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EEN NIEUW VRAAGPROGRAMMA 2020-2024
Bijna twee jaar geleden is door de Bondsraad het initiatief
genomen om tot een nieuw vraagprogramma te komen.
Vooraf zijn een aantal doelen geformuleerd waar het vraagprogramma minimaal aan moest voldoen.Het KMV en de
TC’s hebben de klus aanvaard en inmiddels afgerond.
• Uitgangspunt COM-vraagprogramma met behoud
NBvV-identiteit.
• Minder groepen, minder regels en minder vogels die
nooit ingezonden worden.
• Eenduidige benamingen

Waar kan ik het vraagprogramma vinden?
Het vraagprogramma is te vinden op www.nbvv.nl. Onder het
tabblad “downloads” en tabblad “TT”. Het vraagprogramma
is een Excel bestand waarin handig per vogelgroep gebladerd
en uit geprint kan worden. Verder is er een zoekprogramma
waarin alle vogels staan die in het vraagprogramma voorkomen.
Dit zoekprogramma is te vinden onder tabblad “TT” of op
www.vogelindex.nl

Wat is er veranderd?
Wat verdwenen is, zijn de vele regels met vogels die al heel
lang niet meer tentoongesteld worden en mogelijke nieuwe
mutaties in de toekomst. Het vraagprogramma is hiermee een
stuk overzichtelijker geworden.
Verder zijn er groepen samengevoegd. Dat is jammer voor de
liefhebber die graag in kleine groepen speelt (om gemakkelijker een prijs te kunnen verdienen, of om zo meer aandacht te
vestigen op een kleine groep), maar dit is juist goed voor inzenders die weinig waarde hechten om “weer kampioen zonder
concurrentie” te worden.

Welke keuzes zijn er per TC gemaakt?
•

TC-Zang: Harzers zijn gesplitst in mét en zonder kloek.
Timbrado’s zijn gesplitst in Original en Floreado. De combinatie met kleur en postuur verdwijnt.
• TC-Kleur: Per groep lipochroom intensief samengevoegd.
Een aantal nieuwe kleuren toegevoegd, isabel jaspis en
mogno in zwart en bruin.
• TC-Postuur: Toegevoegd bij groepen, witfactorigen
lipochroom, melanine en bont samengevoegd. Licht- en
donkerbont zijn samengevoegd in een groep.
• TC-Tropen en Parkieten: Benaming standaard- en kleurparkieten gelijkgetrokken. Kleine tropen en rijstvogels drie
jaar vragen. Bij de zebravinken 16 extra kleuren. OK-vogels worden niet meer gevraagd, geldt ook voor vruchtbare
hybriden.
Voor nieuwe kleurslagen is er een “Niet genoemde” regel.
Kleurcombinaties moeten herkenbaar zijn. Het kooienreglement is tevens aangepast en de grote kistkooi verdwijnt.

Wat is Vogelindex?
Vogelindex is een zoekmachine waar alle vogels van het vraagprogramma in te vinden zijn. Het zoeken is eenvoudig. Je typt
een naam of kleur in de zoekregel en het programma zoekt
en vindt. Door extra woorden in te typen kun je de zoekopdracht verfijnen. Bijvoorbeeld: Typ je “vink” in, dan krijg je een
enorme lijst met vogel die vink in hun naam hebben staan.
Door het woordje “zebra bru” toe te voegen, verschijnen de
zebravinken, maar nog altijd een enorme lijst. Door ook nog
een extra mutatie in te typen, kom je waar je wilt zijn. Nog een
voorbeeld: door “zebra or bru” in te vullen, krijg je alle zebravinken die oranjeborst en bruin zijn.
Maar, je kan ook de hele lijst door scrollen….

Vogelindex kan niks vinden…..
Kijk of je geen typefout hebt gemaakt. Of heb je kleurgrasparkieten in getypt, probeer dan kleurgrasparkiet. Kortom, even
experimenteren en het lukt vast.
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Wat staat er in het vraagprogramma?
In het vraagprogramma staan alle vogels en mutaties die de
afgelopen jaren geshowd zijn. Klik je op de vogelnaam op
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www.vogelindex.nl, dan wordt ook vermeld welke ringmaat
geadviseerd wordt. Ringen met een * (bijv 2.7*) zijn EC
vogels met verplichte speciale ringen met registratieplicht.
Welke tentoonstellingskooi gebruikt moet worden, of er al een
oorkonde voor eerste kweek afgegeven is, en of de vogel een
CITES-vogel is (met een link naar RVO voor aanvraag CITESpapieren).

