September 2014

Vogelvereniging Avicultura Woerden

AANMELDINGSFORMULIER
Vogelvereniging
AVICULTURA Woerden.

Dhr./Mevr..........................................................................

Adres....................................................................................
Postcode.............................................................................

Woonplaats.......................................................................
Geboortedatum...............................................................

Telefoonnummer............................................................
Kweeknummer................................................................
E-mailadres.......................................................................
IBAN……………………………………………………………

Door ondertekenen van dit formulier geeft u
toestemming aan Vogelvereniging Avicultura
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van
Vogelvereniging Avicultura. Als u het niet eens
bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
na afschrijving contact op met uw bank.
Datum..................................................................................

Handtekening...................................................................

De contributie voor leden is € 30,00 per jaar, en
jeugdleden en gastleden betalen € 15,00 en leden
krijgen elke maand het blad “onze Vogels” thuis
gestuurd. Voor opsturen van dit aanmeldformulier
en/of verdere inlichtingen kunt u zich altijd
wenden tot onze secretaris, Ed Westerhoud.
Stuurboordlaan 13, 3448 KR Woerden.

www.aviculturawoerden.nl
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Van de Redactie

Colofon

In dit extra dikke 3e clubblad is het geheel
gewijd aan de komende tentoonstelling in
november. Zo zal er naast het reglement ook
weer een inschrijvingsformulier zijn
toegevoegd. Ook hebben we een
tentoonstellingsagenda geplaatst van
omliggende afdelingen, omdat de bond het niet
meer bij het blad “onze vogels” doet.

Voorzitter:
G. Spelt
0348 – 431392
voorzitter@aviculturawoerden.nl

Helaas zijn er 3 sponsoren gestopt met
adverteren in ons clubblad, we hopen dat er
weer nieuwe sponsoren bij komen.
De Redactie

Secretaris:
E. Westerhoud
06 - 28977032
secretaris@aviculturawoerden.nl

1e Penningmeester:
J. de Ruiter
0348-412091
penningmeester@aviculturawoerden.nl
2e Penningmeester:
S.C. Vijfhuizen
06 – 25106106

Materiaal Commissaris:
J. van Zuilen
06 – 50250818
materiaal@aviculturawoerden.nl
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Ringencommissaris:
M. van der Bij
06 - 14489540
ringen@aviculturawoerden.nl

Website & Promotie:
J. de Ruiter
0348-412091
webmaster@aviculturawoerden.nl
Redactie Clubblad:

