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Om teleurstelling te voorkomen: Bestel uw voer tijdig
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Beste vogelvrienden,
Aan deze tentoonstelling werd door 5
verenigingen deelgenomen.
De Kanarievogel eindigde als 3de. Tussen
de 1ste en ons zat slechts 6 punten verschil.
De nummer 4 had 13 punten minder.
Individueel deden we ook mee. Goud bij
de kleurkanarie werd gewonnen door Piet
Hagenaars met 94 punten, brons bij de
postuurkanaries werd behaald door Aad
van Niel met 93 punten en bij de tropen
was het brons voor Arie van Rijn eveneens
met 93 punten. Arie behaalde nog goud bij
de stellen met 185 punten. Gerrit van der
Zwam had geen prijs maar behaalde met
zijn treursijzen 4 maal 90 punten. Ook niet
verkeerd. Heren allemaal gefeliciteerd.

Voor u ligt het reglement voor de jaarlijkse
onderlinge tentoonstelling. Vorig jaar werd
door slechts 20 leden deelgenomen. Zij
hadden in het totaal 309 vogels
ingeschreven waaronder 20 harzers, 175
waterslagers, 26 kleur / postuurkanaries en
88 tropen/parkieten. Net als andere jaren is
de kweek bij de een zeer goed verlopen en
bij de ander dramatisch.
Er zijn door 41 leden ringen besteld voor
dit afgelopen kweekseizoen. Het kan toch
niet waar zijn dat deze 41 leden niet in
staat zijn om een tentoonstelling te
verwezenlijken. De tentoonstelling is toch
de kern van de vereniging.

Dit jaar wordt de districtstentoonstelling
georganiseerd door vogelvereniging “De
Nachtegaal” uit Heerjansdam.
De inschrijfformulieren liggen bij de
secretaris of zijn te downloaden via de
website van de organiserende vereniging.
De sluiting van de inschrijving is 28
november en wordt gehouden van 16 t/m
19 december.

De sluiting van inschrijven is dit jaar
gepland op vrijdag 17 november.
Deze avond zal worden opgeluisterd door
keurmeester Leen Boers. Hij zal op een
leuke manier samen met ons kijken wat
weten we van de vogels in het algemeen.
Mocht u echt niet kunnen op deze avond,
kom dan zaterdag langs op de vogelbeurs
om uw inschrijving af te geven.

Tijdens onze eigen tentoonstelling zal op
de vrijdagavond (de stille avond met
betrekking tot het bezoekersaantal) net als
vorig jaar een klaverjasavond worden
gehouden. Dit is vorig jaar goed bevallen,
zowel door de leden van de vereniging als
de vaste deelnemers van de kaartavonden.
Ook u bent van harte welkom op deze
avond.

De rayontentoonstelling werd dit jaar
georganiseerd door onze zustervereniging
“De Kolibri” uit Noordwijkerhout. Aan
deze tentoonstelling werd door 4 leden van
de Kanarievogel deelgenomen met 50
vogels. Iets dat zelden of nooit is
gerealiseerd door onze vereniging. Dus het
kan wel. Laten we dit nu ook zien op onze
eigen onderlinge tentoonstelling.
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Vogelvereniging 'DE KANARIEVOGEL' - KATWIJK e.o.
TENTOONSTELLING 2017.
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT/VRAAGPROGRAMMA
Voor deze tentoonstelling geldt het T.T. reglement van de N.B.v.V. en de navolgende bepalingen:
INSCHRIJVING
Artikel 1.
Het inschrijfformulier moet uiterlijk VRIJDAG 17 november 2017 worden ingeleverd en voldaan. Dan wordt
tevens de laatste ledenvergadering van dit jaar gehouden. Inschrijving vindt plaats via een daarvoor door de
vereniging verstrekt inschrijfformulier.
Artikel 2.
De vogels die gevraagd worden zijn:
Stammen A, stellen A, enk. A, B en C:
Klasse A = eigen kweek uit het kweekjaar:
Alle vogels van 2017 en 2016.
Alle vogels uit de hoofdgroepen 53, 54, 59 t/m 65 t/m 2015
hoofdgroepen 66 t/m 68 t/m 2014.
Alle vogels uit de hoofdgroepen 69 t/m 72 en 74 t/m 2011.
Klasse B = eigen kweek eerder dan aangegeven jaar;
Klasse C = open klasse, d.w.z. zowel geringde als ongeringde vogels,
eigen kweek, gekocht, jong of oud.
Let op: Europese Cultuurvogels en hun bastaarden dienen ten alle tijden geringd te zijn met een juiste
voorgeschreven vaste voetring door de N.B.v.V. Dus ook de openklasse vogels.
Ten aanzien van stammen/stellen geldt dat vogels waarvan het geslachtsonderscheid door tekening of kleur
uiterlijk waarneembaar is uitsluitend per geslacht in één stam ingezonden kunnen worden. Een stam/stel
postuurkanaries dient ook uniform van kleur te zijn.
Artikel 3.
Zangkanaries moeten als volgt worden ingeschreven:
Stam klasnr.
Stel klasnr.
Harzer
1.1
1.2
Waterslager
2.1
2.2
Timbrado
3.1

