
    
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      Districtsshow Drenthe 
       Reglement 
 
 

 
 
 

 

 10, 11 en 12 November 2022 

Dorpshuis Buddingehof 

                                                        Dijkhuizen 66a, 7961AM Ruinerwold 

 
 

NBvV 

 

  



Op deze Districtstentoonstelling zijn het reglement en het thans geldende vraagprogramma van de 

NBVV van toepassing. Zie de website van de NBVV voor het geldige vraagprogramma. Door 

inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement.  

 

    De tentoonstelling wordt georganiseerd door Vogelweelde Meppel e.o.  

Deze wordt gehouden in Dorpshuis Buddingehof, Dijkhuizen 66a, 7961 AM Ruinerwold. 

 

Artikel 1: 

Ingeschreven kan worden door leden en jeugdleden van de afdelingen, alsook verspreide leden van de 

NBVV in het district Drenthe. Jeugdleden zijn die leden die op de dag van de keuring 6 jaar of ouder        

zijn maar nog geen 17 jaar. Jeugdleden van 6 tot 17 jaar kunnen/mogen vanaf heden ook als 

volwassenen inzenden en worden dan ook als volwassenen behandeld. Wel moet dan net als volwassen 

leden inschrijfgeld      worden betaald.   

 

Artikel 1.1 

Mocht het district in een andere provincie niet doorgaan dan kunnen leden meedoen in het District Drenthe. 

Sluiting inschrijving is zaterdag 22 oktober 18.00 uur. 

 
Artikel 2:  
Inbrengen van vogels: Dinsdag       8 november van 16.00 uur tot en met 21.00 uur. 

Keuring: Woensdag   9 november. 

Officiële opening: Donderdag  10 november om 19:30 uur. 

Afhalen van vogels Zaterdag  12 november 15.00 uur tot en met 16.00 uur. 

 
   

   Artikel 2.1 

Mochten de corona regels veranderen dan kan het bestuur besluiten om de tijden aan te passen. 

 
Artikel 3:  

Openingstijden: Donderdag 10 november 19.30 uur tot en met 22.00 uur. 

 Vrijdag 11 november 10.00 uur tot 22.00 uur. 

 

 
 

Zaterdag 12 november 10.00 uur tot 15.00 uur. 

 

 

 

   
   

    Artikel 4: 

Het inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld (dus ook de handelswaarde van de vogel en de 

waarde van de ingezonden kooi), met alle adresgegevens, de plaatsnaam van de afdeling plus de 

afdelingscode van de vereniging waarvan de inzender lid is. Dit is de afdeling waar de inzender zijn 

NBVV ringen bestelt (als men lid is van meerdere verenigingen zendt men in voor die vereniging waar 

men de ringen besteld heeft). Jeugdleden dienen hun geboortedatum te vermelden en rechtsboven aan 

“ja” in te vullen. Indien een jeugdlid zijn geboortedatum niet invult, wordt hij als volwassen lid 

ingeschreven. 

 

Artikel 5: 

Op het inschrijfformulier moet duidelijk worden vermeld of de vogel tot een enkeling een stel of een 

stam behoort. Ook het telefoon nummer van de inzender moet ingevuld zijn. Voor zangkanaries is het 

verplicht om het volgnummer van de vaste voetring te vermelden, of minimaal bij inbreng van de 

vogels deze nummers te overleggen aan de administratie. Voor het juiste klasse nummer van de vogel, 

zie vogelindex.nl: www.nbvv.nl 

http://www.nbvv.nl/


 

Artikel 6: 

Grondvogels moeten zijn ingeënt en bij inbreng voorzien zijn van een geldige entingsverklaring, 

ondertekend door een dierenarts. Deze entingsverklaring wordt tijdens de T.T. door de organisatie  

beheerd (of een kopie daarvan). Bij een mogelijke vogelgriep gelden de op dat moment geldende 

Bondsvoorschriften. 

 
Artikel 7: 

Inschrijfgeld: 

 

Enkelingen € 2,00 per vogel Enkelingen Jeugd gratis 

Stellen € 4,00 per stel Stellen Jeugd gratis 
Stammen € 8,00 per stam Stammen Jeugd gratis 
     

   Inschrijfgeld is € 2,00 euro per vogel. Catalogus verplicht € 4,00 (ook jeugd). 

   Inzenders hebben doorlopend vrije toegang op vertoon van hun inbreng/afhaalkaart. 

 

Artikel 8: 

Inschrijfgeld en inschrijfformulieren mogen PER AFDELING worden ingeleverd en moeten uiterlijk 

zaterdag 22 oktober om 18.00 uur op het volgende adres aanwezig zijn: John Gebben, Kerkweg 

6, 7961AC, Ruinerwold. Tel: 06-23301667. 

