VOGEL 2020
De Nederlandse Kampioenschappen van de NBvV
Inbrengen van vogels zondag 29 december
Geopend voor publiek donderdag 2 t/m zondag 5 januari.
Deelname.
Aan deze Nederlandse Kampioenschappen kunnen alleen leden en jeugdleden van de NBvV
deelnemen.
Inschrijving voor de wedstrijd vanaf 1 november t/m dinsdag 10 december 24.00 uur
kunt u inschrijven
Tot deze tijd kunt u indien nodig uw inschrijving wijzigen.
Inschrijving voor de NBvV-vogelverkoop vanaf 1 november tot en met woensdag 18
december. De inschrijving staat open óók voor niet-deelnemers aan de show.
Inschrijving voor de Vogelbeurs met marktkramen op vrijdag en zaterdag kan via het
mailadres op de website van de NBvV.
Inschrijven kunt u via de website; www.vogel.nbvv.nl
Tip: Leest eerst de handleiding van het programma. De site is overigens zeer klantvriendelijk
opgezet:
•

Het gemakkelijkst is om via “zoek klasse” de vogelgroep in welke u wilt inschrijven aan
te klikken, om vervolgens de kleur of soort te kiezen.
• Alle gegevens worden dan automatisch ingevuld. Vervolgens kunt u aangeven of u een
stam, stel of enkelingen inschrijft (u kunt hier direct het aantal opgeven). Daarna bij
“soort kooi” aangeven “eigen kooi” of “huurkooi”. Dan nog het verzekeringsbedrag per
vogel, inclusief kooi invullen en op “toevoegen” drukken. Uw inschrijving is klaar.
Onderaan de pagina staat wat u hebt ingeschreven en wat het kost.
• Vervolgens moeten we natuurlijk wel weten waar het geld vandaan moet komen. Het
programma rekent automatisch uit hoeveel er betaald moet worden.
• Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail, waarin ook de gegevens vermeld
staan die u nodig heeft voor het geval u later toch nog wijzigingen in uw inschrijving
aan wilt brengen.
• Op 10 december 24.00 uur sluit de inschrijving voor de wedstrijd Vogel 2020. U kunt
daarna niets meer wijzigen!
• Daarnaast is er de mogelijkheid voor het inschrijven van verkoopklasse vogels. Let op
dat voor de verkoopklasse uw gegevens en machtiging opnieuw ingevuld en bevestigd
moeten worden!
• De volgende dagen worden de gegevens verwerkt. U ontvangt een email met de
inbrengbrief.
• Vergeet u vooral niet:
- Indien uw vogels zijn geringd met ringen van een andere organisatie dan de NBvV of
ANBvV, het bewijs van lidmaatschap (kweeknummer) of afgifte ringenlijst ,
- Entverklaringen (bij de vogels van groep 33 … en Uitheemse grondvogels en van
groep 15.100 t/m 15.125 Europese grondvogels).
- Registratie van ringnummers bij de zangkanaries, af te geven bij het inbrengen van
de vogels (s.v.p. vastnieten aan het inbrengformulier)

•

Nieuw!!! U ontvangt thuis GEEN kooinummers. Bij inbreng van de vogels op zondag 29
december worden de kooinummers en andere bescheiden, zoals entreebewijs en
parkeerkaarten uitgereikt.

U vindt de website op:

