Geachte Leden,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
maandelijkse ledenbijeenkomsten, welke gehouden
zullen worden op:

Dinsdag 11 September 2018
en
Dinsdag 02 Oktober 2018

We hopen deze avonden vele leden te kunnen
begroeten.

In ”De Harmonie”
Jasmijnstraat 6b
De Bilt.

Het bestuur.

De avonden beginnen om 20.00 uur

De zomer is voorbij, ik hoop dat iedereen een fijne zomerperiode heeft gehad, en nu
weer tijd voor onze vogels.
Eerst nog even terug komen op onze Volière-dag van 6 mei, prachtig weer en een
reuze gezellige dag met een gezellig samen zijn bij Miltenburg.
De leden uit Coesfeld reageerde de volgende dag ,dat het een bijzondere dag was.
Hopelijk zijn er veel vogels gekweekt en zijn ze al goed door geruid.
Als de jongen er zijn zet ze dan eens in de TT kooi om de verhoudingen beter te
kunnen zien.
Zeven weken voor de TT de vogels nakijken op gebroken pennen, want dan kan
men ze nog verwijderen, zodat ze voor de TT weer op de gewenste lengte zijn
gegroeid.
Vogels die men voor de TT heeft geselecteerd regelmatig nat sproeien of een badje
geven.
Voor meer tips zijn de komende tafelkeuringen een goede gelegenheid om daar
achter te komen, en breng die vogels eens mee zodat de keurmeesters er een
oordeel over kunnengeven.
De tafelkeuring komt er aan voor de tropen en parkieten op 11 september door
Henk de Vos.
Dinsdag 2 oktober is de datum waarop de inschrijfformulieren voor de
tentoonstelling dienen
te worden ingeleverd en u zich kunt opgeven voor het buffet op zaterdag 27 oktober.
Mensen let op dinsdag 2 oktober is de eerste dinsdag van de maand, omdat de
harmonie niet beschikbaar is op 9 okt.. Dus 2 oktober is alleen inbrengavond voor
de TT formulieren voor onze TT.
Als u kooien van de vereniging wilt gebruiken geef dat dan tijdig door aan Rogier
zodat hij ze op 2 oktober mee kan nemen naar de bijeenkomst.
Onze TT is vanaf vrijdag 26 oktober tot en met zondag 28 oktober.
Maar stuur wel u vogels in want zonder vogels geen TT.
Laten we met zijn alle weer genieten van deze dagen, voor je het weet zijn ze
voorbij. In november hebben wij ook nog de TT in Coesfeld, inschrijven kan op onze
TT.
Inbreng is op donderdag 16 november om 10.30 uur en de vogels komen op zondag
19 november weer terug naar De Bilt.
Graag ontmoeten wij elkaar op een van de volgende avonden , maar zeker op onze
TT.
Ton Jacobse

TENTOONSTELLING 2018
VOGELVERENIGING DE BILT-BILTHOVEN
De tentoonstelling 2018 wordt dit jaar gehouden van vrijdag 26
oktober t/m zondag 28 Oktober in gebouw “De Harmonie”.
Bij voorbaat spreken we onze dank uit aan het bestuur en leden
van de Koninklijke Biltse Harmonie voor hun medewerking die zij
ook dit jaar weer hebben toegezegd.
In dit verenigingsblad treft u een inschrijfformulier voor deze
tentoonstelling aan.
LET OP ER IS EEN NIEUW VRAAGPROGRAMMA, DE
KLASSENUMMERS ZIJN VERANDERD.
De groepen en klasse nummers kunt U opzoeken in:
TENTOONSTELLINGSSEIZOENEN de bijlage van onze vogels
of www.nbvv.nl, dan downloads, tentoonstelling, het verkort
vraagprogramma (nieuw) kiezen.
Of eventueel opvragen bij: onze ringencommissaris :
Rogier
Het inschrijfformulier dient door u zo volledig mogelijk te worden
ingevuld (met uitzondering van de ringnummers, die kunt u vlak
voordat u de vogels inbrengt invullen) en uiterlijk op dinsdag 2
oktober 2018 te zijn ingeleverd bij onze TT-secretaris:

Rijk van Zanten
Berlagelaan 22
3723 AD Bilthoven
Tel. 030 2290275

Wij verzoeken u het verschuldigde inschrijfgeld gelijktijdig bij
inlevering van uw formulier te voldoen
Denkt u eraan om uw naam, adres, woonplaats en
kweeknummer in te vullen en vergeet niet het formulier te
ondertekenen
Inschrijfformulieren die na 2 oktober 2018 zijn ontvangen kunnen
niet meer in behandeling worden genomen.
Op iedere regel van het inschrijfformulier dient u slechts 1 vogel
te vermelden, voor een Stel zijn dit 2 regels en voor een Stam
zijn dit 4 regels.

