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Beste vogelvrienden, 
 
Het bestuur en leden van Vogel Vereniging Opmeer Spanbroek, (VoVOS) nodigt u van harte uit om deel te 
nemen aan de Districtsshow van Noord Holland 2019, het kampioenschap van Noord Holland. 
Voor VoVOS is het de 3e keer in ons bestaan dat wij de organisatie van deze grote show op ons nemen. 
Als accommodatie beschikken we weer over de Oranjehal, een prachtige verwarmde zaalvoetbalhal van 
voetbalvereniging VVS ’46, gelegen aan Spanbroekerweg 120a, 1715 GT Spanbroek. 
Dit dorp, vallend in gemeente Opmeer, gelegen in het groene hart van West Friesland, is zeer goed bereikbaar 
vanuit elk punt van onze provincie. 
 

Deze hal zullen wij omtoveren tot een waar vogelparadijs. Uw vogels zullen de dagen dat ze bij ons te gast zijn 
zich prettig voelen tussen het vele groen en de prachtige bloemen en bloemstukken. 
Natuurlijk niet alleen de vogels maar naar wij hopen ook een grote publieke belangstelling zullen wij gastvrij 
ontvangen in de speciaal in de hal ingerichte koffiecorner. Gebruik makend van een versnapering kunt u hier 
uw collega kweker ontmoeten en van gedachten wisselen. 
Wij spreken de wens uit dat u net als wij, de uitdaging durft aan te gaan en er voor zult zorgen dat er een grote 
verscheidenheid aan vogels zal worden ingezonden zodat wij er een mooi en kleurrijk geheel van kunnen 
maken. Naast het winnen van eremetaal is dit tevens een mooie gelegenheid om uw vogels te kunnen 
vergelijken met die van andere vogelliefhebbers. 
 

Wij vragen u de vogels in te zenden in eigen tentoonstellingskooien. Dit betreft de groepen vogels die in 
universeel, zang, vorm / postuur, en grote tropenkooien worden geplaatst. 
Vogels worden gekeurd in de daarvoor voorgeschreven kooien. 
 

Als organiserende vereniging bieden wij u de mogelijkheid om uw vogels na de keuring in grotere showkooien 
te laten plaatsen. Dit dient u vooraf even aan te geven en wordt dan in overleg met u en de organisatie geregeld. 
Voor de grote parkieten en papegaaien zijn voldoende meter × meter vluchten aanwezig. 
Voor de groep vruchten- insecteneters beschikt de vereniging over voldoende vitrinekooien om deze vogels 
daarin te showen. 
Voor inzenders die niet over eigen universeelkooien beschikken kunnen wij kooien verzorgen. Dit moet u 
aangeven op uw inschrijfformulier. De keuring vindt plaats onder kunstlicht.  
Het vraagprogramma treft u evenals voorgaande jaren aan in het tentoonstellingskatern 2015 - 2019, de 
herziene uitgave, uitgegeven door de NBvV. 
 

Wij zullen met al onze medewerkers ons best doen om deze dagen dat uw vogels als echte gasten te verzorgen 
zodat het ze aan niets zal ontbreken. Het klinkt als een uitdaging, maar wij gaan er voor om u als inzender of 
bezoeker van een mooie show te laten genieten. 
 

Bestuur vogelvereniging VoVOS  
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VOGELKEURING EN TENTOONSTELLING MET DAARAAN VERBONDEN 

HET KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-HOLLAND, DISTRICTSSHOW, VoVOS 2019. 
 

Georganiseerd door de Vogelvereniging VoVOS onder auspiciën van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
 

De tentoonstelling wordt gehouden van 19 t/m 21 december 2019 in de Oranjehal van voetbalvereniging VVS ‘46, 
Spanbroekerweg 120a, 1715 GT Spanbroek. 
 

Bestuur vogelvereniging VoVOS: 
 

Voorzitter:  J.G.M. Smook  Radboudstraat 80  1718 CE     Hoogwoud  
Vogelshow, loterij, Tel: 06-38778381     E-mail:        voorzitter@vovos.nl  
Ringencommissaris.        E-mail:        ringen@vovos.nl  
 

Secretaris:  P. Commandeur Herenweg 13   1718 AB    Hoogwoud 
2e voorzitter,  Tel: 06-45024840     E-mail:        secretaris@vovos.nl 
TT secretaris, lezingen, evenementen.      E-mail:        evenementen@vovos.nl 
 

Bestuurslid:  E. de Haan  De Molen 43   1733 LC     Nieuwe Niedorp 
Penningmeester A.I.: Tel: 0226-413399     E-mail:        penningmeester@vovos.nl  
Notulist.         E-mail:        notulist@vovos.nl  
 

Bestuurslid:  B. van Diepen  Kloet 10   1713 VE     Obdam 
TT administratie Tel: 06-22765905     E-mail:        vogelshow@vovos.nl 
2e Penningmeester 
 

Bestuurslid:  A. Hoekstra  Toevlucht 14   1715 KH    Spanbroek  
Ledenadministratie. Tel: 06-11005066     E-mail:        ledenadministratie@vovos.nl  
 

Bestuurslid:  H. van Diepen  Spanbroekerweg 139a  1717 GL     Spanbroek 
Materiaalbeheer. Tel: 06-53620205 
 

Catalogus: J. Mooij  E-mail:        clubblad@vovos.nl  
Redactie clubblad. 
 