 

Een andere mogelijkheid is om het inschrijfformulier te mailen 

naar:  johnnygeb@gmail.com 

 

De betaling van het verschuldigde inschrijfgeld en de verplichte catalogus kan gelijktijdig gebeuren met 

het    inleveren van de inschrijfformulieren of worden overgemaakt op bankrekening: 

NL54 RBRB0955930375 t.n.v. Vogelweelde Meppel e.o.  

Vermelden: Inschrijfgeld DTT Drenthe 2022 + naam + afdelingscode + kweeknummer. 

Wanneer u gezamenlijk geld overmaakt dan het kweeknummer en het bedrag van iedere inzender 

apart vermelden. Het inschrijfgeld moet uiterlijk op 5 november zijn bijgeschreven op de rekening. 

 
Artikel 9: 

Mochten er van overheidswege beperkingen worden opgelegd dan wordt het verplichte beleid gevolgd. 

    ( bv Corona ). 

 

Artikel 10: 

Inzenders brengen hun vogels in, in eigen kooien, welke door de NBVV. zijn voorgeschreven c.q. 

geadviseerd. De kooien dienen compleet en schoon te zijn. De voorgeschreven bodembedekking is wit 

schelpenzand. Bij grasparkieten, Agaporniden, forpussen en catharinaparkieten is zaad toegestaan 

(geen houtsnippers) op de bodem. Bij vruchten- en insecteneters is kattenbakvulling op de bodem 

toegestaan, echter verzoeken wij iedereen schelpenzand te gebruiken. Kooien met verkeerde 

bodembedekking worden  geweigerd. Voor  duiven en grondvogels zijn klapkooien  beschikbaar 

(gratis) deze zijn voor grondvogels verplicht en moeten worden in en uit gekooid door de 

inzender/inbrenger/ophaler. Voor papegaaiachtige zijn kubus kooien/vluchten beschikbaar duidelijk 

aangeven op het inschrijfformulier of men hier gebruik van wil maken.



 

 
Artikel 11: 

Vogels worden tijdens de duur van de T.T. door de organisatie verzorgd en mogen tijdens de T.T.  niet 

uit de kooien worden gehaald of verplaatst worden door personen die daar niet bevoegd toe zijn. 

 
Artikel 12: 

Voerbakjes moeten van bondswege voorgeschreven model zijn. Bij inbreng moet het voerbakje voor 

minstens 24 uur voeding bevatten. Als er vogels bij zijn die speciale voeding nodig hebben, zoals nectar 

en vruchten- en insecteneters, moet dit duidelijk vermeld worden bij inbreng. Tevens dient de eigenaar 

een schriftelijk voedingsvoorschrift bij te leveren en voldoende voer voor de benodigde T.T. dagen. 

Op het bijgeleverde voer dient eigenaar naam en kooinummer(s) te vermelden. Bijzondere vogels 

mogen na de keuring i.o.m het T.T. bestuur  door de eigenaar zelf verzorgd worden. 

 

Artikel 13 

Drinkflesjes worden geleverd door de organisatie. 

 

Artikel 14: 

Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd, evenals vuile of afwijkende kooien, evenals door 

“knijpringen” en dubbele ringen gemerkte vogels. De vogels zullen na inname naar beste weten worden 

verzorgd. Voor ziekte of sterfte, vanaf het moment van inname tot het moment van uitgifte en daarna 

kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. Wel is het verstandig om je telefoonnummer op 

het inschrijfformulier te vermelden, zodat in geval van een zieke vogel de eigenaar gebeld kan worden. 

Op deze tentoonstelling is de Wet Dierwelzijn van toepassing, Controle op dierwelzijn wordt bij 

inbreng en tijdens de tentoonstelling gedaan door surveillanten van de NBVV. 

 

Artikel 15: 

De vogels dienen geringd te zijn met een door de NBVV uitgegeven ring, of een ring uitgegeven door 

een andere bij het C.O.M. aangesloten organisatie; BEC (Europese cultuurvogels) en PS ( Parkieten 

Sociëteit) De ringen dienen de juiste maat te hebben en op naam van de inzender geregistreerd staan. 

Deze inzender dient lid te zijn van een vereniging behorend tot het district Drenthe en waar hij zijn 

ringen besteld. Verspreide leden, woonachtig in de provincie Drenthe dienen een kopie van zijn 

lidmaatschapkaart/registratiekaart af te geven bij inbreng van de vogels. 