Enk klasnr.
1.3
2.3
3.3

Artikel 4.
Bij bastaarden moeten de ouders van de vogel opgegeven worden. Deze kunnen eventueel verwerkt worden in
de catalogus.
Artikel 5.
Het inschrijfgeld bedraagt:
Volwassen leden: € 1,25 per vogel; stellen €2,50; stammen € 5,00.
Jeugdleden
: € 0,60 per vogel; stellen €1,20; stammen € 2,40.
De catalogus is € 2,00.
Artikel 6.
Bij het inschrijven van een STEL dienen TWEE regels op het inschrijfformulier gebruikt te worden; bij een
STAM vogels dienen VIER regels gebruikt te worden.
Dit in verband met verdere administratieve verwerking.
Artikel 7.
Eigen kweek vogels zijn vogels die geringd zijn met:
a) een bondsring van de N.B.v.V. met het kweeknummer van de inzender;
b) een ring, waarvan het kweeknummer en het volgnummer geregistreerd staan bij de ringencommissaris.
C) een ring van een andere organisatie die aangesloten is bij COM/Nederland, en het kweeknummer erkend is
door de N.B.v.V.
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Artikel 8.
De vogels zijn tegen brand en diefstal (na inbraak)verzekerd. De vogels zijn alleen verzekerd wanneer de
handelswaarde is ingevuld op het inschrijfformulier. Voor vermissing en sterfte is de vereniging niet
aansprakelijk.
INKOOIEN
Artikel 9.
Alle vogels moeten dinsdag 5 december tussen 19.30 en 21.00 uur worden ingeleverd in het verenigingsgebouw
"Kleindierencentrum", oude ’s-Gravendijckseweg 2a te Katwijk. Vogels die hierna komen worden NIET meer
aangenomen. Hier zal streng op worden gelet.
Artikel 10.
Inzenders van zangkanaries en/of bepaalde postuurkanarierassen dienen hun vogels aan te bieden in
specifieke kooien, bedoeld voor deze soort. Deze kooien moeten voldoen aan de eisen van de N.B.v.V. en
voorzien zijn van zilverzand op de bodem. Alle overige vogels worden ondergebracht in kooien van de
vereniging.
Artikel 11.
De commissie van ontvangst heeft het recht om kooien die vuil en/of met herkenningstekens worden aangeboden
of niet voorzien zijn van ZILVERZAND te weigeren.
Artikel 12.
Een ieder is verplicht bij het inkooien het gekopieerde inschrijfformulier te overleggen waarop de juiste
ringnummers vermeld staan van zowel de A als de B vogels.
Wanneer het kweeknummer op het inschrijfformulier niet overeenkomt met dat van de ingekooide vogel en
Artikel 7b en 7c niet van toepassing is dan is diskwalificatie mogelijk.
Artikel 13.
Elke inzender van zangkanaries ontvangt behalve het gekopieerde inschrijfformulier, ook kooinummers. De
kooinummers moeten ONBESCHADIGD aangebracht worden op het VOERBAKJE.
Artikel 14.
Tijdens de keuring, welke vastgesteld is op woensdag 7 december, heeft NIEMAND toegang tot de zaal,
behalve het tentoonstellingscommissie en zij die voor assistentie zijn aangewezen.
Artikel 15.
Tijdens de keuring is het, voor wie dan ook, niet toegestaan bij de keurmeester te verblijven. De voorbrengers
mogen alleen de vogels plaatsen en weghalen. Zij mogen tijdens deze handelingen zich niet met de keurmeester
onderhouden.
Artikel 16.
Vogels met herkenningstekens, zoals twee ringen, een afwijkend gekleurde ring, etc., worden NIET gekeurd.
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PRIJZENVERDELING
Artikel 17.
Voor de verdeling van de prijzen worden de vogels in principe ingedeeld in de volgende categorieën:
Stammen & Stellen:
* harzers
* waterslagers
* timbrado’s
* kleur- en postuurkanaries
* zebravinken
* japanse meeuwen
* Australische prachtv.
* overige tropen
* grasparkieten
* grote parkieten