VoVOS contact algemeen :                           Website:    www.vovos.nl E-mail:        info@vovos.nl 
 

Overige medewerkers voor:    
Verkoop vogels: J. Bos, C. Knol en A. Hoekstra 
Inname/ uitgifte vogels: B. van Diepen , A. Hoekstra, P. Commandeur 
 

Bankrekening  vogelvereniging VoVOS:   IBAN: NL98RABO 0350722161 
 

Districtsbestuur Noord- Holland: 
 

Voorzitter:  R.I.M. Kok  Agneshof 1   1648 JX   De Goorn 
   Tel: 06-20302122 Rayon Gooi- ZaWa  E-mail: ruudkok18@gmail.com 
 

Secretaris:  W. Groot  Wierdijk 24   1693JA   Wervershoof 
   Tel: 0228-582874 Rayon Noord Holland Noord E- mail: district.nh.nbvv@ziggo.nl 
 

Penningmeester : J.D. Kostelijk   Meeuw 10   1721 DD   Broek op Langedijk 
   Tel: 0226-317360 Rayon Alkmaar   E-mail: jaap.d.kostelijk@hetnet.nl 
 

Commissaris (I): J.T.M. van der Hoorn Bervoetsbos 96   2134 PT   Hoofddorp 
   Tel: 06-23713907 Rayon Haarlem  E-mail: kleur@quicknet.nl 
 

Commissaris (I): G. Streefkerk  Eksterstraat 18   1742 ES   Schagen 
   Tel: 06-12327464 Rayon ‚t Gooi / ZaWa  E-Mail: g.streefkerk@quicknet.nl  
 

Contactpersoon: C. Huisman  Oude Weerlaan 35  2181 HX  Hillegom 
zangkanarie keuring Tel: 0252-517752 
 

Het districtsbestuur ondersteunt en adviseert de organiserende vereniging voor- en tijdens de dagen van de DISTRICTS 
TENTOONSTELLING. 
 

De organiserende vereniging controleert bij inname van de vogels op correct inzenden. 
 

Het districtsbestuur controleert tijdens de keurdag de keurbriefjes van de prijswinnaars en zorgt dat de behaalde prijzen na 
ringcontrole worden toegekend.  
 

Het districtsbestuur verzorgt het uitreiken van de behaalde prijzen op de daarvoor afgesproken dag tijdens de 
tentoonstelling. 
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Districtstentoonstelling 2019 N-H, NBvV: 
 
Beste vogelvrienden, 
 
Vogelvereniging Opmeer Spanbroek gaat het weer doen! 
Nadat wij in Noord-Holland al eerder door VoVOS zijn getrakteerd op schitterende districtsshows, gaan 
bestuur en leden van deze gezellige afdeling dit jaar weer de districtsshow van Noord-Holland organiseren. 
 

De eerdere districtsshows van VoVOS zijn veel besproken. Altijd een prachtige locatie, veel schitterende 
vogels en altijd een onvoorstelbaar mooie inrichting van de zaal. De plannen voor dit jaar zijn al besproken en 
het belooft weer een schitterende show te worden. 
 

De show wordt gehouden van 20 t/m 22 december in de Oranjehal in Spanbroek. De locatie voldoet prima en er 
is voldoende parkeergelegenheid. 
Aan de vele vrijwilligers van VoVOS zal het niet liggen. Er wordt achter de schermen al heel hard gewerkt aan 
deze show. Vanuit het districtsbestuur hiervoor een groot compliment! 
 

Voor u ligt het reglement van de districtstentoonstelling 2019. Ik vraag u om dit vooral goed door te nemen, 
zodat u als deelnemende liefhebber niet voor verassingen komt te staan. Stel uzelf op de hoogte van het 
prijzenschema, de inbreng-, en afhaaltijden, openingstijden en alle andere van belang zijnde zaken. 
 

Namens het districtsbestuur nodig ik u van harte uit deel te nemen aan deze show. Schrijf ook een aantal vogels 
in en maak óók kans om Kampioen van Noord-Holland te worden. Als wij allemaal een mooi aantal vogels 
inschrijven, deze gezamenlijk met kwekers uit uw afdeling in te brengen, zorgen bestuur en leden van VoVOS 
weer voor een schitterende vogelshow. 
Ik hoop u en uw vogels te zien in Spanbroek. 
 
Namens het districtsbestuur Noord-Holland, 
 
Ruud Kok, voorzitter. 
 
 
Het districtbestuur fungeert als vraagbaak voor algemene vragen die betrekking hebben met onze vogelliefhebberij. 
 

 



6 
 

VRAAGPROGRAMMA 
 

Voor zowel de keuring als de tentoonstelling kunnen de volgende categorieën vogels worden aangeboden: 
 

Stammen van 4 vogels, stellen van 2 vogels of enkelingen, gevraagd volgens het vraagprogramma vermeld in 
het tentoonstellingskatern 2015 – 2019 van de NBvV, de herziene uitgave, ook te vinden op de website van de 
Nederlandse Bond, http://www.nbvv.nl/tt/vraagprogramma.asp.  
Onderstaand treft u de vogelsoort met de daarbij gewenste tentoonstellingskooi. Let u wel op de categorie en 
hoofdgroep! Sommige soorten mogen als meer dan 2 jarige vogel eigen kweek worden ingeschreven, ook 
mogen sommige soorten als open klasse (OK) worden ingeschreven en hebben een ander klassenummer dan als 
EK. 
 

Gezien op de regelgeving betreffende de Wet dierenwelzijn bieden wij als organiserende vereniging de 
inzenders graag de mogelijkheid sommige vogels na de keuring over te zetten in ruimere kooien. 
Dit wordt alleen gedaan met toestemming van u als inzender. Wij beschikken over vitrinekooien, meter-
meter volières en ruime vluchten. Laten we een voorbeeld zijn voor onze hobby! 
 
