
                                                                       

Secretariaat: Wim van Weert, Wijsstraat 63, 5481 RK Schijndel 
Tel: 073-5475993,  Verenigingscode S23 
Bankgegevens:  NL70RABO0147186110      KvK: 17145615 
Email: wam.weert@home.nl Internet: www.vvschijndel.webnode.nl 

 

Geachte sportvrienden en vogelliefhebbers, 

Dit jaar heeft Vogelvereniging Fenix Schijndel de eer om samen met het bestuur van district Noord 

Brabant Oost de districtswedstrijd en tentoonstelling te organiseren. Deze wordt gehouden in week 49 

van 9 december t/m 11 december in Scc De Vink Hoevenbraaksestraat 28, 5482 BD Schijndel. 

Echter zonder vogels is er geen tentoonstelling, dus we nodigen U van harte uit om deel te nemen aan 

deze districtstentoonstelling om er zo gezamenlijk een mooi wedstrijd en tentoonstelling van te maken.  

 

Vraagprogramma. 
Inschrijven dient te gebeuren volgens het nieuwe vraagprogramma 2020 t/m 2024 van de NBvV . 

Raadpleeg hiervoor de site van de NBvV. 

 

Inschrijven. 
Inschrijven is toegestaan voor leden van de NBvV District Noord Brabant Oost via de toegestuurde 

formulieren of via de site van het District Noord Brabant Oost of de site van  Fenix  Schijndel 

www.vvschijndel.webnode.nl 

Inschrijven kan door het invullen van bijgevoegd inschrijfformulier en dit opsturen naar W. v Weert, 

Wijsstraat 63, 5481 RK Schijndel of als bijlage via de mail sturen aan wam.weert@home.nl vraag om een 

bevestiging van inschrijven. 

Inschrijven sluit 20 november. 

 

Tentoonstellingssecretariaat. 
W. v Weert, Wijsstraat 63, 5481 RK Schijndel  073-5475993 e-mail: wam.weert@home.nl 

 

Inschrijfgeld. 
Dit bedraagt € 1,75 per vogel, stel € 3,50 , stam € 7,00 Catalogus is verplicht € 3,50 

Jeugd kan geheel gratis inzenden.  

 

Betaling. 
Deze dient gelijktijdig met het inschrijven te worden voldaan op rekening nummer                                           

Fenix  NL70RABO0147186110 ovv District 2022 met vermelding naam, kweeknummer en code vereniging. 

Betaald U contant dan met het inleveren van de inschrijfformulieren en niet via de post of gezamenlijk als 

vereniging. 

 

Inbrengen vogels. 
Dit is op woensdag 7 december van 14.00 t/m 21.00 uur. 

Scc De Vink Hoevenbraaksestraat 28, 5482 BD Schijndel 073-5493871 

Uitsluitend schone kooien met schelpenzand, voor parkieten is voer als bodembedekking toegestaan, de 

organisatie zorgt voor fonteintjes m.u.v. de zangvogels. 
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Bij grondvogels denk aan de inentbewijzen. 

Op het nieuwe vraagprogramma 2020 t/m 2024 staat bij elke vogel de juiste kooi vermeld, houd U zich 

hieraan. 

Na het inbrengen graag Uw auto even verder wegzetten i.v.m. de parkeerruimte. 

 

Speciaal voer. 
Vermelden op inbrengfomulier en graag zelf meebrengen zodat Uw vogels van het juiste voer voorzien 

zijn. 

 

Vluchten. 
Er zijn beperkt vluchten aanwezig indien nodig of gewenst duidelijk aangeven op het inschrijfformulier. 

 

Keuring. 
Deze zal plaatsvinden op donderdag  8 december daar waar nodig en gewenst onder kunstlicht. 

 

Opening. 
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 9 december om 19.30 uur. 

Openingstijden    vrijdag   9 december 19.30 t/m 22.00 uur. 

    zaterdag  10 december 14.00 t/m 22.00 uur. 

    zondag   11 december 10.00 t/m 15.00 uur. 

 

Prijsuitreiking. 
Zondag 11 december om ca 14.30 uur 

 

Afhalen vogels. 
Direct na uitreiking prijzen om plusminus 15.00 uur op volgorde afhaalnummer per vereniging. 

 

De beide besturen van Fenix Schijndel en District Noord Brabant Oost 

wensen U allen veel succes en hopen op Uw deelname en/of bezoek. 
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Prijzenschema Districtstentoonstelling 2022. 

Alle deelnemers kunnen in aanmerking komen voor de bondsprijzen die de N.B.v.V. ter 

beschikking stelt, dus ook voor de oorkonde met behaalde prijzen. 

Voor iedere groep, zowel de enkelingen, de stellen als bij de stammen worden 3 prijzen 

beschikbaar gesteld, te weten Kampioen, Zilver en Brons ongeacht het aantal ingezonden 

vogels per groep en men voldoet aan het minimum aantal punten. 

Minimum aantal punten voor een bondsprijs ( niet van toepassing op Harzers, waterslagers 

en Timbrado's) bij enkelingen 90 punten, stellen 180 en stammen 360 punten, dit geldt voor 

zowel de senioren als jeugd. 

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. 