groep 1
groep 2
groep 3
groep 3.001 t/m 4.950
groep 5.001 t/m 5.035
groep 6.001 t/m 6.033
groep 9.001 t/m 10.025
groep 7.001t/m 8.008, 11.001 t/m 17.003,
33.001 t/m 34.012
groep 18.001 en 19.018
groep 20.001 t/m 32.008

Enkelingen:
* harzers
* waterslagers
* timbrado’s
* kleurkanaries
* vorm- en postuurkan.
* zebravinken
* Japanse meeuwen
* Australische prachtv.
* alle bastaarden
* Eur. cultuurvogels
* overige tropen

groep 1
groep 2
groep 3
groep 3.001 t/m 3.950
groep 4.001 t/m 4.950.
groep 5.001 t/m 5.036
groep 6.001 t/m 6.033
groep 9.001 t/m 10.025
groep 14.001 t/m 14.002
groep 15.003.001 t/m 15.175
groep 7.001 t/m 8.008, 11.001 t/m 13.001
16.001 t/m 17.003, 33.001 t/m 34.012
* grasparkieten
groep 18.001 t/m 19.018
* ov. parkieten
groep 20.001 t/m 32.008
Wanneer het bestuur het wenselijk acht kunnen categorieën samengevoegd/gesplitst worden.
Artikel 18.
Per hoofdgroep wordt dan pas een prijs uitgereikt, als er minimaal
10 vogels of 5 stellen, of 3 stammen ingeschreven zijn.
Artikel 19.
Een in artikel 17 genoemde categorie of een door het bestuur samengestelde categorie komt in aanmerking voor
een kampioensprijs als daarin minstens 25 vogels, waarvan ten minste 15 A-vogels, of 8 stellen, of 4 stammen
zijn ingeschreven. De punten grens is gelijk aan die van het behalen van een bondskruis.
Artikel 20.
In de groepen 1, 2 en 3 kan aan de hoogst gewaardeerde A-vogel de meesterzangersprijs worden toegekend.
Deze prijs wordt dan pas toegekend als deze voldoen aan art. 19.
Artikel 21.
De vogels die in de groepen 3.001 of hoger als stam/stel zijn ingeschreven, dingen ook mee naar de prijzen van
de enkelingen A-vogels.
Artikel 22.
Voor de uitreiking van het Bondskruis of het Verenigingskruis zijn de vogels verdeeld in 5 clusters:
Cluster 1: harzers
groep 1;
Cluster 2: waterslagers
groep 2;
Cluster 3: timbrado’s
groep 03;
Cluster 4: kl.- en postuurkan.
groep 3.001 t/m 4.950;
Cluster 5: overige vogels
groep 5.001 t/m 34.012
Bij toerbeurt, in bovengenoemde volgorde, komt de hoogst gewaardeerde A-vogel in een der genoemde clusters
in aanmerking voor het Bondskruis.
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De hoogste A-vogels in de overige vier clusters komen in aanmerking voor het Verenigingskruis.
Stammen, als zodanig komen voor zowel het Bondskruis als het Verenigingskruis niet in aanmerking.
Clusters kunnen NIET samengevoegd/gesplitst worden.
Artikel 23.
Het Bonds- cq. Verenigingskruis wordt alleen uitgereikt wanneer in het betreffende cluster:
a) minimaal 25 A-vogels ingeschreven zijn;
b) de hoogste A-vogel minimaal het volgende puntentotaal heeft behaald:
cluster 1: harzers
- 86 punten;
cluster 2: waterslagers
- 115 punten;
cluster 3: timbrado’s
- 86 punten;
cluster 4: kl.- en postuurkan.
.- 89 punten;
cluster 5: overige vogels
- 89 punten.
Artikel 24.
Het Bondskruis valt dit jaar in cluster 4; de Verenigingskruizen in de clusters 1, 2, 3 en 5. Indien
overeenkomstig de in artikel 23 genoemde voorwaarden in 2017 geen Bondskruis in cluster 4 kan worden
uitgereikt vervalt de beurt van deze cluster en komt de volgende cluster in aanmerking voor het Bondskruis. Ook
hier geldt dezelfde voorwaarden. In dat geval gaat volgend jaar het Bondskruis naar de volgende cluster.
Artikel 25.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een Bondsmedaille dient een vogel minimaal het volgende
puntentotaal te hebben behaald:
* harzers:
84 punten;
* waterslagers:
105 punten;
* timbrado’s:
84 punten;
* overige vogels:
87 punten.
Ook stammen kunnen in aanmerking komen voor een Bondsmedaille. De stam dient dan minimaal, inclusief de
eenheidspunten, het volgende puntentotaal te hebben behaald:
* harzers:
336 punten;
* waterslagers:
420 punten;
* timbrado’s :
336 punten;
* overige vogels:
348 punten.
Artikel 26.
Bij een gelijk puntentotaal wint bij de zangkanaries de vogel met het hoogste aantal punten in de hoofdtoeren.
Is dit gelijk dan achtereenvolgens de toeren van boven naar beneden op de keurlijst.
Bij de overige vogels wijzen de desbetreffende keurmeesters de kampioenen aan.
Artikel 27.

