
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbrengen vogels:    Dinsdag 13 december 2022          14:00 – 21:00 uur 

                                 Keuring vogels:        Woensdag 14 december 2022 

Afhalen vogels:        Zaterdag 17 december 2022 15:00 – 17:00 uur 

Openingstijden tentoonstelling: 

Donderdag 15 december 2022                                           19:30 – 22:00 uur 

Vrijdag 16 december 2022                                                  10:00 – 22:00 uur 

Zaterdag 17 december 2022 10:00 – 12:00 uur  

 

www.denachtegaalf03.nl 



Voor deze tentoonstelling gelden de regels van het “verkort“ reglement 

tentoonstellingsseizoen 2020-2024 van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebber.  

Deze zijn te vinden op de website www.nbvv.nl. 

 

Het vraagprogramma 2020-2024 van de NBvV vindt u even eens op de website bij 
vogelindex. Elke vogel met naam, groep en klassen nummer is hierop terug te vinden. 

 

Verder gelden de volgende regels of aanwijzingen: 

- Zangkanaries worden niet gevraagd. 
- Bij de volwassenen worden 5 “Best in show” vogels aangewezen te weten bij de 

Kleurkanaries, Postuurkanaries, Tropische vogels, Wildzang en Kromsnavels.  
- Voor de jeugd worden er minimaal 2 “Best in show”vogels aangewezen. Het  

exacte aantal en verdeling hangt af van hoeveel er per “groep” worden ingezonden.  
Dit wordt na inschrijvinge door District en organisatie bepaald. 

- 1 vogel mag als derby worden aangeduid. Volgnr en kooinr aangeven bij inbreng. 
- De Henk Suichies wisselbeker wordt toegekend aan het jeugdlid waarvan 

zijn of haar vogel de meeste punten heeft. 
- Door het Districtsbestuur wordt een “Verenigingsprijs”  beschikbaar gesteld.  

Per afdeling (minimaal 5 inzenders) wordt het aantal punten van de hoogst 
gewaardeerde vogel per lid opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal 
inzendende leden. Het is van belang om duidelijk op het inschrijfformulier aan te 
geven van welke afdeling u lid bent. Dit is de vereniging waar u uw ringen bestelt. 

- Afgifte geschiedt op afroep. De vogels worden eerst afgeven aan de verst 
wegkomende afdeling. 

- Waterflesjes voor de wedstrijdvogels worden gratis ter beschikking gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingen dienen UITERLIJK 28 November 2022 bij de TT-secretaris 

binnen te zijn. Email TT-secretaris: info@ypterpstra.nl 
Adres: Y.P. Terpstra, Kerkpad 9, 9074 BX  Hallum Tel: 06-46722257 

 

Het inschrijfgeld dient uiterlijk 29 november 2022 te worden gestort op: 

Bankrekening:  

IBAN59RABO0320264572 t.n.v. vv de Nachtegaal Ferwert eo.  

Ovv van naam en aantal vogels 

Of contant bij de inbreng van de vogels 

Inschrijfgeld FK 2022 

Soort Volwassen Jeugd 

Per Enkeling € 2,25 € 1,- 

Per Stel € 4,50 € 2,- 

Per Stam € 9,- € 4,- 

Verplichte Catalogus € 5,- € 5,- 

http://www.nbvv.nl./