 

Vogelsoort    kooi       Bodembedekking 
 

Zangkanaries    Zangkooien      Wit schelpenzand 
Kleurkanaries    Universeelkooien     Wit schelpenzand 
Postuurkanaries    Universeelkooien, vorm/postuur kooien   Wit schelpenzand 
Zebravinken, Japanse meeuwen  Universeelkooien     Wit schelpenzand 
Tropische vogels   Universeelkooien     Wit schelpenzand 
Europese cultuurvogels   Universeelkooien     Wit schelpenzand 
Grasparkieten, agaporniden  Universeelkooien zonder onderstok   Zaad 
Europese vruchten- insecteneters Keuring in grote tropenkooien/kistkooi,   Beukensnippers 
     na keuring in overleg met inzender in vitrinekooien 
Duiven     Grote tropenkooien/kistkooi    Wit schelpenzand 
Grondvogels, uitsluitend geënt  30/30, 40/40 klapkooien    Wit schelpenzand 
Tropische vogels,  hoofdgroep 54 Universeelkooi / kleine kistkooi volgens katern  Wit schelpenzand 
Forpussen    Universeelkooien 
Tropische vogels VI, hoofdgroep 55 Universeelkooi, kleine kistkooi / volière, volgens katern, in overleg met  
     eigenaar na keuring in vitrinekooien of volière. 
Tropische vogels VI, hoofdgroep 59 Kleine kistkooi / volière, volgens katern, in overleg met eigenaar na keuring in  
     vitrinekooien of volière. 
Grote parkieten    40/40, 50/50 klapkooien, kistkooien, na keuring in overleg in volière 
Lori’s, hang- en vijgparkieten,  Volières 70x100x200, 100x100x200 cm. 
Papagaaien, kaketoes, ara’s,  Volières 100x100x200, 100x200x200 cm.       
 

Voor de inbreng zal waar nodig in de 30/30, 40/40 en 50/50 klapkooien in verband met veiligheid en rust voor de vogels 
een wit tussenschot geplaatst worden. 
 

PROGRAMMA / OPENINGSTIJDEN TENTOONSTELLING 
 

Sluiting inschrijving:          Zaterdag       30 november 24.00 uur. 
Inbrengformulier in uw bezit als inzender: uiterlijk! 11 december 
 

Inbrengen vogels:           Dinsdag        17 december   15.00 - 20.30 uur. 
 

Keuring vogels:           Woensdag      18 december 09.00 uur.   
 

Opening show:     Vrijdag  20 december 
        vanaf 19.00 uur inloop, 19.30 uur opening. 
 

Openingstijden show:    Vrijdag       20 december   na opening tot 22.00 uur. 
                   Zaterdag      21 december    09.00 - 21.00 uur. 
                   Zondag       22 december   09.00 - 16.00 uur. 
 

Afhalen gewonnen prijzen:          Vrijdag     Na de opening bij uitreiking van de catalogus. 
     Za- Zondag Tijdens openingstijden door districtsbestuur. 
 

Afhalen niet verkochte vogels vrije verkoop: Zondag  22 december 15.30 - 17.30 uur. 
 

Afhalen showvogels volgens afhaalschema: Zondag  22 december vanaf   16.15 uur. 
 

Afhalen verkochte vogels show:  Zondag  22 december 16.15 - 17.45 uur. 
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TENTOONSTELLINGSREGLEMENT 
 

1. De vogeltentoonstelling, het kampioenschap van het district Noord-Holland 2019, wordt georganiseerd door Vogel 
Vereniging Opmeer Spanbroek, verder genoemd VoVOS, in samenwerking met het bestuur van het district Noord-Holland 
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) met inachtneming van het tentoonstellingsreglement van deze 
bond. De competitie van afdeling VoVOS wordt binnen deze tentoonstelling gehouden. 

2. Aan de onder punt 1 genoemde keuring, tentoonstelling en kampioenschappen kan worden deelgenomen door: 
a. Verspreide leden van de NBvV woonachtig in het district Noord-Holland. 
b. Districtstentoonstellingen staan open voor alle leden en jeugdleden van afdelingen, welke deel uitmaken van het 

betreffende district en voor alle verspreide leden welke in het betreffende district wonen. Personen die volwaardig 
bondslid zijn van meerdere afdelingen en welke afdelingen ook in verschillende districten zijn gevestigd, mogen aan 
deze districtstentoonstellingen deelnemen. 

c. Senior- en jeugdleden woonachtig in district Noord-Holland die lid zijn van KLN (Kleindieren Liefhebbers 
Nederland), alle overige bij de entende Européenne aangesloten organisaties en Aviornis, de BEC en andere bij de 
COM aangesloten organisaties en daar hun ringen bestellen, kortom vogels die geringd zijn met ringen van deze 
organisaties. In het kader van verdergaande samenwerking is het bij besluit van de Bondsraad d.d. 06 september 2014 
mogelijk om van voornoemde organisaties de ringen te erkennen en met de daarvoor in aanmerking komende vogels 
aan de districtsshow deel te nemen, daarbij de volgende voorwaarden; 

• De inzender moet tevens lid zijn van de NBvV. 
• De inzender moet bewijs van lidmaatschap overleggen van één der voornoemde organisaties anders dan de 

NBvV d.m.v. lidmaatschapsbewijs, lidmaatschapsnummer of adresdrager van maandblad af te geven of te 
overleggen. Hier wordt dan een kopie gemaakt. 

• De inzender moet bewijs overleggen (en daarvan ook een kopie inleveren) dat deze ringen aan hem/haar 
geleverd zijn door één van de voornoemde zusterorganisaties. 