Bij het behalen van meerdere prijzen, is het mogelijk om deze samen te voegen. Dit is aan te
geven op het inschrijfformulier. De Kampioensprijs wordt niet samengevoegd met andere
prijzen.
Artikel 28.
Inzenders kunnen deelnemen aan een DERBY wedstrijd. De derbywedstrijd wordt, bij voldoende deelname,
gehouden in vier categorieën, te weten:
* harzers; * waterslagers; * timbrado’s
* overige vogels.
Het inschrijfgeld voor de derby wedstrijd is € 1,00 per wedstrijdcategorie. Het verschuldigde bedrag dient
gelijktijdig met het overige inschrijfgeld voldaan te worden.
De derby wordt aangewezen door middel van de opgave van een kooinummer bij het inkooien van de vogels.
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PROFILE PAUL

MAAKT FIETSEN

NOG LEUKER!
Drieplassenweg 1, 2225 JH Katwijk, tel. 071 – 4012356
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Artikel 29.
Aan de inzender van een vogelsoort die voor de EERSTE MAAL als EIGEN KWEEK op de
afdelingstentoonstelling van 'De Kanarievogel' wordt ingezonden wordt een TT-PRIMEUR oorkonde verstrekt.
In bepaalde gevallen zullen ook ondersoorten voor een oorkonde in aanmerking komen. Dit kan alleen
plaatsvinden wanneer de verschijningsvorm van de ondersoort overduidelijk afwijkt van de nominaatvorm en ze
ook als zodanig in de literatuur omschreven staat. De inzender dient zelf op het inschrijfformulier aan te geven of
het een TT-primeur betreft.
Bastaarden en mutanten komen niet voor een oorkonde in aanmerking. In een Bijlage bij dit
Tentoonstellingsreglement is aangegeven welke vogelsoorten inmiddels als eigen kweek op de
afdelingstentoonstelling van 'De Kanarievogel' zijn ingezonden.
Het bestuur bepaalt of een vogel voor een TT-primeur oorkonde in aanmerking komt.
Artikel 30.
De gewonnen prijzen worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het verenigingsgebouw.
VOGELVERKOOP
Artikel 31.
Tentoongestelde vogels kunnen ook te koop worden aangeboden. Verkoop van tentoongestelde vogels geschiedt
via het bestuur. Verkochte vogels kunnen zaterdag 9 december na 13.30 uur worden opgehaald. Van de
verkoopsom gaat 10% naar de TT kas.
Artikel 32.
Indien mogelijk zal er een aparte verkoopklasse worden ingesteld. Deze vogels worden niet ter keuring
aangeboden. Inbrengen geschiedt op woensdag 7 december tussen 19.30 en 21.00 uur.
Kosten : Per kooi € 1,00. Na de verkoop vervalt 10% van de verkoopsom aan de verenigingskas, verminderd met
de € 1,00 kooihuur. Per kooi kunnen maximaal 2 vogels te koop worden aangeboden. Deze 2 vogels worden als
eenheid verkocht. De te koop aangeboden vogels moeten wel gezond en compleet zijn.
Om vogels via de verkoopklasse te koop aan te bieden, dient men deel te nemen aan de tentoonstelling.
Artikel 33.
Indien 2 vogels in één kooi te koop worden aangeboden dan dienen ze van hetzelfde ras te zijn en bij elkaar te
passen.
OPENING EN SLUITING VAN DE TENTOONSTELLING
Artikel 34.
Op donderdag 7 december vindt om 20.00 uur de opening plaats.
Artikel 35.
Inzenders moeten zaterdag 9 december om 16.00 uur hun vogels afhalen. Dit ondanks de sluiting om 15.30
