vogels. De Nederlandse Kampioenen krijgen 
daarmee de eer die hun toekomt. Een blikvanger van de eerste 
orde.

NBVV-PLEIN
Achterin de hal creëren we een NBvV-plein met veel ruimte 
voor gezellige zitjes, informatiebalies van de NBvV, de Keur-
meestersvereniging, de Commissie Dierenwelzijn en een over-
zichtstentoonstelling van de bij velen bekende Chris van Hout, 
die in particulier bezit zo’n beetje alles bewaart  wat met de 
NBvV te maken heeft. Tevens richten we een “Hall of fame” 
in waar een stukje geschiedenis van onze mooie bond tentoon-
gesteld wordt. Dit is een initiatief van de oud-voorzitters Henk 
Marinus en Henk van Hout die tevens uw gastheer op het 
NBvV-plein zullen zijn. 

JEUGD
De Jeugdwedstrijdvogels krijgen een eigen plek als onderdeel 
van het NBvV-plein. Hier vinden ook de activiteiten plaats die 
speciaal voor de jeugd georganiseerd gaan worden, zoals Keur-
meester in de Dop, kleuractiviteiten en de befaamde speur-
tochten. En voor de ouders/grootouders is er vlak in de buurt 
het horecaplein waar even rustig van een verfrissing genoten 
kan worden. Binnenkort gaan we de plattegrond tekenen en 
zal deze op de website te bezichtigen zijn.

FAMILIEDAGJE

KRAAMVERHUUR

 Vogel moet een aantrekkelijk familiedagje worden zo mid-
den in de Kerstvakantie. Om dit te bereiken doen we er alles 
aan om er een aantrekkelijke show van te maken, maar ook 
betaalbaar. Zo bieden we een sterk gereduceerd tarief aan voor 
families en is er op vertoon van een entreekaartje van Vogel 
50% korting te verkrijgen bij het IJsbeeldenfestival. Andersom 
krijgen bezoekers van dit festijn 50% korting bij bezoek van 
Vogel. Een extra stimulans om met het hele gezin te komen. 
Voor de jongere bezoekers is er elders ik de IJsselhal een gratis 
kermis gedurende de vier showdagen. 

Op vrijdag en zaterdag bieden we particulieren aan om een 
aantal marktkramenmeters te huren voor de verkoop van de ei-
gen vogels. Per inschrijving krijgt u tevens een toegangsbewijs 
tot de show. Voor verenigingen biedt dit de mogelijkheid om 
samen met een aantal vogelvrienden een kraam te huren. Let 
wel, iedere deelnemer moet zich aanmelden in verband met de 
vrije entreekaart. Op de verkoop zijn de regels voor Vogelmark-

ten en beurzen van toepassing. Zie hiervoor ook de website. 
Aanmelden kan binnenkort via een e-mailadres welke op www.
nbvv.nl bekend wordt gemaakt. Betaling gaat via de NBvV en 
ook dat wordt binnenkort via de website bekend gemaakt.

De organisatie stelt alles in het werk om er een geweldige 
show van te maken. Hebt u nog ideeën, dan kunt u die opstu-
ren via de mail naar het bondsbureau.

De werkgroep NK2020

Vogel2020

Extra: Vogelbeurs op 
vrijdag en zaterdag 

2, 3, 4 en 5
januari

IJsselhallen Zwolle
www.nbvv.nl / Facebook Vogel2020

De Nederlandse 
Kampioenschappen 

van de NBvV

+ Gratis kermis 
& Korting op 

bezoek IJsbeelden



Naam

Adres

OVERDRACHTSVERKLARING

Ondergetekende 1 (huidige eigenaar/houder)

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)

en

Ondergetekende 2 (nieuwe eigenaar/ontvanger)

Telefoonnummer(s)

Postcode en woonplaats

Adres

Naam

Verklaren overeen gekomen te zijn, het hierna beschreven dier over te dragen.

Wetenschappelijke naam

Ras

Diersoort

Ringnummer

Man PopGeslachtGeboortedatum

De overdracht is in goed onderling overleg geschied en zonder aanvullende verplichting aangegaan behoudens de hiervoor
genoemde en overeengekomen aanvullende bepalingen.
De eigenaar/houder verklaart, voor zover hem bekend en uiterlijk zichtbaar, het dier in goede gezondheid over te dragen en
tevens voldaan te hebben aan alle wettelijke verplichtingen rondom het kenmerken van het betreffende dier.

Aanvullende bepalingen:

Plaats Datum

Ondergetekende 1 - handtekening eigenaar/houder Ondergetekende 2 - handtekening ontvanger

Omschrijving van het dier:

Afdrukken
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BESCHERMDE TROPISCHE VOGELS EN HET 
OVERDRACHTSFORMULIER

In de onlangs verschenen CITES nieuwsbrief lazen we dat het 
nu noodzakelijk is dat iedere vogelliefhebber die een aantal 
beschermde tropische vogelsoorten wil aankopen, houden of 
verkopen, de legale herkomst van deze vogels moet aantonen.
Het gaat dan in dit geval om beschermde tropische vogels die 
op bijlage B van de Europese soortenlijst staan. Dit zijn o.a. 
ook alle kromsnavels.
Om de legale herkomst van in gevangenschap geboren vogels 
aan te tonen is het nu dus belangrijk geworden een goed bijge-
houden fokregister (kweekboek) bij deze vogels aan te leggen.
De aankoop en verkoop kan betrekkelijk eenvoudig worden 
vastgelegd door middel van een overdrachtsverklaring. De 
NBvV heeft al enkele jaren lang een dergelijk formulier voor 
haar leden beschikbaar en deze is te downloaden vanaf de 
website van de bond.
CITES Nederland komt in de tweede helft van 2019 met een 
standaard overdrachtsverklaring.
Zolang dit formulier er nog niet is adviseren wij onze leden de 
bestaande NBvV overdrachtsverklaring te blijven gebruiken.

Een uitvoerige uiteenzetting bij deze nieuwe verplichting 
wordt geplaatst op de website van de bond.
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Di 31 Week 1 

Oudjaarsdag

Wo 1  

Nieuwjaarsdag

Do 2  

NK VOGEL2020 in Zwolle

Vr 3 

NK VOGEL2020 in Zwolle

Za 4 

NK VOGEL2020 in Zwolle

Zo 5 

NK VOGEL2020 in Zwolle

Ma 6 Week 2Di 7
Wo 8  

Do 9
Vr 10 

Za 11 
Zo 12 

Ma 13 Week 3 Di 14
Wo 15 

Do 16
Vr 17

Za 18
Zo 19

Ma 20 Week 4Di 21
Wo 22 

Do 23
Vr 24

Za 25
Zo 26

Ma 27 Week 5Di 28
Wo 29 

Do 30
Vr 31

Vredesduifje - Geopelia placida placida (L) en Zebraduifje Geopelia striata (R) • Piet Onderdelinden

 HIJ IS ER WEER!
DE NBVV KALENDER 2020

€ 2,50
VOOR DE VERTROUWDE PRIJS VAN 

BESTEL ‘M NU VIA ONZE WEBSHOP OF UW DISTRICT!

NATUURLIJK WILT U DE PRIJZEN 
VOOR UW TENTOONSTELLING 
OP TIJD BINNEN HEBBEN, DUS 
VERGEET NIET OM TIJDIG UW 
VERZEKERINGSFORMULIER IN TE 
ZENDEN!