KLASSE
U dient voor elke in te schrijven vogel het betreffende klasse
nummers duidelijk te vermelden.

SOORT
Hier dient u alleen de naam in te vullen die in het
vraagprogramma voorkomt.

ENKELING, STEL, STAM OF OPENKLASSE
Wilt u duidelijk door middel van een kruisje aangeven waarbij de
door u in te zenden vogel dient te worden ingedeeld, dit doet u in
de kolom Enkeling, Stel, Stam of Openklasse.
Vogels die u inzendt als Stel of Stam dingen ook mee naar de
prijzen als Enkeling.
Openklasse vogels zijn bij ons alle niet geringde of zelf
gekweekte vogels.
Zie veder ART. 7 van het T.T.regelement

BEDRAG VERZEKERING
Hier vermeld u voor elke vogel apart het bedrag waarvoor wij uw
vogel moeten verzekeren. Dit is zeer belangrijk daar uw vogels
via de Bond worden verzekerd. Vergeet dit niet!!!.

VERKOOPBEDRAG
Wilt u een tentoongestelde vogel verkopen, dan dient u hier de
verkoopprijs in te vullen.
Dit kunt u ook tijdens de Tentoonstelling nog doen.

INSCHRIJFGELD
Per in te zenden vogel betaalt u € 0,50.
Bij inlevering van uw inschrijfformulier te voldoen

KOOIHUUR
Voor € 0,75 kunt u een tt-kooi huren.
Hiervoor dient u zich te wenden tot:
Rogier Jacobse
Alfred Nobellaan 38
3731 DW Bilt
Tel: 030-2213700
U kunt hem bellen tussen 18.30 uur en
19.30 uur. U kunt uw gehuurde kooien dan
meenemen op de verenigingsavond van dinsdag 2 oktober
2018.

EREPRIJS IN GELD
Hiermee kunt u op vrijwillige basis de tentoonstelling financieel
steunen.

KOOINUMMERS
Ruim voordat u uw vogels moet inbrengen ontvangt elke
inzender van ons een lijst waarop de in te zenden vogels worden
vermeld.
Tevens ontvangt u de daarbij behorende kooinummers. Wij
verzoek u deze nummers op de desbetreffende TT-kooi te
plakken (midden voorop de kooi). De door u ontvangen lijst dient
u zowel bij het inbrengen, als bij het afhalen van de vogels mee
te brengen.

INBRENGEN
U kunt uw vogels inbrengen op DONDERDAG 25 OKTOBER
2018 van 19.00 uur tot 20.00 uur in gebouw “De Harmonie” aan
de Jasmijnstraat 6-B te De Bilt. Vergeet uw inschrijfformulier
niet.
De ringnummers mogen wel ingevuld zijn.
KOOIEN
Alleen in de door de NBvV voorgeschreven kooien dienen de
vogels te worden ingebracht. De kooien dienen schoon te zijn en
voorzien van wit schelpenzand, ook het voorgeschreven
zaadbakje dient aanwezig te zijn.
Het fonteintje aan de kooi wordt door de vereniging verzorgd
Voor Grasparkieten, Grote Parkieten, Agaporniden gelden
afwijkende regels, wit schelpenzand en voer in een zaadbakje of
zaad op de bodem.
Het fonteintje aan de kooi wordt verzorgd door de vereniging.

KEURING
De vogels zullen op vrijdag 26 oktober 2018 door de volgende
keurmeesters worden gekeurd:
Kleur, Kuif, Vorm en Postuurkanaries:
Dhr. T. Schalkwijk IJsselstein
Dhr. A. Barfuss
Hoogland
Tropen, Europese Cultuurvogels, Bastaarden, Duiven en
Grondvogels:
Dhr. W. Elings
Zeist
Dhr. B.Salomonsz
Hoofddorp
Dhr. J.T.M. van der Hoorn
Hoofddorp
Dhr. H. Westland
IJsselstein
Tropen, Europese Cultuur vogels, Bastaarden, Grote Parkieten,
Grasparkieten, Duiven en Grondvogels:
Dhr. P.J. de Harder

Spakenburg

OPENING
De officiële opening zal door ..............................plaats vinden op
Vrijdag 26 Oktober 2018 om 19.30 uur. De zaal is open vanaf
19.00 uur.
Wij hopen dat u allen bij deze opening aanwezig zult zijn,
vanzelfsprekend rekenen wij ook op de niet inzenders.