uur. Uitgifte vindt plaats op vertoon van de inkooikaart.
Artikel 36.
Iedere inzender is verplicht, na het uitkooien van de vogels, de gebruikte kooien ter plaatse schoon te maken.
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 37.
De vogels worden door een daarvoor aangestelde commissie gevoederd. Inzenders die hun vogels zelf willen
voeren, dienen dit met het bestuur af te spreken.
Artikel 38.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de tentoonstellingscommissie.
Zangkanarie-inzenders opgelet!
Kooien inbrengen met een vol voerbakje rechts en een leeg waterbakje links en zilverzand op de bodem.
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In winkelcentrum DIGROS

Met onze 20 jaar ervaring kunt u bij ons terecht voor al uw vragen.
Wij hebben een ruim assortiment vogelvoer in de winkel en vrijwel
alle groot verpakkingen zijn te bestellen.
Verder hebben wij met onze 310 vierkante meter oppervlakte een
ruim assortiment voor al uw huisdieren.
Visserijkade 2, 2225 TV Katwijk aan Zee
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TT-PRIMEUR
Overeenkomstig artikel 29 van het tentoonstellingsreglement/vraagprogramma wordt aan de inzender van een
vogelsoort die voor de eerste maal als eigen kweek op de afdelingstentoonstelling van 'De Kanarievogel' wordt
ingezonden een TT-primeur oorkonde verstrekt. De oorkonde wordt sedert de 43e TT in december 1991
uitgereikt. Onderstaand vindt u een overzicht van het jaar, de kweker en de vogelsoort wanneer die voor de
eerste keer als eigen kweek vogel op de afdelingstentoonstelling van 'De Kanarievogel' te bezichtigen was. Het
overzicht is gebaseerd op de tentoonstellingscatalogi van de 15e TT in januari 1964 tot heden. Over de periode
vóór 1964 ontbreken ons de juiste gegevens. Niet altijd was de catalogus even duidelijk in het aangeven van de
juiste soortnaam. Gekozen is voor dat jaar van de T.T.-primeur en naam van de kweker wanneer desbetreffende
vogel voor de eerste keer expliciet in de catalogus als eigen kweek vogel wordt vermeld. Alle in het overzicht
niet genoemde vogelsoorten komen voor een oorkonde in aanmerking met uitzondering van kanaries,
zebravinken, Japanse meeuwen, bastaarden en mutanten en mits voldaan wordt aan het gestelde in artikel 29
.
kaapse mus
1999
kapoetsensijs
1996
kleine cubavink
1982
kortstaart pap.amadine
2001
loodbekje
1974
maskeramadine
1969
meesastrilde
1991
Mexicaanse roodmus
2006
mozambique sijs
1965
muskaatvink
1973
napoleonnetje
1991
nonastrilde
1998
oranjekaakje
1981
parelhals amadine
1984
reuzenekstertje
1993
rijstvogel
1971
rode druppel astrilde
2000
rode kardinaal
1982
rode kroonvink
1982
roodkuif kardinaal
1980
roodmasker astrilde
1983
roodkop amadine
1989
roodkop papegaaiamadine
Jonker
roodoor buulbuul
1982
roodstaart minla
2003
st. helenafazantje
Duyvenbode
saffraanvink
1971
schamalijster
2008
spitsstaart amadine
1966
teugel astrilde
1999
tijgervink
1979
tuinfluiter
2003
vuurvink
1971
witbuik cini
1990
witborst rietvink
1986
witschouder Tangara
2001
witstuitedelzanger
1999
zilverbekje
1969
zwartborst lijster
1994
zwartborst sijs
2008
zwartkopsijs
2007
zwarte sijs
2007