 3. Gevraagd worden vogels conform het vraagprogramma van de NBvV, welke te vinden zijn op de internetsite van de 
NBvV (www.nbvv.nl) en in het “Tentoonstellingskatern 2015 - 2019”, de herziene uitgave van Onze Vogels. 

a. De vogels dienen te zijn voorzien van een stalen of blanke aluminium c.q. kleur geanodiseerde bondsring of ring van 
een andere onder punt 2c genoemde organisatie met het juiste kweeknummer van de inzender en kweekjaar. Vogels 
dienen ringen met de juiste voorgeschreven ringmaat te dragen en mogen niet van het pootje kunnen worden 
geschoven zonder dit te beschadigen. Vogels met onleesbare ringen worden gediskwalificeerd. 

b. Vogels met niet toegestane ringen of niet vermelde kweeknummers worden geweigerd. 
c. Vogels vallend in hoofdgroep 75 dienen geënt te zijn. Het entformulier dient u bij inbreng te overleggen en wordt bij 

inname van de vogels een kopie van gemaakt. 
d. Europese cultuurvogels die niet voorzien zijn van een juiste door de wet bepaalde ring worden geweigerd. 
e. Door de wet verboden vogels worden NIET gevraagd en ook NIET toegelaten. 
f. Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd. Als dit tijdens inbreng niet wordt geconstateerd kan een keurmeester 

alsnog weigeren de vogel te keuren. Dit dient hij / zij wel met reden van NG door te geven aan de hoofdkeurmeester en 
de organisatie. 

g. Vogels ingebracht in een eigen kooi die niet voldoet aan de gestelde eisen worden geweigerd. Of de kooi voldoet aan 
de eisen is uitsluitend ter beoordeling aan het tentoonstellingssecretariaat. 

h. Vogels waarbij een Cites formulier hoort, dient dit formulier bij inbreng te worden overgelegd. 
i. Blijkt na inname of bij keuring een vogel foutief te zijn geringd ingenomen, denk hierbij aan een foutief jaartal of 

aangebrachte knijp en/of kleurring wordt de vogel niet gekeurd en gediskwalificeerd. 

HET INSCHRIJFFORMULIER 
 4. Inschrijven kan via het invullen van het digitale inschrijfformulier. Dit is te downloaden van de website www.vovos.nl, 

deze digitaal in te vullen en te retourneren naar vogelshow@vovos.nl.  
  Handmatig of onvolledig ingevulde en/of niet ondertekende formulieren worden geweigerd. 
  Het vraagprogramma is te vinden in het “tentoonstellingskatern 2015 – 2019, herziene uitgave” van “Onze Vogels” en op 

de internetsite van de NBvV (http://www.nbvv.nl/tt/vraagprogramma.asp ). 
 5. Bij het invullen van het inschrijfformulier dient u vooral te letten op: 
  a.  Niet vergeten uw verenigingscode in te vullen. 
   Deze staat op de laatste pagina van dit reglement voor iedere vereniging aangegeven en is onder meer belangrijk voor 

het toekennen van de verenigingsprijs de “A.J.F. Lammerse-bokaal”. 
  b.  Niet vergeten het verzekerde bedrag van uw vogels met kooi in te vullen op uw inschrijfformulier en tevens als u 

tentoonstellingsvogels wilt verkopen, uw bankrekeningnummer te vermelden. 
  c. Uw mailadres in te vullen. 
  d. Indien u lid bent van een speciaalclub dit vermelden. 
  e. Jeugdleden worden verzocht hun voornaam (roepnaam, dus niet uitsluitend voorletters) in te vullen daar zij als zodanig 

in de catalogus aangegeven zullen worden. 
  f. Info over de verenigingsprijs, de verzekering en de verkoop van de vogels vind u verder in dit programma. 

 6. Het inschrijfformulier is digitaal uitgevoerd en dient ook digitaal te worden ingevuld. 
 7. Het ingevulde inschrijfformulier dient UITERLIJK  op 30 november 2019 om 24.00 uur in het bezit te zijn van het 

wedstrijdsecretariaat. Mailen naar vogelshow@vovos.nl.  
  a.  Na ontvangst van uw inschrijfformulier bij het wedstrijdsecretariaat ontvangt een mail retour ter bevestiging van 

ontvangst van uw inschrijfformulier. 
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  b. Het verschuldigde inschrijfgeld dient u te storten op bankrekening IBAN NL98RABO 0350722161 t.n.v. VoVOS  
onder vermelding van “inschrijfgeld districtsshow 2019” met daarbij duidelijk; 

   Uw naam, adres en kweeknummer en moet uiterlijk 5 december 2019 op bovengenoemd zijn bijgeschreven.  
 8. Het inschrijfgeld is € 1,50 per vogel, € 3,00 per stel en € 6,00 per stam. De prijs van de catalogus is € 3,00. Jeugdleden 

hebben gratis inzending en krijgen ook een gratis catalogus. 
 9.  Te laat, d.w.z. na 30 november 2019, 24.00 uur ontvangen inschrijfformulieren worden NIET  meer in behandeling 

genomen. 
 10. Als bij het inbrengen van de vogels het verschuldigde inschrijfgeld nog niet of niet geheel is ontvangen, worden uw vogels 

niet ingenomen bij inbreng. 
  Opgegeven klassenummers zijn bindend en worden later niet meer gecorrigeerd. 
 11. Na de administratieve verwerking van het inschrijfformulier ontvangt u een "inbrengformulier". Deze dient u op naam, 

kweeknummer, afdelingscode en ingeschreven vogels te controleren. Eventuele fouten dient u direct te melden bij de 
wedstrijdsecretaris.  

HET INBRENGFORMULIER 
 12. Uw inbrengformulier moet woensdag 11 december 2019 in uw bezit zijn. Als u het dan nog niet heeft ontvangen, wordt u 

verzocht direct, dus uiterlijk 12 december 2019 contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat. 

KOOINUMMERS 
 

 13. Op uw inbrengformulier staan de ingeschreven vogels met de kooinummers. Daarnaast ontvangt u zelfklevende etiketten 
voorzien van het kooinummer. Wij vragen u deze nummers voor het inbrengen van de vogels, op uw eigen c.q. 
bruikleenkooi te plakken. U plakt het etiket precies in het midden onder aan de voorzijde van de kooi. 