www.vogel.nbvv.nl
Indien u toch problemen ondervindt bij het inschrijven, kunt u tijdens kantooruren
bellen met het bondsbureau. Wij staan met raad en daad voor u klaar.
Jeugdleden.
Je bent jeugdlid tot het moment dat je 17 jaar wordt. Dit betekent voor Vogel 2020; als je op
31 maart 2020 nog geen 17 jaar bent, dat je dan nog jeugdlid bent.
Uit reacties van vele jeugdleden op dit besluit is gebleken dat ze liever met de senioren mee
willen wedijveren. Tijdens het inschrijven kun je kiezen, door middels van het zetten van een
vinkje, om in te schrijven als jeugdlid of als seniorlid. Dit heeft geen gevolgen voor je
lidmaatschap van de NBvV.
Kooisoort
Via het programma kunt u direct zien in welke soort kooi de vogel geplaatst wordt. Gekozen is
voor een kooisoort per groep. De keuzemogelijkheid is dus niet meer aanwezig.
Dit kan betekenen dat waar in bepaalde groepen vogels qua grootte erg verschillen, dit tot
problemen kan leiden. We hebben hier zo goed mogelijk rekening mee gehouden, maar
sluiten niet uit dat er vogelsoorten zijn die in een te kleine kooi worden ondergebracht. Indien u
van mening bent dat de kooi te klein is, horen wij dit graag. U kunt contact opnemen met
Sjoerd Munniksma 072 5710076. of s.munniksma@outlook.com
Voor Vogel 2020 is de keuzemogelijkheid bij de vorm- en postuurkanaries, zoals
voorgeschreven in het vraagprogramma 2014–2019, wederom mogelijk. Dit is in het digitale
inschrijfprogramma verwerkt.
Wat kost het?
Deelnemers:
Wedstrijdvogels € 4,- Jeugd € 2,- per vogel
Verplichte catalogus € 7,Entree:
Bij 3 wedstrijdvogels of meer, 2 dagen E-tickets en uitrijkaarten.
Minder dan 3 wedstrijdvogels, geen gratis toegang en uitrijkaart.
Op zondag bij inbreng gratis parkeren en op zondag na uitgifte gratis uitrijden op vertoon van
afhaalbrief.
Bezoeker:
Entree:
Aan de kassa € 10,- via E-ticket € 9,Jeugd: Tot 13 jaar gratis, daarna € 5,Gezinskaart (ouders en kinderen t/m 16 jaar) € 17,- via E-ticket € 15,Catalogus: € 9,- Via E-ticket € 8,Bezoek aan de Kermis in de IJsselhal is gratis!
Bezoek aan de IJsbeelden op vertoon NBvV-toegangsbewijs met korting.
Groepskorting vanaf 40 personen kan aangevraagd worden via het Bondsbureau.
Uit oogpunt van verstoring en hygiëne kunnen andere huisdieren, waaronder honden en
katten, niet toegelaten worden.
Verkoop vogels

Nieuw: Op vrijdag en zaterdag is er in de Diezehal de mogelijkheid om marktkramen te huren
voor de verkoop van vogels. De kramen worden á € 10,- per strekkende meter (60cm
diep)/dag voor één of twee dagen verhuurd. Opgave en inlichtingen kan via het adres op de
website welke per 1 november geopend is. Per inschrijving heeft één persoon gratis toegang.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vogels via de NBvV te koop aan te bieden. Zowel
deelnemers aan de show, als niet-deelnemende NBvV-leden kunnen vogels te koop
aanbieden. Van deze verkoopvogels wordt een catalogus gemaakt die ruim voor de opening
op de website gepubliceerd wordt. Aanmelden voor verkoopvogels gaat via de website vanaf 1
november tot en met 18 december.
Oorkonde Bijzondere eigen kweek
Deelnemers die een vogel aan willen melden voor erkenning kunnen zich aanmelden bij het
Bondsbureau. Op de website staan de spelregels voor erkenning van een Bijzondere eigen
kweek..
Het programma
Op zondag 29 december is de inbreng van de vogels van 10.00 tot 17.00 uur, op maandag
wordt gekeurd en op donderdag 2 januari 9.00 uur is de Diezehal waar de standhouders en de
NBvV-verkoopklasse staan, open voor publiek en de show in de AA-hal van 10.00 tot 17.00
uur. Op vrijdag en zaterdag zijn de openingstijden voor de Diezehal 09.00 uur, inclusief de
vogelbeurs en de AA-hal, van 10.00 tot 17.00 uur.
Zondag 5 januari is de Diezehal vanaf 09.00 uur open en de AA-hal van 10.00 uur tot 16.00
uur, daarna worden de vogels weer aan de eigenaren teruggegeven.
Uitkooien
De volgorde van het afhalen van de tentoonstellingsvogels is als volgt geregeld. Er is via
Routenet gekeken hoeveel kilometer uw vereniging (secretariaat) van de IJsselhal is gelegen.
Aan de hand van deze afstand wordt uw afhaalnummer bepaald. Verspreide leden kunnen bij
het wedstrijdsecretariaat een reëel afhaalnummer vragen.
Bereikbaarheid:
IJsselhal
Rieteweg 4, 8011 AB. Zwolle
NS station op 10 minuten loopafstand.
Tenslotte hopen wij dat u na afloop terug kunt zien op een
succesvol en geslaagd VOGEL 2020!

