
 

Reglement van de Rayontentoonstelling 2021 voor Rayon Leiden. 
 

Deze Rayontentoonstelling wordt georganiseerd door v.v. “De Diamantvink” uit 
Roelofarendsveen en zal worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de 
Weteringlaan 16 te Oude Wetering. 
De tentoonstelling wordt gehouden van 19 tot en met 21 november 2021. 
 
Art.   1 
De inschrijving is opengesteld voor ieder lid van de N.B.v.V. van het Rayon 1 (Leiden) District Zuid-
Holland, met inachtneming van het bepaalde in het reglement van de N.B.v.V. en de hierop volgende 
bepalingen. 
 
Art.   2 
Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement. 
 
Art.  3 
Ingeschreven kunnen worden alle vogels die vermeld zijn in het vraagprogramma van de N.B.v.V. 
2020 / 2024, met uitzondering van groep 1, de zangkanaries. 
Het aantal in te zenden vogels per vereniging is gesteld op maximaal 50, dit is inclusief de jeugd. 
Vogels die deelnemen aan de Rayon T.T. worden niet apart opgesteld. 
 
1. Vogels vallend onder de B.U.D. zullen alleen worden toegelaten als de vereiste papieren in orde 

zijn en bij het T.T.-secretariaat worden afgegeven bij het inkooien. 
2. De papieren zullen tijdens de duur van de T.T. onder beheer van de secretaris in de T.T.-ruimte 

aanwezig zijn. 
3. Inzage in de papieren bedoeld in dit reglement is alleen toegestaan aan personen die zich 

kunnen legitimeren als ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. 
4. Op het moment dat de vogels, vallend onder de B.U.D. met de eigenaar de ruimte van de 

tentoonstelling verlaten, zullen de papieren als bedoeld in lid 1 aan de eigenaar worden 
teruggegeven. Daarmee komt de wettelijke aansprakelijkheid jegens v.v. "De Diamantvink"  te 
vervallen. 

5. Het bestuur van v.v. "De Diamantvink" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens het niet 
in orde zijn van de papieren als bedoeld in lid 1 

       
Art.  4 
De jeugdleden doen gewoon mee met de senioren. Wel zal er een extra prijs voor de beste vogel bij 
de jeugd beschikbaar worden gesteld en geldt er een lager inschrijfbedrag. Jeugdleden zijn vereni-
gingsleden aangesloten bij de N.B.v.V. die de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt (geboren na 
01 november 2004). 
Op het inschrijfformulier dient duidelijk bij de rubriek JEUGD, de geboortedatum ingevuld te worden. 
 
Art.  5 
De inschrijving geschiedt via de secretaris van de vereniging waarvoor de inschrijver deelneemt. 
Het inschrijfbedrag is vastgesteld op € 1,00 per vogel, stellen € 2,00 en stammen € 4,00. 
Jeugdleden betalen € 0,50 per vogel, stellen € 1,00 en stammen € 2,00. 
De kosten voor de verplichte catalogus, portokosten e.d. bedragen € 5,00 per inzender. 
 
Art.  6 
Voor de inbrengdatum van de vogels ontvangt iedere deelnemer een inbreng- en afhaalbewijs met 
daarop vermeld de kooinummers en de stickers met kooinummers. Zonder inbreng- en afhaalbewijs 
kunnen er GEEN vogels worden ingebracht en afgehaald. 
 
Art.  7 
De vogels dienen ingebracht te worden in tentoonstellingskooien die voldoen aan de door de N.B.v.V. 
gestelde eisen. De kooien moeten helder wit zijn en voorzien zijn van witte gevulde voerbakjes en wit 
zand op de bodem. Waterfonteintjes worden door VV de Diamantvink verzorgd. 
Grote parkietenkooien dienen voorzien te zijn van twee zitstokken. Vruchten- en insecteneters, lories, 
etc. dienen beukenhaksel (middel) als bodembedekking te hebben. Bij grondvogels geen stokken en 
zand in de kooi en dient de bovenzijde van de binnenkant van de kooi voorzien te zijn van 
schuimplastic. 
 
Kooien zonder voeding worden geweigerd, alsmede ook vuile kooien, let hier a.u.b. goed op! 
Afwijkende verzorging dient op het inschrijfformulier vermeld te worden. 
 



Art. 8 
Alleen A-vogels kunnen ingeschreven worden. Dit zijn eigen kweekvogels volgens het 
vraagprogramma N.B.v.V. 2020/2024 met ringen van de N.B.v.V en/of ringen van organisaties welke 
zijn aangesloten bij COM Nederland. 
 
De ringen moeten naadloos gesloten zijn, van de juiste voorgeschreven maat, en leesbaar zijn, 
anders wordt de desbetreffende vogel uitgesloten van deelname. Vogels met knijpringen worden niet 
gekeurd. 
 