PRIJZENSCHEMA
In de Bondsraad wordt binnenkort het nieuwe prijsschema
14-03-12
voor Vogel en de districten besproken. Ter discussie staan de
Best of Show prijzen. Wat de uitkomst wordt is nog niet bekend, maar wel handhaven we de klassementen, waarmee we
afgelopen Vogel geëxperimenteerd hebben.

DIGITAAL KEUREN

Vanaf nu!

Tijdens Vogel is een succesvolle proef gedaan met het keuren
op tablets. De volgende editie zullen we dit voor alle vogels
gaan doen. Het voordeel is dat de punten en prijzen rechtstreeks het systeem ingaan en daarmee worden fouten nog
meer beperkt. Tevens scheelt dit enorm veel werk. Ook het
sorteren per deelnemer is niet meer nodig. De keurbriefjes
komen gesorteerd uit het kopieerapparaat. De keurbriefjes
krijgen nagenoeg dezelfde layout als de bekende papieren varianten en de keurmeesters kunnen digitaal hun opmerkingen
toevoegen. Ook de tussenrubrieken zijn aanwezig en gaan we
ook weer invoeren. Dit was een wens van velen. De keurmeesters worden nog uitvoerig geïnformeerd over deze wijzigingen.

Voor welke tentoonstellingen geldt dit vraagprogramma?

STATUTEN

Welke naam staat er in het vraagprogramma?
Een aantal (parkieten) namen zijn aangepast, dit omdat dat
dan bij alle parkietachtigen de benaming gelijk zijn. Echter,
liefhebbers die graag de oude benaming willen blijven gebruiken, kunnen wanneer ze hun vogels opgeven voor de show
gewoon zoeken op de oude naam. Naast de oude naam staat
de nieuwe benaming en de Latijnse benaming. In de catalogus
komt echter de nieuwe benaming.

Wanneer gaat het nieuwe vraagprogramma in?

Voor de bondsshow en de districtsshows is dit vraagprogramma
verplicht, afdelingen en speciaalclubs mogen dit gebruiken,
maar dat hoeft niet. Samenvoegingen zijn als bijvoorbeeld
daarmee mogelijk.

Moeten we nu een nieuw tentoonstellingsprogramma
kopen?
Alle producenten van tentoonstellingsprogramma’s krijgen vrij
de beschikking over het nieuwe vraagprogramma en zullen dit
jaar vast met een update komen.

Kan ik niet gewoon mijn oude vraagprogramma blijven gebruiken?
Nee, want de klassennummers zijn veranderd en uw inschrijving zal dan vast in de soep lopen.

Werkt Vogelindex op alle apparaten?
Een zeer grote kans dat dat het geval is. Het programma is
getest voor Windows, Android en iOS. Zeg maar, elke moderne
computer, smartphone, tablet, iPad. De oude Nokia’s redden
dit niet meer.

En als het mij echt niet lukt?
Een tip zou kunnen zijn dat verenigingen een avond besteden
om het vraagprogramma op een laptop te demonstreren, of
zoals men in Limburg doet, in delen te printen op verzoek voor
mensen die niet zo handig met de computer zijn.
Veel plezier en succes met het nieuwe vraagprogramma.

Er is al eerder aandacht geschonken aan het feit dat we bezig
zijn met nieuwe statuten. Tijdens het fusieproces werd al
duidelijk dat de statuten van de NBvV op punten aangepast
diende te worden. Het grootste aandachtspunt was de beslisstructuur binnen de bond. Deze was niet duidelijk en daarmee strijdig met de wet. Zoals het omschreven was, was de
Bondsraad het hoofdbestuur van de NBVV. Niet dat dat zo de
bedoeling was, en zo werkte het in de praktijk ook niet, maar
zo stond het wel in de statuten. We hebben raad gevraagd
en gekregen bij een notaris, wat uitmondde in de nieuwe
statuten. Zoals het nu beschreven is, is het hoofdbestuur het
dagelijks bestuur van de bond. De bondsraad is een klankbord,
welke gevraagd en ongevraagd advies mag geven. Het hoofdbestuur voert uit, zoals dat in het door de algemene vergadering goedgekeurde Jaarplan is vastgelegd en het hoofdbestuur
legt verantwoording af aan de algemene vergadering over het
afgelopen jaar. In de praktijk deden we al zo, maar nu is het
ook geformaliseerd. Verder zijn er nog wat kleine aanpassingen. De statuten zijn inmiddels in de Bondsraad besproken
en in concept goedgekeurd. Tijdens de komende algemene
jaarvergadering worden de nieuwe statuten geagendeerd en
in stemming gebracht. Uiteraard komt er nog volop gelegenheid om de statuten te bestuderen en binnen de districten te
bediscussiëren.