INBRENGEN EN AFHALEN VAN DE VOGELS 
14.  Tijdens het inbrengen van uw vogels dient u het onder punt 11 genoemde formulier bij u te hebben. Als u grondvogels 

hebt ingeschreven en inzendt dient u de entformulieren bij u te hebben en af te geven. Als u vogels inzendt waarbij een 
Cites formulier hoort dient u deze ook mee te nemen en achter te laten. 

  Bij het inbrengen zal het secretariaat, na eventuele absente vogels te hebben doorgehaald, hierop tekenen voor ontvangst 
van de door u ingezonden vogels. Kooistickers van de absente vogels op het inbrengformulier te plakken. 

  U ontvangt per ommegaande een gekleurd afhaalformulier waarmee u op 22 december 2019 uw vogels kunt ophalen. 
Afhaaltijdstip is gebaseerd op berekening van reistijd. Het kan dus zijn dat u in de buurt woont en lid bent van een 
vereniging verder in de provincie. Dan hebt u mazzel. Als u lid bent van een vereniging in de buurt van Spanbroek en 
woont verder in de provincie, dan mag u even wachten. Wacht daarom rustig tot u aan de beurt bent. Wij vragen hiervoor 
uw begrip. Alvorens uw vogels af te halen dient u uw eventuele prijs/prijzen af te halen. 

15.  Alvorens uw vogels in te brengen gaarne uw aandacht voor het volgende: 
  a.  Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd, of verwijderd. 
  b. Knijpringen dienen door u zelf voor het inbrengen te worden verwijderd. Indien tijdens de keuring toch nog vogels 

worden aangetroffen met een dergelijke ring, zullen deze vogels van deelneming worden uitgesloten. 
  c. Indien vogels worden aangetroffen van een niet gevraagd broedjaar, zullen deze van verdere deelname aan het 

kampioenschap worden uitgesloten en komen de al toegekende prijzen te vervallen. 
  d. Onregelmatigheid c.q. fraude, bijvoorbeeld het opzettelijk uitwendig bijkleuren van vogels is vanzelfsprekend fout, 

naast andere niet geoorloofde zaken. Hoe dan ook indien door de keurmeesters een dergelijk feit wordt geconstateerd, 
wordt dat bestraft met het geven van een vaste 70 punten waardering met vermelding op het keurbriefje van de aard 
van de onregelmatigheid en een interne rapportage van de keurmeester aan de secretaris van de KMV en het 
bondsbureau. 

   Bij herhaling van dergelijke constateringen kan het vervolg zijn dat die inzender de eerstvolgende (drie) jaren niet aan 
tentoonstellingen mag deelnemen. 

  e. Zorg voor juiste inzending onder de juiste klassenummers. 
   Vogels die in een verkeerde hoofdgroep worden ingeschreven c.q. worden ingebracht, kunnen geen prijzen winnen. 
  f. Inbreng van de vogels is; 
   Op dinsdag, 17 december 2019 tussen 15.00 - 20.30 uur in de Oranjehal van 
   voetbalvereniging VVS ‘46, 
   Spanbroekerweg 120a, 1715 GT, te Spanbroek. 

KOOIEN 
 16. Alle eigen kooien dienen TT waardig te zijn, dat wil zeggen 

zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde schoon en te 
voldoen aan de door de NBvV gestelde eisen, onherkenbare 
universeelkooien en grote tropenkooien (kistkooien) dus 
zuiver wit van binnen en mat zwart aan de buitenkant. 
Kooien zonder waterflesjes inbrengen, met uitzondering van 
de zangkanaries. Door de organisatie worden waterflesjes verstrekt. 

17.  Voor de bodembedekking van de kooien gelden de volgende voorschriften: 
  a. Grasparkieten en Agaporniden    : zaad. 
  b. Voor alle overige vogels in universeelkooien  : wit schelpenzand. 
  c. Vruchten en insecteneters    : beukensnippers middel, minimaal maat 6. 
  c. Klapkooien (door VoVOS beschikbaar gesteld)  : wit schelpenzand  
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18.  Iedereen wordt verzocht zoveel mogelijk de vogels in eigen TT kooien in te zenden, het gaat hierbij om universeel en 
kistkooien (grote tropenkooien), Dewar en zangkooien. Wanneer u niet over universeel of kistkooien beschikt kunt u deze 
huren voor € 1,- per kooi. VoVOS leden kunnen net als op onze afdelingsshow gratis verenigingskooien beschikbaar 
gesteld krijgen. 

 19. Tijdens het inbrengen heeft niemand, behoudens de tentoonstellingscommissie, het districtsbestuur en de door 
voornoemde commissie aangestelde helpers, toegang tot de tentoonstellingsruimte. Inzenders die vogels inbrengen 
bestemd voor volières of klapkooien dienen deze zelf in de kooien te brengen, dit alleen onder begeleiding van een helper. 

  Helpers zijn herkenbaar en dragen een hesje. 
 20. Voor inzenders die niet met eigen kooien komen, dient bij het inbrengen en het afhalen hij / zij de vogels zelf in- en uit te 

kooien in een voor dat doel speciaal ingerichte ruimte met uitvangkooi. Dit geschiedt voor eigen risico. 
21.  Voor grote vogelsoorten als papegaaien, Pyrrhura’s, Neophema’s, valkparkieten, swiftparkieten en kakariki’s, maar ook de 

grote vruchten en insecteneters heeft de organiserende vereniging de benodigde kooien beschikbaar. 
  Hiervoor geldt dus geen eigen kooien. Dit om eenheid te verkrijgen in de show.  

HET AFHALEN VAN DE VOGELS 
 22. Het afhalen van de tentoonstellingsvogels is op zondag 22 december 2019 tussen 16.30 en 17.45 uur. 
  Om het afhalen zo vlot mogelijk te doen verlopen is het volgende afhaalschema opgesteld. Tijdens het uitkooien 

zullen medewerkers u begeleiden met het uitkooien. Medewerkers zijn herkenbaar aan de hesjes en u dient hen te 
volgen. Tevens wordt dringend verzocht zich aan deze afhaaltijden te houden. Bij het afhalen dient u zelf te tekenen 
voor ontvangst, waarna het formulier in het bezit blijft van het secretariaat. 

