
 
   

 
Om voor een prijs in aanmerking te komen dient een vogel minimaal 90 pnt te behalen. 

Voor de jeugd geen limiet.  

 

Per groep Goud -Zilver en Brons. 

 

Kanaries  vetstof   Goud  Zilver  Brons 

Kanaries  pigment  ,,  ,,  ,, 

Kanaries  postuur  ,,  ,,  ,, 

Tropen /overige vogels   ,,  ,,  ,, 

Europese cultuur    ,,  ,,  ,, 

Standaard Grasparkieten     ,,  ,,  ,, 

Kleurgrasparkieten    ,,  ,,  ,, 

Agaporniden en Dwergpapegaaien  ,,  ,,  ,, 

Grote parkieten    ,,  ,,  ,, 

 

 

Kampioenen  en Jeugdkampioen. 

 

Uit onderstaande groepen: 

Kanaries, Kromsnavel en Tropen/overige vogels. 

 

1 Kampioen: Kanaries 

1 Kampioen: Kromsnavels 

1 Kampioen: Overige vogels 

 

1 Jeugdkampioen: Kanaries 

1 Jeugdkampioen: Kromsnavels 

1 Jeugdkampioen: Overige vogels 

 

 

Derby: 

 

Ook zijn in de genoemde groepen (Kanaries, Kromsnavels, Overige vogels) per groep 1 

derby prijs te winnen.  

Iedere inzender mag gratis 1 E.K. vogel bij het inbrengen aanwijzen voor de derby.  

Dit is een vogel waarvan de inzender denkt dat deze het hoogst zal worden gewaardeerd. 

De juistheid van de beoordeling van de inzender zal blijken uit het keurverslag.  

Bij het behalen van een gelijk aantal punten zal zo nodig in overleg met de keurmeester 

de winnaar worden bepaald. 

 

 

Bondskruis: 

 

Deze valt dit jaar op de groep Kromsnavels en gaat naar een E.K. vogel geringd met 

een ring uitgegeven door de N.B.v.V.  

Bij het niet behalen van het benodigde aantal punten in deze groep, nl 89 pnt. valt het 

bondskruis in de groep Kanaries.  

EK vogel is vogel met het kweeknummer van inzender. 
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Bondsmedailles: 

 

Deze worden naar evenredigheid verdeeld, d.w.z. 1 bondsmedaille per 50 vogels, er 

kunnen groepen samengevoegd worden.  

Er kan 1 bondsmedaille per inzender worden gewonnen. 

 

 

Klassement en statussen: 

 

Van alle vogels wordt een klassement gemaakt.  

Hier komen de 5 hoogst gewaardeerde vogels van een inzender voor in aanmerking.  

Voor dit klassement geldt een zogenaamde promotie of degradatie.  

De hoogst geëindigde inzender in zijn klasse ontvangt een medaille.  

Tevens ontvangt iedere inzender een oorkonde met daarop de vermelding van de status 

en het behaalde resultaat.  

In het eerste jaar van deelname kan bij voldoende punten gelijk de A-status worden 

bereikt.  

In de overige gevallen kan men slechts 1 status per T.T. promoveren of degraderen. 

  

Punten per status: 

 

Zonder status kweker 5 x 86 punten of minder 

C- status kweker  5 x 87 punten 

B- status kweker  5 x 88 punten 

A- status kweker  5 x 89 punten 

Top- status kweker  5 x 90 punten 

 

 


