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Bijlage 3 bij module 3 cursus Surveillant NBvV 

 

Bijlage 4 van de Reglement Tentoonstellingen NBvV   

Voor het raadplegen van de volledige tekst van het “Reglement voor tentoonstellingen NBvV”  
verwijzen we naar het “Bondsvademecum”.   
Deze kan worden ingezien op de website van de NBvV 
www.nbvv.nl/download/de_bond/Bondsvademecum.pdf  blz. 59 t/m 82. (bladzijde 82) 
 

DIERENWELZIJN VOOR ORGANISATOREN 
TENTOONSTELLINGEN 
 
Het omgaan met dierenwelzijn en dierengezondheid is vastgelegd in het “Reglement van de 
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van 
kooi- en volièrevogels”. van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
Dat heeft op onderdelen gevolgen voor de manier waarop vogels gekeurd worden, naast dat 
dit ook voor de organisatie van tentoonstelling en liefhebbers die vogels insturen 
consequenties heeft.  
 
Uitleg Smerige of wrakke kooien.  
Vogels in een vieze of ondeugdelijke kooi worden niet meer gekeurd.  

a. Een smerige kooi is een vervuilde kooi; in de hoeken is vogelpoep aanwezig, de 
achterzijde van de kooi is verkleurd door ontlasting. Ook vieze, met ontlasting van de 
vogels besmeurde zitstokken worden als vervuilde TT-kooien aangemerkt. Niet 
schone, met algen vervuilde, drinkflesjes en voerbakken waarin zich vogelpoep heeft 
opgehoopt, worden niet meer geaccepteerd. Voerbakken moeten op normale wijze in 
een TT-kooi kunnen worden geplaatst.  
 
b. Een wrakke kooi is een TT-kooi waarvan de constructie is beschadigd. 
Traliefronten waarvan spijlen loszitten, of een traliefont dat niet past of loszit. 
Loszittende of scheve zitstokken zijn eveneens onacceptabel.  
 

De tentoonstellingsorganisatie:  
a. Zorgt er bij het beschikbaar stellen van verenigingskooien voor dat deze schoon en 
solide zijn.  
b. Accepteert bij het innemen van vogels voor de show alleen vogels in schone en 
solide kooien.  

http://www.nbvv.nl/download/de_bond/Bondsvademecum.pdf


c. Ziet er op toe dat de vogels in de voorgeschreven kooien worden ingebracht.  
d. Let er op dat vogels in vitrines niet achter glas of onder kunstlicht worden 
gehuisvest.  
e. Zorgt er voor dat tijdens de show de vogels in een tochtvrije ruimte zonder grote 
temperatuurschommelingen zijn gehuisvest.  
f. Is er verantwoordelijk voor dat de vogels gedurende de show voorzien zijn van 
schoon drinkwater en voldoende, bij de soort vogel passend voer.  
g. Voorkomt dat vogels tijdens de keuring en/of de show in de hand worden genomen 
door de organisatie, bijvoorbeeld voor het controleren van ringen.  
h. Ziet er op toe dat vogels tijdens de keuring op correcte wijze worden voorgedragen 
(van de stelling worden genomen, naar de keurtafel gebracht en weer teruggeplaatst 
worden op de stelling).  
i. Zorgt voor gelegenheid om gestreste vogels op een rustige plaats neer te kunnen 
zetten, tot het moment dat de vogel aan de eigenaar wordt teruggegeven. 
 j. Ziet er op toe dat ringencontrole alleen met behulp van een zogeheten loep-lamp 
plaatsvindt.  
k. Verwijdert vogels van de TT die niet gekeurd zijn vanwege dierenwelzijnsrichtlijnen.  
 
 
 
 

De liefhebber/inzender:  
a. Brengt geen vogels naar de show die ziek zijn of lijden aan stress.  
b. De liefhebber brengt geen vogels naar de show in smerige of wrakke kooien.  
c. De liefhebber is het aan zijn vogel verplicht deze vooraf aan de TT-kooi te laten 
wennen. Een goede showvogel is een getrainde vogel, een vogel waaraan tijd, 
aandacht en zorg is besteed. 
d. De liefhebber is verantwoordelijk voor de voldoende water en passend voer in de 
tentoonstellingskooi.  

 
De keurmeester:  
Bij twijfel beslist de keurmeester of een vogel al dan niet gekeurd wordt.  
 
Herzien en vastgesteld door de bondsraad van de NBvV op 18 februari 2017. 
 
 