 

Artikel 16: 

De ingezonden vogels zullen worden gekeurd bij kunstlicht. De ingezonden vogels worden gekeurd 

door keurmeesters van de NBVV volgens de door de bond opgestelde standaardeisen en richtlijnen. De 

keuring  vindt plaats op de door de bond vastgestelde keurbriefjes. 

 
Artikel 17: 

De organisatie heeft het recht de ringen van de ingezonden vogels te controleren. 

 

Artikel 18: 

Tijdens de tentoonstelling zijn de vogels en kooien verzekerd tegen brand en diefstal na inbraak, doch 

alleen  indien de waarde van de vogel is vermeld op het inschrijfformulier. De waarde van de kooien 

dient apart vermeld te worden. 

 

Artikel 18.1:  

De wedstrijdvogels mogen tijdens de tentoonstelling niet te koop worden aangeboden. Er is geen 

verkoopklasse aanwezig en commerciële activiteiten zijn niet toegestaan. 

 

 

 



Artikel 19: 

Gelden van geweigerde of om andere redenen niet ingezonden vogels worden niet terug betaald. De 

vogels  mogen tot inbreng wel geruild of vervangen worden, mits zij tot dezelfde kleurslag uit dezelfde 

klasse behoren. Het ringnummer kan gewijzigd worden. Indien de vogel absent wordt gemeld, vervalt 

het inschrijfgeld aan de organisatie. Veranderingen en absenten aan de organisatie melden bij het 

inbrengen van de vogels. Bij het absent zijn van de vogel, dit kooinummer op de inbrengformulier 

plakken. 

 

Artikel 20: 

De verstrekte kooinummers moeten middenvoor zo dicht mogelijk onder de tralies op de kooi worden 

bevestigd. Vogels die in vluchten komen gelieve de kooinummers meenemen, deze worden dan op de 

desbetreffende vluchten gedaan. 

 

 

Artikel 21: 

Tijdens het inbrengen/afhalen en op de keuringsdag hebben alleen bevoegde personen toegang tot de 

tentoonstellingszaal. 

 
Artikel 22: 

Prijzenschema: Bondsprijzen volgens bondsreglementen. 

 

Minimum aantal punten voor een bondsprijs, Districtsshow 2022 

 Enkeling Stellen Stammen 

 Senioren Jeugd Senioren Jeugd Senioren Jeugd 

Waterslagers 114 111 228 222 456 444 

Harzers 85 82 170 164 340 328 

Timbrado’s 82 79 n.v.t. n.v.t. 328 316 

Overig

e vogels 

91 91 180 180 364 364 

 
Artikel 23: 

Alleen op vertoon van de inbreng/afhaalkaart en zo nodig het keurbriefje (bondsprijzen) worden prijzen 

afgegeven. De bondsprijzen zullen worden toegekend conform de voorschriften van de 

NBVV. 

 

 

Artikel 24: 

Het afhalen van vogels kan alleen op het vertoon van het afhaalformulier. Afhalen van de vogels kan 

op zaterdag 12 november van 15.00 uur  tot en met 16.00 uur. Een afhaalschema zal worden opgesteld.



Artikel 25: 

Verenigingsklassement: 

Per afdeling tellen de hoogst gewaardeerde vogels van 5 verschillende inzenders mee voor het 

verenigingsklassement. 

 

Omrekenfactoren voor zangkanaries zijn: 

( Keuringsvolgorde d.m.v. loting ) 

Harzers Waterslagers Timbrado’s Overige vogels 
iom KM 152 e.h. iom KM 95 = 95 punten 
iom KM 150 t/m 151 iom KM 94 = 94 punten 

102eh. 147 t/m 149 96eh. 93 = 93 punten 
99 t/m 101 144 t/m 146 93 t/m 96 92 = 92 punten 
96 t/m 98 141 t/m 143 90 t/m 92 91 = 91 punten 
93 t/m 95 138 t/m 140 87 t/m 89 90 = 90 punten 
90 t/m 92 135 t/m 137 84 t/m 86 89 = 89 punten 

87 t/m 89 132 t/m 134 81 t/m 83 88 = 88 punten 
afkorting eh. betekent: en hoger, aangezien ze bij de zang de vrije limiet kennen. 
 
Artikel 26: 
Onder de Kanaries, Tropen en Parkieten worden er jeugdkampioenen aangewezen. 

 

    Artikel 27: 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt gezocht naar een passende oplossing door de 

organisatie. Voor eventuele informatie of vragen betreffende de Districtsshow Drenthe kunt u bellen  of 

mailen met de Secretaris. 

 

T.T. Secretaris: 

John Gebben,  

Tel: 0623301667  

Mail adres: johnnygeb@gmail.com 

 

 