  Zonder afhaalformulier worden geen vogels meegegeven! 
23.  Er wordt met nadruk op gewezen, dat er voor sluiting van de tentoonstelling en de daarvoor gestelde tijden in dit 

reglement geen tentoonstellingsvogels worden meegegeven, ook al zijn deze aan derden verkocht. 
 

AFHAALSCHEMA ZONDAG 22 DECEMBER 2019; 
 

Blanco afhaalformulier Uitsluitend voor de door VoVOS aangestelde medewerkers, vanaf 16.15 uur. 
 
Rood of rood gemerkt afhaalformulier GROEP I Vanaf 16.30 uur. 
 

Huizen                     H06  De Kwakel  U09  Nieuw Vennep  N39     
Haarlemmermeer Z15  Rijsenhout  R41 
 

Blauw of blauw gemerkt afhaalformulier GROEP II Vanaf 16.45 uur. 
 

Muiden  M11  Aalsmeer  A01  Amstelveen  N12 
Schiphol  207  Den Helder  H12   
 

Geel of geel gemerkt afhaalformulier GROEP III  Vanaf 17.00 uur. 
 

Broek in Waterland B22  Wormerveer  W13  Heiloo   H80 
Beverwijk  B04  Heemskerk  H47  
 

Roze of roze gemerkt afhaalformulier GROEP IV  Vanaf 17.15 uur. 
 

Zaandam  Z11  Volendam   V23  Akersloot  A18 
Anna Paulowna A25  Alkmaar  A03   
 

Groen of groen gemerkt afhaalformulier GROEP V Vanaf 17.30 uur. 
 

Lutjebroek  L17  Schagen  S25  Heerhugowaard  H55 
Hoorn  H93  Opmeer / Spanbroek O36   

KEURINGSDAG 
 24. Tijdens de keuring van de vogels op woensdag 18 december 2019 heeft niemand behoudens het districtsbestuur, de 

tentoonstellingscommissie, de met de keuring belaste keurmeesters, en de door voornoemde commissie aangestelde 
helpers (voordragers), toegang tot de tentoonstellingsruimte en de keuringsruimte. 

  Medewerkers dienen gepaste afstand te nemen van de keuring. De vogels worden gekeurd bij kunstlicht. 

VERKOOP VAN TENTOONSTELLINGSVOGELS 
 25. In de tentoonstelling ingezonden vogels kunnen door de eigenaar ook te koop worden aangeboden. 
  Dit dient u wel te doen via het daarvoor bestemde verkoopformulier verkrijgbaar in de verkoopafdeling en dit af te geven 

aan de medewerkers van deze verkoopafdeling. Voor vogels verkocht vanuit de tentoonstelling zullen geen extra 
inschrijfkosten worden berekend. 

  Bij verkoop van de vogels komt 10% van de verkoopprijs tot een maximum van € 10, - per vogel ten goede aan de 
organiserende vereniging VoVOS. Dit bedrag zal dus minder aan de verkoper worden uitgekeerd. 

  Het verkoopbedrag vult u op het verkoopformulier in. 
 26. Vogels, die u niet op het verkoopformulier te koop heeft aangeboden, kunnen later alsnog door de verkoopafdeling te koop 

worden aangeboden. Verder geldt hier ook de onder punt 25 vermelde regeling. De verkoopprijs van de onder punt 25, 26 
en 27 genoemde vogels blijft de gehele tentoonstelling van kracht en kan dus niet verhoogd of verlaagd worden. Ook 
annuleren van de verkoop is niet mogelijk. Op de sluitingsdag van de tentoonstelling worden na 15.30 uur geen 
tentoonstellingsvogels meer verkocht. Verkochte tentoonstellingsvogels kunnen op vertoon van het verstrekte 
aankoopformulier alleen op 22 december 2019 vanaf 16.15 tot 17.45 uur worden afgehaald. 
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VRIJE VERKOOP 
 27. Alleen inzenders van de tentoonstelling en leden van VoVOS kunnen vogels inbrengen voor de vrije verkoop. 
  Er is een speciaal inschrijfformulier voor de vrije verkoop. Dit moet u gebruiken om vogels te verkopen. 
  Bij het inbrengen wordt € 0,25 inschrijfgeld per vogel verrekend, dus niet per kooi, of stel. 
  Bij verkoop van de vogels komt 10% van de verkoopprijs tot een maximum van € 10, - per vogel ten goede aan de 

organiserende vereniging VoVOS. Dit bedrag zal dus minder aan de verkoper worden uitgekeerd. 
  De vogels voor de vrije verkoop kunnen worden ingebracht op dinsdag, 17 december 2019 van 15.00 tot 21.00 uur en 

gedurende de openingsuren van de daarop volgende tentoonstellingsdagen tot 11.00 uur. 
 28. Wat u verder nog t.a.v. de vrije verkoop dient te weten: 
  a. Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd. 
  b. Verkoopvogels mogen alleen worden aangeboden in tentoonstellingskooien. Beschikt u niet over 