Minimum aantal punten voor een bondsprijs op district T.T 2022 

  enkelingen stellen stammen 

  senioren jeugd senioren jeugd senioren jeugd 

Harzers 85 82 170 164 340 328 

Waterslagers 114 111 228 222 456 444 

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

Overige vogels 

 

90 90 180 180 360 360 

 

Prijswinnaars ontvangen, ongeacht het aantal gewonnen prijzen, van elk ere metaal één 

exemplaar, dit betreft dus één gouden en/of één zilveren en/of één bronzen medaille. 

Verenigingsprijs. 
De vereniging die met 10 vogels ( maximaal 2 per inzender) het meeste aantal punten 

behaald wordt VERENIGINGSKAMPIOEN. Bij gelijk aantal punten wordt er doorgeteld met de 

11e vogel of zoveel nodig om verschil te hebben. Het is dus wel noodzaak om Uw 

afdelingscode te vermelden op het inschrijfformulier. 

Nr. 1 ontvangt € 75,00 nr. 2 € 50.00 en nr. 3 € 25,00. 
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Meester zanger Zangvogels, 
De afdeling waarvan de meester zanger lid is ontvangt € 40,00. 

Dit kan bij de waterslagers, Harzers en Timbrado indien ingezonden. 

  

Jeugdklasse: 
 Bij de districtstentoonstelling kunnen jeugdleden van 6 t/m 16 jaar inzenden in de 

jeugdklasse aan de hand van de opgegeven geboortedatum.  

Deelname is uitsluitend mogelijk met eigenkweek vogels. 

Men kan ook kiezen om niet als jeugd maar als senioren lid deel te nemen, dit moet wel 

duidelijk op het inschrijfformulier worden aangegeven, dan gelden de zelfde voorwaarden 

zoals bij senioren.  

 

Reglement Districtstentoonstelling 2022. 
De districtskampioenschappen staan mede onder toezicht en verantwoordelijkheid van het 

districtsbestuur van het district  Noord-Brabant Oost.                                                                           

Het T.T. reglement van de N.B.v.V. is van kracht.  

 

1. Alle vogels worden indien nodig en gewenst onder kunstlicht gekeurd. 

2. Verkeerd ingeschreven/ingezonden vogels komen niet in aanmerking voor prijzen. 

Raadpleeg hiervoor het vraagprogramma 2020-2024 van de N.B.v.V. 

3. Vervanging van ingeschreven vogels is alleen mogelijk indien het een vogel is van 

dezelfde soort C.Q. hetzelfde ras, dezelfde  kleurslag, klasse als de oorspronkelijke 

ingeschreven vogel melden bij inbrengen of van te voren. 

4. De toegezonden kooinummers moeten bij inzending, midden onder op TT. kooien zijn 

bevestigd. 

5. Vogels moeten worden ingebracht in de door de N.B.v.V. voorgeschreven kooien. 

Vogels voor kistkooien in eigen kistkooien inbrengen.  

6. Grondvogels moeten volgens de hiervoor door het ministerie van LNV gegeven 

richtlijnen worden ingezonden, inentingsbewijzen inleveren bij het inbrengen van de 

vogels.  

7. Ringen voor Europese Cultuurvogels mogen uitsluitend gebruikt worden voor de 

daartoe aangewezen vogels. 

8. Inzenders van vogels welke geringd zijn met ringen van een andere organisatie dienen 

een kopie van het registratiebewijs van de N.B.v.V. mee te sturen met het 

inschrijfformulier. 

9. Zieke en/of gebrekkige vogels, evenals vogels en kooien die niet voldoen aan de 

hiervoor gestelde regels worden door de organisatie geweigerd. Er volgt geen 

teruggave van het inschrijfgeld. 
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10. De organisatie is niet aansprakelijk voor ziekte, sterfte of diefstal van vogels tijdens de 

tentoonstelling. 

11. Vogels en kooien zijn door de N.B.v.V. collectief verzekerd tegen brand en diefstal 

door middel van braak, dit echter alleen als de handelswaarde op het inschrijfformulier 

is vermeld.  

12. Schone kooien inbrengen met volle zaad bak rechts in de kooi, wit zand is in de 

universeel kooien verplicht. Bij parkieten in universeel kooien mag zaad als 

bodembedekker, in andere TT. kooien waar geen zand is voorgeschreven mag ook 

gebruik worden gemaakt van zand of kattenbakvulling. Fonteintjes worden gratis 

verstrekt. 

13. Bijzondere voedingswijze op het inschrijfformulier vermelden, voer zelf meebrengen 

met vermelding  van naam en kooinummer. Bijvoeren tijdens de tentoonstelling mag 

alleen onder toezicht en met toestemming van de organisatie. 

14. Tijdens de tentoonstelling mogen geen vogels uit de kooien, of kooien van de 

stellingen worden gehaald, behoudens door daartoe gerechtigde personen. 

15. De ringen van prijswinnende vogels worden gecontroleerd op kweeknummer en 

jaartal. 

16. De uitslag op het keurbriefje is bindend. 

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

volgorde van reisafstand gegroepeerd per vereniging. Vanaf het inbrengen van de 

vogels tot aan de opening van de tentoonstelling hebben alleen de daartoe aangewezen 

personen toegang tot de tentoonstellingszaal. 

18. De inzender conformeert zich door inschrijving met het reglement van de 

tentoonstelling. 

19. In alle gevallen waarin het reglement niet zou voorzien, beslist het 

tentoonstellingsbestuur in overleg met het districtsbestuur. 
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