SURVEILLANT BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN
De cursus NBvV-Surveillant zit er op. De NBvV kent vanaf
heden 300 leden die de cursus met goed gevolg hebben afgerond. Tijdens de districtsvergaderingen worden de geslaagden
in het zonnetje gezet en beloond met een certificaat.
De volgende stap is het aanwijzen van een coördinator per
district die de activiteiten van de NBvV- Surveillant gaat
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begeleiden. Op de districtsvergadering wordt dit verduidelijkt.
In Onze Vogels van april verschijnt een interview met cursusleider Henk van der Wal en cursist René Schonewille over hun
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ervaringen. Of er nog een nieuwe cursus gestart gaat worden,
is op dit moment nog niet bekend.

POSITIEFLIJST ZOOGDIEREN
Zoals bekend werkt het ministerie aan een positieflijst voor
zoogdieren. Vlot gaat het niet en het zal nog vast een tijdje
duren voor de vogels aan de beurt zijn, maar daar wachten wij
niet op. De NBvV heeft een groot tal houderijrichtlijnen voor
zang- en siervogels opgesteld en hoopt daarmee aan te tonen
dat de vogels die op ons vraagprogramma staan zonder al te
grote bezwaren voor de liefhebber te houden zijn. Ondertussen
zijn we een politieke lobby begonnen in Den Haag, samen met
onze zusterbonden, om de woordvoerders dierenwelzijn van
de partijen voor te lichten over onze hobby en onze kijk op een
mogelijke werkbare positieflijst.

TERUGBLIK VOGEL2020
Vogel2020 is voor de meesten van ons achter de rug. Echter nog niet voor ieder van ons. Talloze vrijwilligers zijn deze
weken nog bezig met het opruimen van de stellingen en heel
veel ander materiaal. In totaal vier trailers uit Bergen op Zoom
en twee uit Zutphen. Alle materialen worden in de late winter
door vrijwilligers schoongemaakt, gerepareerd of vervangen.
Nog een hele klus.
De werkgroep zal in de komende weken samen met het hoofdbestuur een evaluatie houden van de afgelopen show. Dit jaar
was er voor een paar veranderingen gekozen en we gaan kijken
hoe dat heeft uitgepakt.
Ten eerste is het verschuiven van de datum doorgevoerd in de
verwachting dat dit meer
publiek zou trekken. De
komende jaren valt oud
en nieuw echter heel
ongunstig , vandaar dat er
al vóór de zomer besloten
is dat de verschuiving
eenmalig is. Volgend jaar
schuiven we een week
op en zitten daarmee
ook weer een week na de
Duitse DKB-show.
Veel kritiek was er op het verstrekken van de kooistickers.
Dit hebben we onderkend en gaan dit heroverwegen. Met
name de grote inzenders en de inzenders die in clubverband
inzenden hebben hier veel hinder van ondervonden. Ook was
de ruimte voor deze personen te krap. Dit gaan we sowieso
aanpassen.
Verder kregen we vaak te horen dat men toch wel graag meer