tentoonstellingskooien kunt u deze huren voor de prijs van € 1,- per kooi. VoVOS leden betalen geen huur. 
   Transportkisten of lopertjes mogen niet in de ruimte achterblijven en dient u weer mee te nemen naar huis of auto. 
  c.  Maximaal worden 2 vogels per tentoonstellingskooi toegestaan. 
  d. Geen verschillende soorten vogels in 1 kooi. Verder mannen bij mannen en poppen bij poppen. 
   Wilt u echter per stel verkopen dan dient u dit duidelijk aan te geven en wordt het stel in 1 kooi geplaatst. 
  e. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor alle verstrekte gegevens betreffende soort, kleur, geslacht, e.d. 
   De organiserende vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve inbrenggegevens. 
  f. Grondvogels ook in de verkoop moeten geënt zijn. ( Bewijs overleggen en achterlaten.) 
  g. Verkochte vogels dienen op de dag van aankoop te worden meegenomen. Er zullen vogeldoosjes aanwezig zijn. 
   Aangekochte vogels kunnen na betaling tot sluiting van de dag kosteloos in bewaring worden gegeven. 
   Het is niet toegestaan om vooraf zonder medeweten van het tentoonstellingssecretariaat zich in de zaal te bevinden met 

vogeldoosjes, kooien, kistjes, lopers of andere middelen om vogels te vervoeren 

AFREKENING VERKOCHTE VOGELS 
 29. De opbrengst van de verkochte vogels, zowel tentoonstellingsvogels als uit de vrije verkoop, worden na de sluiting van de 

verkoop afgerekend. De afrekening vindt plaats door storting op een door de verkoper op het verkoopformulier op te 
geven bankrekening. Reclames over afrekeningen dienen schriftelijk, vóór 15 januari 2020 in het bezit te zijn van het 
secretariaat. De organisatie kan niet worden aangesproken voor stortingen op onjuiste bankrekeningnummers als gevolg 
van een onjuist of onleesbaar opgegeven bankrekeningnummer. 

  Na deze datum binnengekomen reclames worden niet meer in behandeling genomen. 

VOEDING EN VERZORGING 
 30. De voeding en verzorging van uw vogels (inclusief de vogels uit de vrije verkoopafdeling) worden tijdens de 

tentoonstelling door medewerkers van de organisatie en speciaal daartoe aangestelde helpers gedaan. 
  Mocht u m.b.t. de voeding van uw vogels speciale wensen hebben, dan wordt u verzocht dit duidelijk aan te geven op uw 

inschrijfformulier en dit persoonlijk te melden bij het inbrengen. 
  Eigen voer dient bij inbreng van de vogels in hersluitbare verpakking te worden afgegeven, met hierop duidelijk vermeld 

de kooinummer(s), naam en inschrijfnummer van de inzender en telefoonnummer. 
  Wanneer u zelf uw vogelvoeding aanlevert moet dit ruim voldoende zijn voor de gehele tentoonstellingsperiode. 
  Dus voor ruim een week lang voldoende voer beschikbaar te stellen. Dit geldt ook voor bijvoeders als grit en 

maagkiezel. De zangkanaries worden gevoerd met kanariezaad zonder witzaad. 

VERZEKERING 
 31. Uw vogels en eigen kooien zijn tijdens de duur van de tentoonstelling verzekerd tegen brand, verstikking na brand en 

diefstal na inbraak, mits u de werkelijke waarde (handelsprijs vogel EN kooi) op het inschrijfformulier heeft vermeld. 
 32. Schade aan vogels en kooien tijdens de tentoonstelling, anders dan door brand en diefstal na inbraak, is geheel voor 

rekening van de inzender. 

WEDSTRIJDPRIJZEN DISTRICTSKAMPIOENSCHAP 
 34. Er zijn diverse prijzen te verdienen, te weten: 
  a. Bij districtstentoonstellingen worden in alle groepen, zowel bij de enkelingen, de stellen, als bij de stammen, 3 prijzen 

(mits de minimale punten zijn behaald) beschikbaar gesteld. Te weten Kampioen, Zilver en Brons. 
  b. Aanwijzen prijzen Algemeen Kampioen senioren (Best of Show) in zes categorieën (deze kunnen ook op een enkeling 

in een stel of stam vallen). 
1. Zangkanaries 
2. Kleurkanaries 
3. Postuurkanaries 
4. Tropische vogels, inclusief hybriden, uitheemse duiven en uitheemse grondvogels 
5. Europese vogels, inclusief Europese duiven en Europese grondvogels 
6. Parkietachtigen (alle kromsnavels) 

  c. Prijzen beschikbaar gesteld door de speciaalclubs indien zij hebben aangegeven mee de doen binnen de tentoonstelling. 
  d. Verenigingsprijs, de “A.J.F. Lammerse-bokaal”. 
   De verenigingsprijs wordt toegekend aan die vereniging waarvan 5 inzenders, ieder met 1 vogel, samen het hoogste 

aantal punten hebben behaald. Eindigen twee of meer verenigingen gelijk, dan wordt het aantal inzenders telkens met 1 
verhoogd. Alleen vogels van inzenders, die hun verenigingscodenummer op het inschrijfformulier hebben vermeld, 
tellen mee voor deze prijs. Zowel EK als OK vogels. 
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  e. Voor de jeugd (leden t/m 17 jaar) zullen speciale jeugdprijzen ter beschikking worden gesteld. 
  f. Jeugd klassement: Wordt toegekend aan een jeugdlid dat met 3 vogels het hoogste aantal punten heeft behaald. 

Eindigen twee of meer jeugdleden gelijk dan wordt het aantal vogels telkens met 1 verhoogd. 
  g. Aanwijzing prijzen Algemeen Kampioen jeugd (Best of Show) in drie categorieën. 

1. Alle kanaries 
2. Alle kromsnavels 
3. Alle tropen/overige vogels 

  h. De onder a en b genoemde Bondsprijzen zullen worden toegekend en ingedeeld door de keurmeesters. Het op het 
keurbriefje aangegeven puntentotaal is bindend. Hierop is geen beroep mogelijk. 

35.  De gewonnen districtsprijzen kunnen vrijdagavond na de opening gelijk met de catalogus en de keurbriefjes worden 
afgehaald en tijdens de openingstijden op 21 en 22 december bij het districtsbestuur. Voor de afgifte van de prijzen dient 
het afhaalformulier als bedoeld onder punt 14 te worden getoond. 