Art.  9 
Inschrijvingen moeten worden opgestuurd naar, of worden ingeleverd bij, de secretaris van 
v.v. “De Diamantvink“ p/a  S.H.J. Droogh, Schoener 16, 2377 DE, Oude Wetering. 
De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 23 oktober bij de secretaris binnen zijn. Houdt hier a.u.b. 
goed rekening mee als u de formulieren per post toestuurt. 
Op zaterdag 23 oktober 2021 tussen 14.00 en 16.00 uur is er een laatste mogelijkheid om de 
formulieren in te leveren in ons clubgebouw aan de Weteringlaan 16 te Oude Wetering. 
 
Betalingen dienen gelijktijdig te geschieden. Dit kan contant bij inlevering van de formulieren of door 
overmaking op bankrekening NL76.RABO.0355.9620.12 t.n.v. v.v. "De Diamantvink" p/a Zuidhof 8, 
2375 AN, Rijpwetering onder vermelding van “Rayoninschrijving”. 
 
Art.  10 
De vogels zijn op de gangbare manier verzekerd volgens het reglement van de N.B.v.V. (De te 
verzekeren waarde dient opgegeven te worden op het inschrijfformulier). Voor ziekte of sterfte tijdens 
de T.T. is het bestuur niet verantwoordelijk, tenzij nalatigheid kan worden verweten. Zieke of 
gebrekkige vogels worden geweigerd c.q. uit de tentoonstellingsruimte verwijderd. 
 
Art.  11 
Het bestuur is verplicht om de ringen van de prijswinnaars te controleren. Bij onregelmatigheden wordt 
de betreffende vogel gediskwalificeerd.  
 
Art.  12 
Het inkooien van de vogels geschiedt op woensdag 17 november 2021 van 15.00 uur tot 20.30 uur, 
onder toezicht van een lid van het tentoonstellingsbestuur. 
Bij het inkooien dient een inentingsbewijs voorhanden te zijn voor grondvogels. Deze dient te worden 
overhandigd aan het T.T. bestuur en blijft tijdens de keuring en tentoonstelling in het bezit van de 
organiserende vereniging. Zonder inentingsbewijs worden deze vogels geweigerd. 
 
Art.  13 
Tijdens de keuring op donderdag 18 november 2021 heeft niemand zonder toestemming van het T.T. 
bestuur toegang tot de zaal, uitgezonderd de Rayon voorzitter. 
 
Art.  14 
Alle verenigingen van het Rayon dragen bij in de kosten door het betalen van € 15,00. 
 
Art.  15 
De winnende vereniging van het verenigingenklassement ontvangt de ‘Cor Jansen wisselbeker’. Ook 
de vogels van de jeugdleden tellen mee bij het bepalen van het verenigingenklassement. Dit 
klassement wordt bepaald door de som van de punten van de hoogst gewaardeerde 10 vogels per 
vereniging. Vogels van 93 punten of hoger worden hierbij gelijkgesteld aan 93 punten. 
Is het totaal aantal punten bij meerdere verenigingen gelijk, dan wordt van deze verenigingen het 
aantal van 10 vogels net zo lang vermeerderd totdat er een verschil ontstaat. 
 
Art.  16 
In alle groepen kunnen stellen en stammen ingestuurd worden. Conform de nieuwe regels van de 
N.B.v.V. kunnen de vogels uit de stellen en stammen, behoudens de prijs “mooiste kanarie, troop of 
parkiet” geen individuele prijzen meer winnen. 
 
Art.  17 
Naast het verenigingenklassement worden er ook prijzen beschikbaar gesteld voor de individuele 
vogels, stellen en stammen. Het aantal beschikbaar te stellen prijzen wordt door de organiserende 
vereniging vastgesteld na sluiting van de inschrijving. Richtlijn hierbij is ongeveer een prijs per 12 
vogels. Vogels van de jeugdinzenders dingen ook mee naar de prijzen voor de senioren. 
Daarnaast zijn er 3 VVV-bonnen te winnen van € 25,00 per stuk voor de beste kanarie, troop en 
parkiet. Ook is er 1 VVV-bon te winnen van € 10,00 voor de beste vogel bij de Jeugd. Indien een 



jeugdlid al een VVV-bon van € 25,00 heeft gewonnen gaat de bon voor de beste vogel bij de jeugd 
naar de nummer twee bij de jeugd. 
Deze prijzen zullen door de keurmeesters worden toegekend. Datzelfde geldt ook voor de door de 
N.B.v.V. beschikbaar gestelde Bondsmedailles. De Bondsmedailles worden toegekend aan de hoogst 
gewaardeerde vogels. 
 