DEEL 1: EUROPESE CULTUURVOGELS
baardmannetje
2005 C.A.Freke
grote barmsijs
1997 D. Verhoef
kleine barmsijs
2003 R.v. Duijvenbode
Europese sijs
2003 N.C.Disseldorp
groenling
1984 C.A. Freke
grote goudvink
1997 D. Verhoef /
M.A. Rasenberg
kleine putter
1982 C.A. Freke
grote putter
2005 T. van den Berg
vink
1987 C.A. Freke
zanglijster
2004 C.A. Freke
DEEL 2: TROPISCHE VOGELS
Baardmannetje
1987 C.A. Freke
Balispreeuw
1988 G.J. van Zuilen
bandvink
1965 D. van Duijn
bichenowastrilde
1983 A. van Nieuwkoop
binsenastrilde
1965 K. Kuggeleyn
blauwfazantje
1965 K. Kuggeleyn
blauwgrijze roodstaartje 1999 J. Mesman
blauwkop blauwfazantje 1989 A. van Rijn
Boliviaanse kuifkardinaal 1991 A. van Nieuwkoop
bruinborstrietvink
1983 J.W. v/d Oever
ceresamadine
1966 G. Helling
Chinese groenling
1983 C.A. Freke
diamantvink
1964 P. Schaap
donkerrode Amarant
2001 J.W. v/d Oever
dybowski astrilde
1994 A. van Rijn
driekleur papegaaiamadine 1967 A. Ouwehand
elfen astrilde
1996 J. Mesman
forbes papegaaiamadine 1996 B. Nijgh
geelbuik cini
1992 A. van Nieuwkoop
geelstuit edelzanger
1992 J. Mesman
geschilderde astrilde
1982 J.W. v/d Oever
gordelgrasvink
1964 W. de Liefde
goudbuikje
1993 J.W. v/d Oever
goudmus
1981 A. v. Duyvenbode
gouldamadine
1971 C. van
Duyn / N.W. v Beelen
grijskaplijster
1986 P. v/d Plas-HD73
groene kardinaal
2006 W.J.M. Zonneveld
hadesnon
1990 B. Nijgh
Himalaya groenling
2001 R. v. Duyvenbode
Japanse nachtegaal
1986 C.A. Freke
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R. v. Duyvenbode
B. Nijgh
J.W. v/d Oever
B. Nijgh
J.W. v/d Oever
W. van Rhijn
A. v. Duyvenbode
C. Schaap
G. van Duyn
A. v. Duijvenbode
A. van Nieuwkoop
J. Mesman
A. van Nieuwkoop
J.W. v/d Oever
A. van Nieuwkoop
J.H. van Maanen
J.W. v/d Oever
M.J. Helders
A. van Nieuwkoop
P. v/d Plas-HD73
J.W. v/d Oever
A. v. Duijvenbode
1984 C.M.
J. van Dijk
N.C. Disseldorp
1999 R. v.
M.A. Helders
R. v. Duyvenbode
G. Helling
R. v. Duyvenbode
G. van der Zalm
R. v. Duyvenbode
H. van den Oever
P. v/d Plas-X488
J.W. v/d Oever
R. v. Duyvenbode
J. Mesman
K. van Maanen
A. v. Duijvenbode
R. v. Duyvenbode
R. v. Duyvenbode
R. v. Duyvenbode
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DEEL 3: KROMSNAVELACHTIGEN
agapornis cana
1988 W. de Liefde
agapornis fischerie
1982 C. Doets
agapornis nigrigenis
2000 C. Zwaan
agapornis personata
1985 D. Verhoef
agapornis roseicollis
1966 P.C. van Duyn
agapornis taranta
1996 G.J. van Zuilen
aymara parkiet
2005 F. Jansen
aratinga auri capilla
1990 K. Verdegaal
Austr. Koningsparkiet
2004 J.M. Verkade
blauwkeelparkiet
2007 J.M. Verkade
bourkes parkiet
1971 P.H. van Zuilen
catharina parkiet
1987 H.J.M. van Elten
citroen parkiet
1993 G.J. van Zuilen
elegant parkiet
1990 K. Verdegaal
forpus coelestus
1983 D. Verhoef
forpus conspicillatus
1989 W. de Liefde
forpus passerinus
1988 H.J.M. v. Elten /
W.de Liefde
geelkop kakariki
1973 A. Ouwehand
geschilderde parkiet
2005 J.M.Verkade
grasparkiet
1970 J. Verloop
molinae groenwangparkiet 2003 J.M. Verkade
pennant rosella
1983 K. Verdegaal
prachtrosella
1973 A. Ouwehand
roodbuikparkiet
2009 J.M. Verkade
roodkap parkiet
1994 G.J. van Zuilen
roodrugparkiet
1966 H. de Liefde
roodvoorhoofd kakariki 2003 D.A.P. Verkade
splendid parkiet
1973 D. Remmelzwaal
turquoisine parkiet
1971 W. Botermans/
P.H. v Zuilen
valkparkiet
1971 W. Botermans
veelkleurenparkiet
1991 M. Glasbergen
witvleugelparkiet
2006 C. Jansen