J. de Ruiter & E. Westerhoud
clubblad@aviculturawoerden.nl

Reglement tentoonstelling Avicultura
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Inschrijfformulier TT Avicultura
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De tentoonstellingen komen er weer aan
Jaarlijks wordt door onze vereniging, Avicultura, een tentoonstelling georganiseerd. Een tentoonstelling is
voor een kweker een goede manier om te de kwaliteit van de gekweekte vogels te ontdekken. Naast onze
eigen tentoonstelling kunnen kwekers ook deelnemen aan tentoonstellingen die door anderen georganiseerd
worden zoals een internationale of bijzondere tentoonstelling. Door deel te nemen aan andere
tentoonstellingen, heeft de kweker de mogelijkheid de kwaliteit van de vogels beter te leren kennen, contact
te leggen met andere kwekers en lering te ondervinden door het oordeel van de goed opgeleide keurmeesters.
De Tentoonstelling
Zodra het broedseizoen naar zijn einde gaat, begint
langzaam maar zeker het bloed weer iets sneller te
stromen door het aankomende tentoonstellingsseizoen.
Voordat we echter een vogel kunnen tentoonstellen is
er nog wel wat werk te verrichten om deze in de juiste
conditie te krijgen. Eerst volgt er na het broedseizoen een korte rustperiode en een ruiperiode
voor de vogels. Voor vele onder ons kwekers begint
tijdens de rui al een belangrijke periode aan. Maar
in de rui wordt het voor ons kwekers die gaan
tentoonstellingspelen een spannende tijd, je ziet de
vogels wekelijks veranderen. Maar uiteraard bij de
meeste kanaries komt de echte kleur pas naar voren tijdens en na de ruiperiode. Na de rui, hebben de
meeste liefhebbers al vrij snel in de gaten welke vogels goed zijn en welke vogels wat minder, we
beginnen dan met het observeren en selecteren van de vogels. Dit doen we om een goede selectie te
maken van eventuele kweekvogels en tentoonstellingsvogels. Ook moet men maar eens opletten als
men vogels vangt die mooi en goed lijken dat dit meestal erg levendige vogels zijn goed mooi en
glanzend in de bevedering, dat deze vogels dikwijls uit de zelfde koppels of stam komen. Het is
belangrijk om deze vogels verder te beoordelen op bijvoorbeeld, gebroken of beschadigde bonte
pennen. Ik raad aan om dit direct na de rui te doen en de eventuele uitgezochte wedstrijd vogels al
apart te zetten, en wat mij ook verstandig lijkt is om niet te veel vogels in één ruimte te doen. Zo
voorkom je ook beschadiging van pennen.
De meeste tentoonstellingen beginnen in oktober en de meeste eindigen dan in januari met de
nationale kampioenschappen ,maar ook de wereldshow in januari vraagt bij de meest ook veel
aandacht, het is dus belangrijk dat je op tijd goed je vogels observeert en selecteert voor deze
tentoonstellingen. Maar je kunt helaas niet je vogels vanaf oktober tot en met januari regelmatig
spelen op alle tentoonstellingen, de teleurstellingen zullen dan snel volgen. Denk maar eens wat de
vogels moeten ondergaan in temperatuur, licht uren, voeding, vervoer en conditie dit is niet vol te
houden en de vogel zal dit dan ook laten zien. Maak daarom een lijstje voor jezelf welke vogels je gaat
spelen en verdeel deze over de wedstrijden die je wel gaan spelen.
Het opkooien van uw vogel

De vogel in de TT kooi plaatsen enkele dagen voor aanvang van de show is eigenlijk niet goed en dit
geeft normaal gesproken aftrekpunten in de rubrieken, houding, algemene indruk, kleur en tekening
en bevedering. Dit zou toch elke kweker moeten weten, een vogel die niet is afgericht, die is erg
zenuwachtig in de TT kooi, zal zich wat wild en ruw gaan gedragen met als resultaat dat je
beschadigde of gebroken vleugelpennen krijgt en dat de vogels zich niet of slecht laten beoordelen
door de keurmeester. Door het opvliegen zal de tekeningpatroon van de vogel erg slordig of bijna niet
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goed zichtbaar worden voor de keurmeester en het zal weer strafpunten opleveren. Ook zal de
bevedering nooit mooi gesloten zijn, en ook altijd ruw en slordig overkomen, kortom genoeg
opgenoemde punten om duidelijk te maken dat je de vogels niet enkele dagen van te voren moet
opkooien. Het beste is de vogels zo’n 6 weken voor de eerste tentoonstelling in de TT kooien te zetten.
Dan hebben ze genoeg tijd om te wennen aan de kooi. Zo nu en dan plaats je ze even weer terug in de
vlucht maar het merendeel van de tijd brengen ze toch door in de TT kooi. Door meerdere malen deze
handeling uit te voeren haal je toch een deel stress bij de vogels weg.
Natuurlijk zullen de vogels nog wel onrustig zijn en niet de houding aan nemen die wij van hun
verwachten maar met de volgende tips is dat wel te verhelpen. Het kost alleen tijd en geduld. Geef
dagelijks wat extra variërend voor in het snoepbakje. Hieronder een aantal tips van ons voor u:

1. Hang het snoepbakje zo hoog mogelijk, vogel moet zich rekken om er bij te kunnen.
2. Ook het water flesje wat hoger hangen, om de zelfde reden als punt 1.
3. Als vogel veel aan de bodem komt, plaats er dan enkele dagen een schuin Pvc plaatje in, de
vogel schuift daar steeds van af, en u zult snel merken dat op de stok zitten beter gaat.
4. Komt de vogel veel tegen de tralies, dan zijn hier voor plastiek inzet plaatjes te koop zet deze er
in en de vogel kan niet meer tegen de tralies hangen, en geeft dit ook op na een aantal dagen.