Voor deze tentoonstelling geldt onderstaande groepsindeling. Deze groepsindeling is gebaseerd op 
de groepsindeling zoals v.v. “De Diamantvink” deze hanteert voor haar onderlinge tentoonstelling. 
Afhankelijk van het aantal ingezonden vogels voor de rayon tentoonstelling kan de organiserende 
vereniging besluiten om bij de toekenning van prijzen groepen aan te passen. 

  Groepsnummer volgens 

Groepsnaam bij V.V. de Diamantvink vraagprogramma NBvV 2020-2024 

Groep 1  Kleurkanaries ongepigmenteerd Uit groep 2 alle ongepigmenteerde kleurkanaries 

Groep 2  Kleurkanaries gepigmenteerd zonder rood Uit groep 2 alle gepigmenteerde zonder rood 

Groep 3  Kleurkanaries gepigmenteerd met rood Uit groep 2 alle gepigmenteerde met rood 

Groep 4  Mozaïek kanaries Uit groep 2 alle mozaïek kleurkanaries 

Groep 5  Postuurkanaries glosters Groep 4 klasse 4-221 t/m 4-235 

Groep 6  Overige postuurkanaries Groep 4 overige klassen 

Groep 7  Europese cultuurvogels + bastaarden Groep 14, 15 en 16 

Groep 8  Zebravinken Groep 5 

Groep 9  Japanse meeuwen Groep 6 

Groep 10 Gouldamadines Groep 9 

Groep 11 Australische prachtvinken en papegaaiamadines Groep 10 en 11 

Groep 12 Overige tropische vogels Groep 7, 8, 12, 13 en 17 

Groep 13 Kleurgrasparkieten Groep 19 

Groep 14 Standaard grasparkieten Groep 18 

Groep 15 Agaporniden en forpussen Groep 20 en 21 

Groep 16 Neophema's Groep 23 

Groep 17 Grote parkieten 1 Groep 24, 25 en 26 

Groep 18 Grote parkieten 2 en 3 Groep 22, 27, 28, 29, 30, 31 en 32 

Groep 19 Grondvogels en duiven Groep 33 en 34 
 
Art.  18 
Om voor de individuele prijzen in aanmerking te komen, gelden de volgende minimumpunten: 
▪ Enkelingen :   91 punten 
▪ Stellen  :  182 punten 
▪ Stammen  :  364 punten, excl. eenheidspunten 

 
Art.  19 
Het op het keurbriefje vermelde totaalaantal punten is bindend indien dit totaal niet overeenkomt met 
de optelling van de punten in de verschillende rubrieken. 
 
Art.  20 
De behaalde prijzen worden uitgereikt op zondag 21 november 2021 omstreeks 16.00 uur. 
Niet afgehaalde prijzen zullen worden meegegeven aan een afgevaardigde van de vereniging 
waarvan de prijswinnaar lid is. 
 
Art.  21 
De vogels moeten worden afgehaald op zondag 21 november 2021 tussen 16.30 en 17.00 uur. 
Het uitkooien geschiedt onder toezicht van een gemachtigde van de organiserende vereniging.  
Dit uitkooien geschiedt op volgorde van afstand van Oude Wetering. Het volgnummer voor het afhalen 
wordt vermeld op het inbreng- en afhaalbewijs. 
 
Art.  22 
In de TT-catalogus zijn wij voornemens van alle inzenders de volgende gegevens op te nemen: 
naam, woonplaats, kweeknummer en telefoonnummer. 
Indien u niet wilt dat één of meerdere van deze gegevens in de catalogus wordt vermeld geef dit dan 
aan op uw inschrijfformulier. 
 
Art.  23 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. bestuur, zo nodig in overleg met de 
Rayonvoorzitter. 
 
  



Belangrijke data: 
 
23 oktober Sluiting inschrijving om 16.00 uur 
17 november Inbrengen van de vogels van 15.00 tot 20.30 uur 
18 november Keuring 
19 november Opening om 20.00 uur. Zaal open tot 22.00 uur 
20 november Zaal open van 10.00 tot 21.00 uur 

Bingoavond, aanvang 21.00 uur 
21 november Zaal open van 10.00 tot 16.30 uur 
  Prijsuitreiking rayon TT om 16.00 uur 
  Sluiting TT om 16.30 uur 
  Uitkooien rayon TT tussen 16.30 en 17.00 uur 
 
 
Contactpersonen tentoonstellingscommissie: 
Voorzitter Henry van Rijn, tel. 06 24358610 
  e-mail: ttcommissie@diamantvink.nl 
Secretaris Bas Droogh, tel. 06-46265890 
  e-mail: secretaris@diamantvink.nl 
PR  Paul Hoogenboom, tel: 06 53184370 
  e-mail: paul.hoogenboom@holex.com 
 
 


