
Reglement Boxtelsekampioenschappen 2022. 
Georganiseerd door Vogelvereniging ”De Notenkraker” Liempde. 

 

 

 
 

 

1.Op deze tentoonstelling zijn de reglementen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, alsmede onderstaand 
reglement van toepassing.   

 
2. De inschrijving staat open voor alle leden van Vogelvereniging Vogelvreugd Ons Ideaal Boxtel en Vogelvereniging 
De Notenkraker Liempde. 
 
3. Ingeschreven moet worden volgens het vraagprogramma 2020 t/m 2024  van de N.B.v.V. met uitzondering van 
zangkanaries en grondvogels (kwartels). Europese cultuurvogels  moeten ingezonden worden volgens de daarvoor 
nu geldende bepalingen,  stammen of stellen doen niet mee als enkeling, de als stam of stel ingeschreven vogels, die 
later als stam of stel niet compleet blijken te zijn, doen alsnog mee als enkeling. Ook mogen openklasse vogels 
worden ingezonden (geen stammen of stellen) maar deze dingen niet mee naar de extra prijzen en bondsprijzen, aan 
prijswinnende vogels in deze klasse worden certificaten uitgereikt. 
 

4. Vogels moeten worden ingeschreven op het daarvoor toegestuurde inschrijfformulier, of toegezonden digitale 
inschrijfformulier, vermeld het juiste klasse nummer naam en eventueel geslacht (man of pop) van de vogel.  
 

5. Het inschrijfgeld bedraagt €1,50 per vogel, stellen (2 vogels) kosten €3,- en stammen (4 vogels) € 6,-   
De catalogus is verplicht en kost € 2,50. Jeugdleden (indien vermeld) spelen in een aparte klasse  
 en zijn geen inschrijfgeld verschuldigd. 
 

6. Vogels en kooien zijn door de N.B.v.V. collectief verzekerd tegen brand en diefstal na braak. De waarde van de 
vogel plus kooi moeten op het inschrijfformulier vermeld worden. 
 
7. Het inschrijfformulier dient uiterlijk zondag 20 november bij uw eigen secretaris te zijn of maandag 21 november 
voor 21.00 uur ingeleverd te zijn bij Jos Opheij Vendelstraat 9A 5298 CW Liempde tel. 0613945663. Dit geldt ook 
voor inschrijvingen die per email  worden verstuurd naar jos.opheij@ziggo.nl (geen inschrijfgeld per post 
verzenden) 
 
8. Betaling kan voldaan worden middels overschrijving, Regio bank rekeningnr. NL87 RB RB 0989 6124 49 t.n.v. 
Vogelvereniging  De Notenkraker met vermelding naam en kweeknummer. 
 
9. Vogels moeten worden ingezonden in de door de N.B.v.V. voorgeschreven kooien (indien kooien nodig dit op het 
inschrijfformulier vermelden) 
 
10. Iedere kooi moet voorzien zijn een kooinummer, hetgeen midden voor op het zwarte gedeelte van de kooi 
bevestigd moet worden. Bij de koepelkooien op de lange zijde. Kooinummers worden toegestuurd. 
 
11. Kooien afleveren met vol zaadbakje rechts en fontein of bak links (water aanwezig in inbrenglokaal). Voor 
parkietachtigen is het toegestaan het zaad op de bodem van de kooi te deponeren. Speciale voederwijze op het 
inschrijfformulier  vermelden (voeder meebrengen met vermelding van kooinummers)  
Alle kooien moeten voorzien zijn van een bodembedekking van zilverzand, vruchten en insecteneters mogen een 
bodembedekking hebben van witte kattenbakkorrels. Bijvoeren is slechts toegestaan onder toezicht van een daartoe 
bevoegd  aanwezig tentoonstellingscommissielid van vv. De Notenkraker. 
      
12. Vogels moeten worden ingebracht op donderdag 1 december tussen 19.00 en 21.00 uur bij Handboogvereniging 
L´Union Heidezoom 2  5298 VS Liempde (locatie vogelmarkt) Bij het inbrengen van de vogels dienen de absente 
vogels te worden gemeld. Als vogels voor 19.00 uur ingebracht moeten worden (bijvoorbeeld in verband met 
ploegendienst) kan dit in overleg met de tentoonstellingssecretaris Jos Opheij tel. 0613945663. 
 