  Haal de behaalde prijs/prijzen dus af voordat u uw vogels afhaalt. 
  Niet afgehaalde prijzen worden niet opgestuurd en kunnen alleen door uw afdeling worden verkregen tijdens de eerste 

districtsvergadering in april 2020. 

STAMMEN 
 36. De in stamverband ingezonden vogels dingen voor de districtskampioenschappen niet mee als enkelingen, deze beperking 

geldt niet voor punt 34c, de verenigingsprijs en het jeugdklassement onder punt 34e. Ook kan de algemeen kampioen, 
“Beste vogel van de show” als enkeling in een stam vallen. De stammen zullen in de tentoonstellingsruimte duidelijk te 
herkennen zijn t.o.v. de als enkeling of stellen ingezonden vogels. 

STELLEN 
 37. De in stelverband ingezonden vogels dingen voor de districtskampioenschappen niet mee als enkelingen, deze beperking 

geldt niet voor punt 34c, de verenigingsprijs en het jeugdklassement onder punt 34e. Ook kan de algemeen kampioen, 
“Beste vogel van de show” als enkeling in een stel vallen. De stellen zullen in de tentoonstellingsruimte duidelijk te 
herkennen zijn t.o.v. de als enkeling of stammen ingezonden vogels. 

GEVALLEN WAARIN HET BOVENSTAANDE NIET VOORZIET 
 38. Wanneer zich tijdens de keuring of tentoonstelling gevallen voordoen, waarin dit reglement niet voorziet dan neemt de 

tentoonstellingscommissie in samenwerking met het districtsbestuur een bindende beslissing, met inachtneming van de 
Bondsreglementen 

KLACHTEN EN WENSEN 
 39. Mocht u tijdens de tentoonstelling klachten of wensen hebben dan kunt u zich wenden tot de 

tentoonstellingscommissieleden. Zij zullen uw klachten of wensen noteren en zo mogelijk direct behandelen. 

CONSUMPTIES 
 40. In de zaal bevindt zich een koffiecorner waar u tegen een redelijke prijs consumpties kunt verkrijgen. Er zullen in de 

koffiecorner voldoende tafels en stoelen aanwezig zijn om uw consumpties te kunnen gebruiken. 
  In de tentoonstellingsruimte is het uitsluitend toegestaan consumpties te gebruiken bij de daarvoor ingerichte zitjes, aan de 

statafels en de tafels bij de verkoopafdeling. 
  Het verzoek daarbij is wel om uw afval zelf op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken en het door u gebruikte 

bestek en serviesgoed zelf terug te brengen bij de bar. 
  De organisatie houdt hierin controle en wijst u er op als u uw afval laat liggen. 

REGELS VAN HUISHOUDELIJKE AARD 
41.  Na inbreng is het voor iedere inzender verboden extra zorg aan zijn / haar of andermans vogels te bieden in welke vorm 

dan ook. Dit betreft bijvoorbeeld acties als extra besproeien, vitaminen in het drinkwater toedienen of extra voer geven 
zijn ten strengste verboden. Bij constatering hiervan wordt deze inzender gediskwalificeerd. 

42.  In de tentoonstellingsruimte is het VERBODEN: 
 

a. Te roken. 
b. Zelf te voeren. 
c. Kooien van de stelling te nemen. 
d. Vogels uit de kooien te nemen. 
e. Zonder toestemming foto’s, film- of video-opnames te maken met flits of extra belichting. 
f. Op één of andere wijze de rust te verstoren. 
g. Zonder begeleiding van door het tentoonstellingssecretariaat aangewezen medewerkers in het bezit te zijn van       

ongezegelde vogeldoosjes, transportkistjes, lopers, kooien of andere middelen om vogels te vervoeren. 
Vogeldoosjes met vogels aangekocht uit de verkoopafdeling zullen worden voorzien van een zegel en mogen niet 
worden meegenomen in de tentoonstellingsruimte. Wilt u na aankoop van de vogels uw rondgang op de show 
voortzetten dan  kunt aangekochte vogels uit de verkoopafdeling na afrekening in de verkoopkooi laten zitten en 
kosteloos in bewaring geven totdat u weggaat. 
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BEREIKBAARHEID ORGANISATIE 
43. Alleen tijdens de opbouw van 16 t/m 20 december 2019, is de organisatie bereikbaar via de volgende personen: 
  

 Algehele leiding ; J. Smook  06-38778381 
 TT Secretariaat ; B. van Diepen  06-22765905 
 Penningmeester ; E. de Haan  0226-413399 
 Opbouw  ; P. Commandeur  06-45024840 
     A. Hoekstra  06-11005066 
 

44. Tijdens de openstelling van de tentoonstelling, 19 t/m 21 december 2019, 
 is de organisatie bereikbaar via de volgende nummers: 
 

 P. Commandeur ; 06-45024840 
 B. van Diepen ; 06-22765905 
 A. Hoekstra ; 06-11005066 
 

Bestuur Vogelvereniging VoVOS 
 VoVOS  2019 
 

LIJST VAN VERENIGINGEN MET AFDELINGSCODENUMMERS 
 

Afdeling   code   Afdeling   code 
 

Aalsmeer   A01   Huizen    H06 
Akersloot   A18   Hoorn    H93 
Alkmaar   A03   Lutjebroek   L17 
Amstelveen   N12   Muiden   M11 
Anna Paulowna  A25   Nieuw Vennep  N39 
Beverwijk   B04   Opmeer/Spanbroek  O36 
Broek in Waterland  B22   Rijsenhout   R41 
De Kwakel   U09   Schagen   S25 
Den Helder   H12   Schiphol   207 
Haarlemmermeer  Z15   Volendam   V23 
Heemskerk   H47   Wormerveer   W13 
Heerhugowaard  H55   Zaandam   Z11 
Heiloo    H80 
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