opmerkingen op het keurbriefje wil zien, ondanks dat we dat al
jaren op deze minimale manier doen.
De keus om de standhouders in twee aparte zalen onder te 14-03-12
brengen was een gevolg van de positieve reacties die we na de
Mondial daarop gekregen hebben. Veel bezoekers, maar ook
veel standhouders lieten ons weten dat dat een goede opzet
was en dat dat eigenlijk zo zou moeten blijven. Nu, tijdens
de NK is toch gebleken dat een aantal standhouders toch
liever tussen de vogels staan. Ook een aantal bezoekers heeft
laten weten dat ze de wedstrijdhal te kaal en te leeg vonden.
Dit kwam mede door een lagere inschrijving van vogels, wat
natuurlijk moeilijk te voorzien is op het moment dat de keuzes
gemaakt worden.
Al met al heeft de extra investering in de huur van de twee
standhoudershallen niet gebracht waar we op gerekend hadden.
Waar wel iedereen over te spreken is, is het opschuiven van de
inschrijfdatum. We gaan trachten dat volgend jaar nog iets op
te schuiven, maar dat is ook afhankelijk van het al dan niet via
de post opsturen van kooistickers, want dat vereist meer tijd.
Ook heel erg te spreken is de organisatie over de samenwerking tussen de wedstrijdorganisatie, de keurmeestersvereniging en de technische commissies. De keurdag is nog nooit zo
vlot verlopen als deze keer. En het aantal gemaakte fouten is
nog nooit zo beperkt geweest.
De opening van de show die bij werd gewoond door een aantal
eregasten van de COM, Carlos Ramoa en de EE, Esther
Huwiler, werd verricht door mevrouw Hendrix van ministerie
van Landbouw. Met dit ministerie wordt veel overleg gevoerd
betreffende dierenwelzijn en door haar aanwezigheid, kon de
hoogste baas met eigen ogen zien welke inspanningen er door
de NBVV worden gedaan
in de omgang met onze
vogels. We kregen daar
een compliment voor.
Nieuw was ook de presentatie van de speciaalclubs en de aanwezigheid
van de sierduivenbond
NBS, kleindierenbond
KLN en Parkieten Sociëteit. Onze speciaalclubs
hebben hun beste beentje
voor gezet om mooie
presentaties te verzorgen. In een eerste korte evaluatie is al
uitgesproken om volgend jaar dit nog meer uit de verf te laten
komen.
Ook nieuw was de kraamverhuur voor particuliere vogelverkoop. Deze viel erg in de smaak, zowel bij publiek als bij de
huurders. Gevraagd is om dit uit te breiden naar vier dagen.
Ook dit zullen we overwegen en zal van de beschikbare ruimte
afhangen.
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Tot slot willen we een ieder bedanken voor de bijdrage in
welke vorm dan ook. Inzender of bezoeker, bedankt voor uw
deelname of bezoek. Voor alle vrijwilligers en keurmeesters
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1 waardering die maar mogelijk is. De stille krachten op
ons Bondsbureau ook weer heel erg bedankt en natuurlijk de
standhouders die het mede mogelijk maken dat dit evenement
gehouden kan worden.
Een speciale dank is er voor onze drie hoofdsponsoren, Deli
Nature die het voer ter beschikking heeft gesteld, Fauna Birdproducts die alle drinkfonteintjes geschonken heeft en Refona
die de Jeugdhoek gesponsord heeft.
Tot slot iedereen bedankt voor de vele positieve, maar ook
kritische reacties die we als NBvV de afgelopen periode
mochten ontvangen. In de wandelgangen, via Facebook, maar
vooral tijdens de showdagen zelf op de werkvloer. Zoals de
beide Limburgse heren op zondagmiddag, die een velletje vol

geschreven hadden over de positieve punten én de verbeterpunten. De goedlachse meneer die toch het achterste deel
van de zaal wat kaal vond, maar aangaf daar wel in mee te
14-03-12
willen denken en een kaartje gaf om later eens contact mee op
te nemen. En tot slot als voorbeeld de verontruste nog jonge
liefhebber die kwam vertellen dat hij gehoord zou hebben dat
er niet alle dagen gevoerd zou worden, maar na uitleg tevreden
vertrok en zijn medewerking aan de volgende editie toezegde.
Of de meneer die bij inbreng ons op het hart drukte om de
kooien uit veiligheidsoverweging af te plakken en op de zondag
bedankte voor het feit dat dat niet vergeten was.
Zoals gezegd gaan we uitgebreid evalueren en mocht u nog tips
of kritiek hebben, dan horen we dat graag. U kunt mailen naar
info@nbvv.nl. Uw mening telt!
Het hoofdbestuur

DE NBvV WIL LANGS DEZE WEG ALLE
SPONSOREN, STANDHOUDERS,
DEELNEMERS, BEZOEKERS,
MEDEWERKERS EN -NIET TE VERGETENVRIJWILLIGERS VAN HARTE BEDANKEN
VOOR HUN PARTICIPATIE IN DE
AFGELOPEN NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN.
MEDE DANK ZIJ U HEBBEN WE
WEDEROM EEN MOOI EVENMENT
MOGEN BELEVEN!

sponsor drinkflesjes

sponsor voeders etc.

sponsor jeugd

WIJ ZIEN U ALLEN GRAAG TERUG OP “VOGEL 2021”
GEHOUDEN VAN 14 TM 17 JANUARI IN DE IJSSELHALLEN TE ZWOLLE
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