 
 



13. Op deze tentoonstelling is de wet Dierenwelzijn en AVG van toepassing.  
 Zieke of gebrekkige vogels, alsmede onreine of brakke kooien worden geweigerd. Door een gebrek of andere 
beslissing van de keurmeester niet gekeurde vogels worden na overleg met de keurmeester al of niet volgens de 
regelgeving van de show gehaald. De eigenaar dient deze op te halen of ergens onder te laten brengen. Discussie 
hierover is niet mogelijk. Voor ziekte en sterfgevallen tijdens de tentoonstelling  is de organiserende vereniging niet 
aansprakelijk. 
In de catalogus wordt alleen uw naam en GSM nummer vermeld dit om uw gegevens te beschermen. 
 

14. De kooien mogen alleen door de tentoonstellingscommissieleden of aangewezen personen van de stellingen 
worden genomen. 
 

15.Na de keuring zullen de ringen van prijswinnende vogels worden gecontroleerd.  
 
16. Na het inbrengen van de vogels tot aan de opening van de tentoonstelling heeft niemand toegang tot de 
tentoonstellingszaal, uitgezonderd de leden van de tentoonstellingscommissie en de daartoe bevoegde personen. 
 
17. De keuring vindt plaats op vrijdag 2 december 2022. Er wordt gekeurd bij kunstlicht.  
 
18. De tentoonstelling is geopend zaterdag 3 december van 19:30 tot 22:00 uur en  zondag 4 december van 10:00 
tot 16:00 uur 
 
19. Afhalen van de vogels na sluiting van de tentoonstelling op afroep van naam (zondag 4 december 16:15 uur) 
Vogels worden alleen meegegeven op vertoon van de afhaalbrief. 
 
20. Uitsluitend vogels die op het inschrijfformulier vermeld staan, mogen de tentoonstellingszaal worden 
binnengebracht. 
 
21. De prijzen worden bepaald door de keurmeesters, waarbij de eindtelling op het keurbriefjes bindend is. Hierover 
is geen discussie mogelijk. 
 
22. Bondsmedailles worden naar  rato verdeeld. 
Het Bondskruis kan alleen gewonnen worden door leden van Vogelvereniging ”De Notenkraker” en zal dit jaar vallen 
bij de Tropisch vogel. 
 
23. De volgende prijzen kunnen per groep worden behaald: 
Kampioen elke groep bij 12 vogels meer 1e prijs mits 91 punten 
Kampioen stam elke groep bij 4 stammen of meer 1e prijs 360 punten zonder eenheidspunten 
Kampioen stel elke groep bij 6 stellen of meer 1e prijs mits 180 punten. 
 
24.Extra prijzen  Boxtelskampioen kanaries, Boxtelskampioen tropen, Boxtelskampioen Europese cultuurvogels en 
Boxtelskampioen Parkieten en duiven, deze prijzen worden uitgereikt in de vorm van een certificaat. 
 
25. Beste kweker wordt toegekend aan de hoogst behaalde punten van 5 eigenkweek vogels (wisselbeker) 
 
26. Algemeen kampioen is de inzender met  de eigenkweek vogel met de hoogst behaalde punten, bij gelijk aantal 
punten beslissen de keurmeesters (wisselbeker) 
 
27. De te behalen prijzen worden uitgereikt in de vorm van een aan  vogels gerelateerd product, er kunnen per 
inzender maximaal 3 pakketten worden gewonnen, aan elke prijswinnende inzender wordt een certificaat uitgereikt 
met daarop vermeld, de prijs winnende vogels. 
 
28. Beslissingen over zaken waarin dit reglement niet voorziet, worden met inachtneming van de Bondsreglementen 
genomen door de tentoonstellingscommissie van de Vogelvereniging "De Notenkraker" Liempde.  
 
29. Reclames over de tentoonstelling kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van 
Vogelvereniging "De Notenkraker" Liempde. 
 
                                             De tentoonstellingscommissie van Vogelvereniging ”De Notenkraker” 

              


