
VOGELVREUGD NISTELRODE -521 - 

Vraagprogramma “Bijzondere vogeltentoonstelling 2019” 
 

Beste Vogelliefhebber, 

 

Vogelvereniging Vogelvreugd uit Nistelrode organiseert dit jaar een “Bijzondere 

vogeltentoonstelling” waaraan vogelliefhebbers aangesloten bij de erkende 

bonden aan deel kunnen nemen. 

De tentoonstelling wordt gehouden op 16 en 17 november a.s. in “De 

Gildenhof”, Hoge Akkers 1 te Nistelrode. 

Vogelvreugd heeft de beschikking over een mooie ruime tt locatie met prima 

verlichting en zal er voor zorgen dat het de vogels aan niets ontbreekt. Tevens 

zijn er met de vogels aantrekkelijke geldprijzen te winnen. 

Hieronder volgen een aantal belangrijke gegevens. 
 

ALGEMENE GEGEVENS: 

  

T.T. adres :  “De Gildenhof” 

     Hoge Akkers 1, 5388 RW Nistelrode 

     tel. 0412 - 61 49 04 

 

Inschrijfadres :  J. Zwinkels, Maxend 7, 5388 GH, Nistelrode,  

    tel. 0412 - 61 23 71 

    Email: joop.zwinkels@kpnmail.nl 

 

Inschrijfgeld : bedraagt €1,00 per vogel, jeugdleden  gratis  

    Catalogus verplicht €2,50 ( m.u.v. jeugd- en  

    huisgenootleden) 

 

Sluiting inschrijving :  maandag 4 november 

 

Wijze van betaling :  Gelijktijdig met inschrijven of op  IBAN rek.nr.  

    NL94 RABO 0137183135 t.n.v. vogelvereniging 

Vogelvreugd (kweeknummer vermelden) 

 

Vraagprogramma :  volgens NBvV (zie site NBvV of Vogelvreugd 

   Nistelrode). Zangkanaries worden niet gevraagd! 

   

Klasse-indeling/prijzenverdeling : volgens vraagprogramma NBvV  

    per 8 vogels is er één prijs (rozetten: Goud, Zilver 

    en Brons) Bij onvoldoende vogels worden klassen  

    samengevoegd. 

  



 

Inbrengen vogels  :  donderdag 14 november van 18.00–21.00 uur op  

     T.T. adres. 

     Schone kooien met uitsluitend schelpenzand, leeg 

    bolfonteintje links en volle zaadbak rechts. 

     Bij parkieten is zaad op de bodem toegestaan.. 

     Speciale voeding op inschrijfformulier en kooi 

     vermelden en zelf meebrengen. 

     Voor parkieten zijn vluchten aanwezig en voor  

      duiven en kwartels klapkooien (s.v.p. vermelden  

     op inschrijfformulier bij gewenst gebruik) 

    Voor kwartels dient een geldig inentingsbewijs 

aanwezig te zijn. 

 

Keuring  : vindt plaats op vrijdag 15 november 

 

Opening  : zaterdag 16 november om 15.00 uur. 

 

Openingstijden  : zaterdag 16 november van 15.00 – 19.00 uur 

   : zondag 17 november van 10.00 – 16.00 uur 

 

Prijsuitreiking   : zondag 17 november 15.30 uur 

 

Uitgeven vogels  : direct na de prijsuitreiking omstreeks 16.00 uur  

 

Voor inlichtingen :  J. Zwinkels (zie inschrijfadres) 

 

Prijzen 

Alle prijswinnende vogels worden door de keurmeester(s) aangewezen. 

In de categoriën “Mooiste vogel van de show”, ”Aangewezen vogel” en “Klassementsprijzen” 

kan is in sommige gevallen loting noodzakelijk zijn om de doorslag te geven (zie hieronder). 

 

Puntendrempel om voor een prijs in aanmerking te komen: 

Stammen (incl. eenheidspunten):  Goud :368 Zilver: 364 Brons: 360 punten 

Stellen: Goud: 184 Zilver: 183 Brons: 182 punten 

Enkelingen: Goud: 92 Zilver: 91 Brons: 90 punten 

 

 Mooiste vogel van de show: wordt beloond met een prijs van €50,=  

Bij gelijke punten en soorten vogels beslist de keurmeester, bij gelijke punten en 

verschillende soorten vogels beslist het lot. 

 Aangewezen vogel: de aangewezen vogel (Eigen Kweek)  met het hoogste aantal 

punten wordt beloond met een prijs van €50,=.  

Bij gelijke punten en soorten vogels beslist de keurmeester, bij gelijke punten en 

verschillende soorten vogels beslist het lot. 

 klassementsprijzen : er wordt een klassement van 5 beste vogels per inzender 

opgemaakt. Voor de eerste 5 inzenders in het klassement met het hoogste aantal 

punten  zijn er geldprijzen twv  €50,=, €40,=, €30,=, €20,= en €10,=  

Opmerking: bij gelijke punten beslist/beslissen de daarop volgende vogel(s) 6
e
, 7

e
 

enz.. Brengt dit ook geen uitsluitsel dan wordt er geloot.  



INSCHRIJFFORMULIER 

 

Verenigingsnummer : ………………………………..Kweeknummer:……………………. 

 

Naam:…………………………………………..……………………………………………… 

 

Adres:………………………………………………..………………………………………… 

 

Postcode + woonplaats :……………………………..………………………………………… 

 

Telefoonnummer:………………………………… 

 

Jeugdlid:         ja / nee      Geboortedatum :……………. 

 

Klasse * Klasse codering 

soort in 

vraagprogramma 

Kleurbenaming en/of soortnaam 

(bij hybriden oudervogels + kleur 

vermelden) 

Aantal 

vogels 

Kweek

-jaar 

Bedrag 

verzekering 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* Klasse 1 = stam   2 = stel   3 = enkeling   4 = enkeling open klasse 
 
Raadpleeg bij het invullen het Vraagprogramma 2014-2019 van de NBvV.  Zie site 
wwwNBvV.nl (Indien u niet in het bezit bent van het TT katern van de NBvV, verzoeken wij 
u de soort en kleurslag van de vogel volledig en duidelijk in te vullen). 
 

Aantal inschrijvingen : …… x €1        =  € 

Katalogus      € 2,50 Euro  

Totale inschrijfkosten      €         

 

Ondergetekende verklaart dat de hiervoor vermelde inschrijving zijn/haar eigendom is en 

hij/zij inschrijft onder de voor deze tentoonstelling geldende voorwaarden. 

 

DATUM     HANDTEKENING 
…………     ………………………. 

http://www.nbvv.nl/