OPENINGSTIJDEN
Vrijdag 26 oktober
Zaterdag 27 Oktober
Zondag 28 Oktober

van 19.30 uur tot 22.00 uur
van 10.00 uur tot 17.00 uur
van 10.00 uur tot 15.30 uur

ENTREEPRIJS
Gratis voor iedereen.

VERKOOP VAN VOGELS
Vogels voor de verkoopklasse zijn welkom op donderdag 25
oktober 2018 vanaf 19.00 uur, alsmede ook op de overige ttdagen. Van het verkoopbedrag komt 10% ten goede aan de
vereniging. De verkoop vogels moet in eigen TT-kooi
worden gebracht . Met max 2 vogels per kooi. Ook gekeurde
vogels kunnen via de verkoopklasse worden aangeboden.
Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking vindt plaats op de feestavond die zal worden
gehouden op zaterdag 27 oktober 2018 in “De Harmonie”,
Jasmijnstraat 6-B, De Bilt. Aanvang: 18.30 uur.

AFHALEN VOGELS
De door u ingezonden vogels kunnen weer worden afgehaald op
zondag 28 oktober 2018 tussen 16.00 uur en 16.30 uur.

Neemt u bij het afhalen wel het aan u uitgereikte en voor
ontvangst getekende inschrijfformulier mee. Om 15.30 uur
worden eerst de verkochte vogels afgegeven, daarna de vogels
van de leden van “Vogelfreunde Coesfeld”, vervolgens aan die
leden die blijven helpen met afbouwen, schoonmaken van de
zaal van “De Harmonie” en dan de vogels van de overige
inzenders.
Het zal duidelijk zijn dat het TT-bestuur geen verantwoording kan
nemen voor niet afgehaald vogels.

PRIJZENSTELSEL
Kampioen wordt die eigen kweekvogel die het hoogst aantal
punten heeft behaald in een groep. Behaalt een Kampioen 91
punten dan krijgen de andere vogels in die groep met 91 punten
een 1e prijs, de vogels met 90 punten komen dan in aanmerking
voor en 2e prijs en met 89 punten voor een 3e prijs.
Behaalt een Kampioen één punt hoger of lager, dan gaat de 2e
en 3e prijs ook naar die vogel die een punt hoger of lager heeft
gescoord. Voor Stellen en Stammen geldt in principe hetzelfde.

CATALOGUS
Leden: Gratis Niet leden : € 2,50

De Kampioenen van 2017

Het opkooien van de TT vogels
Uw vogels zijn uitgeruid en zingen al lekker in de vlucht. Dan wordt het
tijd om de kooien klaar te maken. Maak ze goed schoon. Ontsmet ze goed.
Dat kan met chloor of Halamid en spoel goed na met schoon water.
Vervolgens goed insproeien met anti luis middel. Daar zijn verschillende
middelen voor. De kooien vervolgens goed luchten. Dan met zand of
houtsnippers vullen. Het voer rechts in een bakje in de kooi en het
waterpompje links. Denk aan een klein TT voerbakje voor grit en een
klein voerbakje voor regelmatig wat eivoer. Dan de vogels er in.
Uiteraard slechts 1 per kooi. Plak er een stikker op met het ringnummer.
U kunt de ouders er ook op zetten.

Als u uw beste exemplaren heeft opgekooid heeft u gelijk een beter
overzicht over uw vogels. U kunt dan makkelijk met de vogels schuiven
en vergelijken. Zo kunt u makkelijker een stam uitzoeken.
Wanneer starten we met het opkooien? De beste datum is ongeveer
midden oktober. Zo’n 7 weken voor de eerste wedstrijd. Ieder jaar komen
we ze weer tegen. Vogels die tekort in de kooi zitten en niet rustig genoeg
zijn. Het trainen en wennen aan de TT kooi gebeurd eigenlijk al als de
jongen zelfstandig zijn en in de vluchten zitten. Zet een lege oude kooi
zonder voorfront in de vlucht. De vogels zijn nieuwsgierig en zullen er in
gaan zitten. Op de kooi, in de kooi, op de stokjes. Ze zijn nieuwsgierig en
wennen aan de kooi