Zo ziet u maar weer dat er genoeg mogelijkheden zijn om de vogels goed af te richten. Waar je al mee
begin tijdens de kweek is de radio in het verblijf de hele dag aan te zetten. De vogels wennen vanzelf
aan een drukke ruimte met veel geluid. De vogels zijn op shows veel rustiger en gewend aan al het
lawaai om hun heen. Als ze dit van jongs af aan al mee krijgen dan hebt u daar tijdens de
tentoonstelling zeker wel profijt van.

Voeding
Om vogels in conditie te krijgen is het van belang om de voeding hier op aan te passen. Zo kun je meer
eivoer gaan verstrekken en zorgen dat de zaadmengeling minder schraal is. Als je dit gaat doen zullen
de vogels denken dat de voedselrijke periode eraan komt. Op zo'n manier zullen ze het gevoel krijgen
dat het broedseizoen is aangebroken en zullen ze zich hier lichamelijk voor gaan opmaken. Door een
eiwitrijkere voeding te verstrekken zullen de vogels er niet alleen beter uit gaan zien, maar zullen ze
ook beter bestand worden tegen stress en veranderingen.
Wassen
Om de veren in goede conditie te houden is het van belang dat ze zich dagelijks kunnen wassen. Dit
kun je in een TT-kooi doen door de vogel over te laten springen in een andere kooi; vervolgens kun je
ze dan besproeien met lauw water. Daarna kun je de vogel weer in zijn eigen droge kooi terug laten
springen. Er zijn speciale badjes in de handel die je aan de buitenkant aan het deurtje van een TT-kooi
kunt plaatsen zodat ze zichzelf kunnen wassen. Ter ondersteuning zijn er verschillende producten te
verkrijgen, zoals b.v. badzout. Door een beetje badzout in het water te doen worden de veren mooi
schoon. Let wel op dat bij eventueel gebruik hiervan je de voorgeschreven hoeveelheid aanhoudt,
anders kun je beschadiging aan het verenkleed krijgen.
Snavel en pootjes
Bij de snavel kun je eventuele oneffenheden voorzichtig verwijderen met een mesje of een stukje fijn
schuurpapier. Door de snavel met een beetje babyolie in te smeren zal deze weer gaan glanzen.
De pootjes kun je het best enkele keren insmeren met wat babyolie; hierdoor zullen ze mooi glad
worden. Wanneer de nageltjes te lang worden, knip deze dan tot uiterlijk een week voor de
tentoonstelling.
Wij wensen u veel succes op de komende tentoonstelling(en).
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Filmavond: The Life Of Birds
Maandag 13 oktober
organiseren we een
filmavond om 20:00 uur
in het clubgebouw.

The Life of Birds onthult
de fascinerende levens
van de meest
uiteenlopende vogels.
Meer dan 9000 soorten
vliegen rond over onze
aarde. Deze series laten
de vogels in hun
schitterende details zien
en onthullen de
geheimen van hun
fenomenale succes.

David Attenborough
maakte voor deze serie gebruik van de verst ontwikkelde filmtechnologieën, waaronder infrarood
camera's om diep in grotten te filmen, speciale röntgentechnieken voor beelden van het ei in het
vogellichaam, slowmotion film om het gecompliceerde vliegen van een vogel te onthullen en speciale
UV camera's om een blik op de wereld te werpen vanuit het gezichtsveld van een vogel.

www.aviculturawoerden.nl
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Zelf kiemzaad maken
Er bestaan verschillende meningen over het geven van gekiemd zaad. De
een beweert dat kiemzaad een explosie van vitaminen is en de andere
benadrukt dat het een hele toer is om gezond en veilig kiemzaad te
maken. Hieronder een overzicht van de voor- en nadelen van kiemzaad
te maken:
Voordelen:
• Het is een erg goede bron van vitamine C, B2, B5, B6 en D; ijzer,
magnesium en koper; calcium en fosfor.
• Gekiemde zaden bevatten erg weinig vet.
• Net gekiemde zaden bevatten meer vitaminen en mineralen dan
ongekiemde zaden.
• Je hebt alleen water en (kiem)zaad nodig.

