
       

                        Reglement 
                        Tentoonstelling 2022 
           

           IJsselstein, oktober 2022 

UITNODIGING 
  

Voor deelname aan de tentoonstelling in de zaal Heritage Auctions Europe, aan de Energieweg 7, 
3401 MD te IJsselstein, welke dit jaar gehouden wordt van 9 tot en met 11 december 2022. 
Dit jaar gaan wij weer een tentoonstelling organiseren die zich – dankzij onze vele inzenders – mag 
verheugen in een goede bekendheid en tot een der grotere tentoonstellingen van Nederland gerekend 
mag worden. 
Wij zijn er van overtuigd dat onze trouwe inzenders weer allemaal aanwezig zullen zijn, maar 
verwachten natuurlijk ook een aantal nieuwe inzenders. 
Om de tentoonstelling goed te laten verlopen zal het bondsreglement als basis dienen. Daarnaast zijn 
als aanvulling op het bondsreglement de volgende punten voor de inschrijvers van belang. 
 

INSCHRIJVING VAN DE VOGELS 
Er kunnen alleen vogels ingeschreven worden die genoemd worden in het vraagprogramma 2020-2024,  
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
Het volledige vraagprogramma is ook te vinden op de internetsite van de NBvV, www.nbvv.nl  
onder de rubriek tentoonstellingen. 
Beschikt u niet over internet dan gelieve contact op te nemen met de tentoonstellingssecretaris. 
Indien mogelijk zouden wij het zeer op prijs stellen de formulieren digitaal in te leveren. 
E-mail: h.m.v.rooijen@kleurenzang.nl 

 
Het inschrijfformulier moet zo duidelijk en volledig mogelijk ingevuld worden wat betreft het bedrag van 
verzekering, het klasse nummer en ringnummer. Ringvolgnummer invullen is niet verplicht.   
Europese cultuurvogels mogen alleen worden ingezonden met een vaste voetring, met de juiste 
ringmaat. 
De klasse nummers s.v.p. op volgorde plaatsen. Ook open klasse vogels kunnen worden ingeschreven. 

 
Voor vogels met een afwijkend menu is het gewenst dit op het inschrijfformulier te vermelden en op het 
voer een sticker plakken met het kooinummer er op. 
 
Voor alle vogels worden door de vereniging kooien beschikbaar gesteld. Deze kunnen gelijktijdig met 
inleveren inschrijfformulier op zaterdag 12 november worden opgehaald bij Hein van Rooijen, 
Schonauwen 63, 3401 HG IJsselstein tussen 14.00 en 15.30 uur. Vogels kunnen ook worden ingebracht 
in eigen kooien. Dit moeten wel de door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers voorgeschreven 
kooien zijn. Leden die niet met eigen kooien inzenden adviseren wij de kooien op 12 november te halen. 
Zij kunnen de vogels tijdig opkooien en deze zitten dan tijdens de keuring en de tentoonstelling rustiger. 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
Jeugdleden tot 17 jaar kunnen aan de tentoonstelling deelnemen. Zij moeten op het inschrijfformulier 
het woord JEUGDLID en geboortedatum vermelden.  
Jeugdleden dingen mee naar het jeugdkampioenschap. 

http://www.nbvv.nl/


 
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per vogel. Stammen en stellen doen niet mee met de enkeling.  
Voor jeugdleden is dit € 0,75 per vogel. 

 
Voor de verplichte catalogus is € 2,00 verschuldigd. 

 
De inschrijfformulieren kunnen tot uiterlijk 12 november a.s. worden ingeleverd bij de 
wedstrijdsecretaris Hein van Rooijen, Schonauwen 63, 3401 HG IJsselstein.  
Toezenden kan ook naar bovengenoemd adres.  
Men kan het inschrijfformulier ook downloaden via www.kleurenzang.nl 
Ga naar menu vogelshow 2022. 
Klik menu inschrijfformulier 2022. 
Hier aangekomen kies ”klik hier dan op downloaden”. 
Rechts bovenin bestand downloaden. 
Bestand openen. 
Rechts boven, bewerken inschakelen. 
Na invullen bestand opslaan als op bureaublad. 
Er zijn twee mogelijkheden: 
1. Bestand afdrukken en via de post versturen. 
2. Per mail. Open nieuw mail, druk op invoegen klik op bestand en kies inschrijfformulier-2022 dan 
versturen. 
 
Zodra de inzending ontvangen is krijgt u binnen twee dagen een ontvangstbevestiging. 
Als u deze niet ontvangen hebt, dan gelijk even een berichtje. 
 
Zorg er wel voor dat het op 12 november a.s. in het bezit is van de secretaris. De mogelijkheid bestaat 
ook het inschrijfformulier in te leveren op zaterdag 12 november van 14.00 – 15.30 uur bij de secretaris. 
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig met het inleveren van het inschrijfformulier worden voldaan. U kunt 
het bedrag ook voor 12 november storten op NL81 RABO 0159226910 t.n.v. vogelvereniging Kleur en 
Zang te IJsselstein, onder vermelding van “inschrijfgeld” en uw kweeknummer. Ruim voor de 
tentoonstelling ontvangt u van de wedstrijdsecretaris een bevestiging dat uw inschrijving ontvangen is 
en tegelijk ontvangt u ook uw toegewezen kooinummers en de inbreng/ afhaallijst. De inbrenglijst dient 
u tegelijk met het inbrengen van uw vogels te overhandigen aan een van de leden van de 
tentoonstellingscommissie. 