DEEL 4: TROPISCHE DUIVEN EN
KWARTELS
californische kuifkwartel 1983 C.B. van Woerden
Birmaanse tortelduif
2001 R. v. Duyvenbode
brilduifje
2000 R. v. Duyvenbode
bronsvleugelduif
2007 R. v. Duyvenbode
chines dwergkwartel
1964 A.M.J. Vervaart
diamantduif
1970 M. Helders
dolksteekduif
2008 R. v. Duyvenbode
japanse kwartel
1982 C.B. van Woerden
peruduif
1986 M.J. Helders
talpacoti duif
1994 R. v. Duyvenbode
tamborijnduif
2003 R. v. Duyvenbode
vredesduif
2016 D.A.P. Verkade
virginische boomkwartel 1984 C.B. van Woerden

VOGELVERENIGING
'DE KANARIEVOGEL'KATWIJK e.o.
TENTOONSTELLING 2017
BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 17 november:
Sluiting inschrijving T.T. 2017.
Tevens laatste vergadering van dit jaar.
Donderdag 7 december:
T.T. geopend van 20.00 - 22.00 uur.

Dinsdag 5 december:
Opbouwen van de T.T. vanaf 09.00 uur;
Dinsdag 5 december:
Vogels inbrengen 19.30 – 21.00 uur.

Vrijdag 8 december:
T.T. geopend van 13.30 - 21.00 uur.
Klaverjas-avond start om 20.00 uur.

Woensdag 6 december:
Overdag de keuring;
Inbreng verkoopvogels 19.30 – 20.30 uur.

Zaterdag 9 december:
T.T. open van 10.00 - 15.30 uur.
Afhalen van de vogels om 16.00 uur.
Daarna gezamenlijk de tentoonstelling opruimen
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v.v. " De Kanarievogel " Katwijk en Omstreken sluiting 17-11- 2017
Gaarne duidelijk in blokletters invullen a.u.b. Dit voorkomt fouten

Wedstrijdvogels

X € 1,25

=

Jeugd

X € 0,60

=

Naam:
Adres:

Derby:

1,00

Postkode / Plaats:

catalogus

2,00

Telefoonnummer:

Ereprijs in geld

Kweeknummer:

Totaal

Geboortedatum jeugd:
Samenvoegen gewonnen
prijzen

Banknummer

JA

NEEN

Voor iedere vogel dient u een nieuwe regel te gebruiken !!
Klasse
xx.xxx.xxx

Enk.

Stel Stam

Soort vogel /kleurslag

Banknummer: NL 72 RABO 033.18.01.809

OK

Verz
bedrag

spec.
kooi
voeding nummer

Contant bij inschrijving

Datum inlevering:

Handtekening:
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