Nadelen:
• De kans op (met het oog niet zichtbare) schimmels in het kiemvoer is aanwezig.
• Niet-vette kiemzaden verzuren sneller, wat de kans op
kropverzuring (met name bij jongen!) en
darmstoornissen doet vergroten.
• Wanneer de kiem te groot is (groter dan 1 cm) daalt de
voedingswaarde sterk.
• Gegeven kiemzaad bederft snel.
• Het is lastig lang te bewaren.
Zelf kiemzaad maken

Alhoewel je maar weinig nodig hebt luistert het ontkiemen
van zaad toch best nauw. Het lastige is dat er meerdere ‘bereidingswijzen’ zijn. Ook over het te kiemen
zaad zijn de meningen verdeeld. De een gebruikt speciaal gesorteerd zaad en de ander kiemt gewoon
parkietenvoer. Hier zijn de volgende manier:
• Voor het ontkiemen, kun je het beste een soort zaad gebruiken (te koop als een pak kiemzaad)
of soorten zaden die dezelfde kiemsnelheid hebben. Een duivenvoermengsel is ook geschikt om
te laten kiemen. Omdat gekiemd zaad slecht te bewaren is neem ik ongeveer 10 gram zaad voor
twee valkparkieten.
• Dit laat je ongeveer 20 uur wellen in een maatbeker met een laagje water waarin de zaden
volledig door zijn omgeven. Wanneer je het veel korter doet nemen de zaadjes onvoldoende
water op en als ze veel langer wellen is de kans op bederven groter.
• Giet het mengsel na 20 uur in een fijne zeef. Spoel de zaden goed na met koud water en laat het
geheel vervolgens uitlekken.
• BELANGRIJK: ruik nu eens aan de zaden; ruiken ze zurig? Dan meteen weggooien! Kennelijk is
het zaad niet vers genoeg geweest, want het is bedorven.
• Laat de zeef met de zaden op het aanrecht staan, maar nooit in de volle zon. Spoel drie keer per
dag de zaden af met koud water en laat ze tussendoor goed uitlekken. Het omspoelen is
belangrijk omdat er alcohol wordt gevormd.
• Geef de zaden wanneer je een wit puntje van 1 tot 2 mm op het zaadje ziet (meestal na 24 tot
48 uur); wacht je langer dan wordt de voedingswaarde minder.
• Geef niet meer dan wat ze in drie uur kunnen eten. Bovendien kun je altijd beter wat te weinig
geven dan te veel om de darmen niet te veel te belasten.
Tot slot: kiemzaad is ongeveer een dag te bewaren in de koelkast. Laat je het op het aanrecht staan
dan kun je het na een halve dag weggooien omdat het waarschijnlijk verzuurd/beschimmeld en dus
bedorven is. Volg bovenstaande stappen goed op, dan is de kans op veilig gekiemd zaad het grootst. En
zoals bij alles geldt: bij twijfel niet doen! Veiligheid voor alles.
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Reglement bijzondere tentoonstelling 2014
Onze tentoonstelling is geopend:
Donderdag 13 november van 20.00 - 22.00 uur.
Vrijdag
14 november van 13.00 - 22.00 uur.
Zaterdag
15 november van 10.00 - 16.00 uur.
De officiële opening is donderdag 13 november om 20.00 uur.
Het inkooien van de vogels is dinsdagmiddag 11 november van 14.00 tot 17.00 uur en
dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in het Clubgebouw van “Avicultura”, Singel 43a
Woerden. Telefoon clubgebouw 06-29026802.
De keuring is woensdag 12 november 2014
Het uitkooien van de verkoopvogels is zaterdag 16 november om 15.00 uur.
De showvogels worden om 16.00 uur uitgekooid onder toezicht van de T.T. commissie.
Tijdens onze T.T. organiseren wij een grote verkoopafdeling.
Ook zal er dit jaar weer het rad van avontuur draaien.