Als de vogels opgekooid zijn kunnen ze wennen aan de kooi maar ook
aan het gezicht kort voor de kooi. Zet de kooien regelmatig eens op een
andere plek en door ze op een andere plaats in het huis te zetten zullen ze
ook wennen aan vervoer. Immers op een wedstrijd zal dat ook gebeuren.
Ik zet altijd overdag de radio aan. Zodat ze ook aan geluid wennen.
Bezoek is anders dan in de kweekperiode geen enkel probleem. Graag
zelfs. Je bemerkt dat de vogels in het begin niet gewend zijn aan andere
gezichten voor de kooi.
De show is een belangrijk onderdeel van onze hobby. Kwekers kijken
ernaar uit. Een goede voorbereiding op de show is dan ook essentieel. Er
is en oud spreekwoord in onze hobby dat zegt dat showvogels worden
geboren en niet gemaakt. Dat is zeker waar. Sommige kanaries weten van
nature hoe ze zich precies op de keurtafel moeten voorstellen. Alhoewel
ze de gave van moeder natuur hebben gekregen zullen het toch alleen
maar de goed voorbereide exemplaren zijn die ze bezitten. Uiteraard
behoort de vogel in uitstekende conditie te zijn. Dik zitten of hangende
vleugels kunnen we niet gebruiken. Ook gebroken of ontbrekende
pluimen, ontbrekende staartveren, vuil en een slechte gezondheid zorgen
voor veel minder punten. Geef uw vogels regelmatig een lekker bad. Zet
een grote schotel in de vlucht en laat ze lekker baden. Er zijn diverse
soorten badzout voor vogels in de handel. Als de vogels opgekooid zijn
kunt u ze regelmatig licht fijn besproeien met een plantenspuit.
Zorg dat uw wedstrijdkooien netjes geverfd zijn en van helder wit zand
worden voorzien. De wedstrijd kooi heeft geen kleine TT bakjes. Slechts
een zaadbakje rechts in de kooi. Het waterpompje is leeg bij vervoer.
Anders wordt het zand in de kooi vies. Zorg dat er zaad voor minimaal 1
dag in het bakje aanwezig is. Plaats de wedstrijd stikker met het
kooinummer netjes in het midden van de kooi.
Veel succes op de wedstrijd.

Voor de complete reportage ga je naar
www.vogelverenigingdebilt-bilthoven.nl

Feestavond zaterdag 27 oktober 2018
Van 18.30 tot 22.30 uur in “De Harmonie”
Kosten per persoon € 7,50.
Uiterste inleverdatum 2 oktober 2018
Strookje plus inschrijfgeld in leveren bij:
Rijk van Zanten Berlagelaan 22 Bilthoven

BUFFET 2018:
Naam:
Personen :
Betaald : Ja

/

nee

informatie over ringen
Prijzen van de ringen

Minimum
aantal

Leden en
Verspreide
leden
Prijs per stuk
10 stuks
€ 0,21
10 stuks
€ 0,36
10 stuks
€ 0,31

Gekleurde ringen
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen
Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en
beschermde vogels*
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor
10 stuks
Europese cultuurvogels en beschermde vogels*)
Aluminiumkleurige ringen
10 stuks
Roestvrij stalen ringen
5 stuks
Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra.

Nietleden

€ 1,21
€ 1,36
€ 1,31

€ 0,46

€ 1,46

€ 0,77
€ 1,78

€ 1,77
€ 2,78

Voor elke ringenbestelling wordt per kweker € 2,50 administratiekosten in
rekening gebracht**). Wanneer u ringen voor “gewone vogels” en
Europese cultuurvogels/overige beschermde vogels GELIJKTIJDIG
bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten à € 2,50 verschuldigd.
*) Deze zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring
**) Een nieuw lid hoeft geen bestelkosten te betalen MITS er binnen 3
maanden na inschrijving ringen besteld worden. Tevens ontvangen
nieuwe leden de eerste bestelling GRATIS als spoedbestelling. Geeft u
dit zelf duidelijk aan op het formulier.
Bestelperiodes
Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van
de productie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u nodig
heeft.

bestelperiode
1 april - 15 mei
16 mei - 30 september
1 oktober - 31 januari
1 februari - 31 maart

uitlevering na
1 oktober 2018
15 december 2018
1 april 2019
15 mei 2019

Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4

Let op dat je op tijd bent met ringen bestellen ,
voorkomt onnodige kosten voor je

2018
NIET VERGETEN

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

4 september
11 september
2 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober

TT vergadering
Tafelkeuring tropen/parkieten
Inbreng TT formulieren
Opbouw en in breng vogels TT
Keurdag en opening TT
TT dag + feestavond

Zondag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
Dinsdag

28 oktober
15 november
17 november
18 november
11 december

Afsluiting TT
In brengen bij ton
Opening Coesfeld
Sluiting Coesfeld
Uitreiking wisselbekers