 
INBRENGEN VAN DE VOGELS 
De wedstrijdvogels worden door de tentoonstellingscommissie in ontvangst genomen op woensdag  
7 december van 14.00 – 17.00 uur en van 19.00 – 20.00 uur. In het belang van uw vogels verzoeken wij 
u niet te laat de vogels in te leveren, aangezien wij om 20.30 uur het licht in de zaal uit willen doen. 
Er zal tijdens het inbrengen van de vogels zeer scherp gelet worden dat zowel kooi als vogels geen luis 
bij zich hebben. Deze vogels en kooien worden direct verwijderd. 

 
Kooien moeten bij het inbrengen goed schoon gemaakt zijn. Er moet op de bodem schoon schelpenzand 
zijn aangebracht. 
Bij de parkieten is ook zaad toegestaan.  

http://www.kleurenzang.nl/


Bij de grote kistkooien moet het voerbakje bij het deurtje geplaatst worden. De waterpijpjes aan de 
buitenkant van de kooi. Leden die met eigen kooien komen moeten deze zelf voorzien van etensbakje 
en waterpijpje. 
 
Grondvogels hoofdstuk 33 + groep 15.100 en 15.125 mogen alleen worden ingezonden indien vergezeld 
van een geldig entbewijs tegen pseudovogelpest. De enting moet minimaal 2 weken en maximaal  
5 maanden voor de tentoonstelling zijn verricht. Het entbewijs blijft tijdens de tentoonstelling ter 
beschikking van vogelvereniging Kleur en Zang. 

 
Vogels bestemd voor de verkoop kunnen gelijktijdig met de wedstrijdvogels worden afgegeven, maar 
mogen ook nog op een later tijdstip worden aangeboden. Bij de te verkopen kanaries bij voorkeur het 
geslacht opgeven. 
Er mogen maximaal 10 vogels per soort/kleur gebracht worden met een maximum van 5 kooien à 10 
vogels. 
Ook leden die geen vogels inzenden kunnen vogels voor de verkoop brengen. 

 
Van alle vogels, zowel in de tentoonstellingsruimte als in de verkoop, die te koop worden aangeboden 
komt 10% van het verkoopbedrag ten goede aan de vereniging. 

 
Voor alle in te brengen vogels (zowel voor wedstrijdvogels als ter verkoop aangeboden vogels) geldt dat 
de vogels gezond moeten zijn, niet vuil en geen uiterlijke gebreken vertonen. Let er vooral op dat de 
vogels geen luis of vedermijt bij zich dragen. Keurmeesters zullen daar tijdens de keuring en 
tentoonstelling ernstig op letten. 
Vogels die om wat voor reden niet gekeurd worden mogen niet meer op de tentoonstelling blijven 
staan. 
 
KAMPIOEN AANGEWEZEN VOGEL 
Bij het inbrengen van de vogels kan men 1 vogel (kooinummer) aanwijzen per kweekrichting. Kosten  
€ 1,00 per vogel.  
Dit moeten vogels zijn met vaste voetring en eigen kweek, aantal jaren van mee doen zie 
vraagprogramma 2020-2024. Open klasse vogels doen niet mee. 

 
KEURING VAN DE VOGELS 
De keuring van de vogels vindt plaats donderdag 8 december van 9.00 – 15.00 uur bij daglicht.  
Behoudens keurmeesters en tentoonstellingsmedewerkers zal niemand tot de keuring worden 
toegelaten. 

 
OPENING TENTOONSTELLING 
De opening vindt plaats op vrijdag 9 december om 19.00 uur. 
De overige openingstijden zijn: vrijdag 9 december van 19.00 – 22.00 uur, zaterdag 10 december van 
10.00 – 18.00 uur en zondag 11 december van 10.00 – 16.30 uur. 
In het gebouw, waar de tentoonstelling gehouden wordt, vinden alle activiteiten plaats op de begane 
grond en is voor minder validen en rolstoelgebruikers prima toegankelijk. 

 
 
   



AFHALEN VAN DE VOGELS 
De vogels kunnen weer afgehaald worden op zondag 11 december tussen 16.30 – 17.30 uur.  
Dit uitsluitend op vertoon van de inbreng/afhaallijst. Vogels dienen wel afgehaald te worden in eigen 
kooien of - indien men kooien van de vereniging in bruikleen heeft gehad - in lopers of doosjes. Kooien 
van de vereniging worden beslist niet mee gegeven. Verkochte vogels in de tentoonstellingszaal kunnen 
door de nieuwe eigenaar eveneens tussen 16.30 – 17.30 uur afgehaald worden. 
Tegelijk met het afhalen van de vogels wordt het bedrag van de verkochte vogels met de inzender 
verrekend. 

 
Leden die bezwaar hebben hun vogels op zondag af te halen in de tentoonstellingszaal of in de 
verkoopklasse kunnen dit doen op maandag 12 december van 9.00 – 9.30 uur, of in overleg met het 
bestuur. 
 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de secretaris, Hein van Rooijen, 
Schonauwen 63, 3401 HG  te IJsselstein, telefoon 030-6881113 of e-mail: h.m.v.rooijen@kleurenzang.nl 
 
Inzenders die de vereniging deze tentoonstelling extra willen steunen kunnen een bedrag aangeven 
onder de kop ereprijzen. 

 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur, zulks met 
inachtneming van het bondsreglement. 
 
BONDSKRUIS 
Valt in 2022 bij de postuurkanaries. 

 
Dit schrijven goed bewaren, hier staan alle gegevens op die voor u van belang kunnen zijn voor de 

tentoonstelling. 
 

Wij hopen op veel inzenders en vogels op deze tentoonstelling. 
 

 

mailto:h.m.v.rooijen@kleurenzang.nl