Artikel 1: De inschrijving is opengesteld voor een ieder die lid is van een vogelbond, met in
achtneming van het reglement van de N.B.v.V. en de hierna te noemen bepalingen.
Artikel 2: Op onze T.T. worden geen zangkanaries, en overjarige eigen kweek vogels
gevraagd. Wel mogen Open Klasse vogels worden ingezonden.
Artikel 3: Inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd tot 31 oktober uitsluitend bij
T.T. secretaris: Ed Westerhoud, Stuurboordlaan 11, 3448 KR Woerden,
Tel. 06-28977032, secretaris@aviculturawoerden.nl.
Of op 27 oktober vanaf 20:00 uur in het clubgebouw. Betaling van het verschuldigde bedrag
dient gelijktijdig te gebeuren bij de T.T. secretaris of te worden overgemaakt op de ING Bank
IBAN: NL41 INGB 0000705830 t.n.v. de penningmeester van “Avicultura”.
Artikel 4: Het inschrijfgeld bedraagt:
Enkelingen 1e t/m 8e vogel
€ 1,25
e
e
Enkelingen 9 t/m 16 vogel
€ 0,75
Gratis.
Vanaf de 17e vogel
½ Stammen
€ 2,00
Stammen
€ 4,00
Derby vogel
€ 1,25
Catalogus + Adm.kosten
€ 3,50
Jeugdleden betalen alleen catalogus en adm. Kosten ad € 3,50
Artikel 5: Een ieder die vogels inzendt moet dit doen met eigen kooien.
Deze moeten voldoen aan de gestelde eisen van de N.B.v.V., schoon en ongemerkt zijn en
voorzien van wit zand en voer voor tenminste 1 dag. Grasparkieten en Agaporniden mogen op
zaad. Zachtvoer etende vogels moeten op middelmaat houtsnippers. Waterflesjes worden
verstrekt door de organiserende vereniging. Voor leden die geen eigen kooien hebben stelt
“Avicultura” u in de gelegenheid om deze bij de vereniging te lenen. De kooien kunnen
afgehaald worden bij de materiaalcommissaris op maandag 10 november en moeten uiterlijk
maandag 17 november weer ingeleverd worden. U dient duidelijk op uw inschrijfformulier
te vermelden hoeveel kooien u wilt lenen.
Artikel 6: Alle in het vraagprogramma 2010/2014 van de N.B.v.V. gevraagde vogels kunnen
ingezonden worden met uitzondering van zangkanaries en overjarige eigen kweek (O.E.K.)
vogels. Zie voor vraagprogramma in “Onze Vogels”, de website van de NBvV of op aanvraag bij
de TT secretaris van “Avicultura”
Artikel 7: De eigen kweekvogels moeten voorzien zijn van een vaste passende voetring.
Knijpringen worden geweigerd. Alle Europese cultuurvogels die ingezonden worden, moeten
voldoen aan alle bondsvoorschriften, ook de voetringen.
www.aviculturawoerden.nl
8

Artikel 8: Iedere inzender wordt in de gelegenheid gesteld om een derby vogel aan te wijzen
(eigen kweek) € 1,25 extra. Dit moet dan duidelijk op het inschrijfformulier worden vermeld.
Artikel 9: Jeugdleden vormen een apart onderdeel van onze tentoonstelling en hebben een
eigen prijzenindeling.
Artikel 10: Voor het toekennen van het Bondskruis (alleen voor leden van “ Avicultura “, geen
gastleden) hebben wij in navolging van advies van de N.B.v.V de vogels op de komende T.T. in
drie groepen verdeelt, te weten:
-Alle kanaries
-Alle tropen en alle overige vogels, behalve kromsnavels.
-Alle kromsnavels.
Het bondskruis valt dit jaar in groep 3, Alle kanaries.
Artikel 11: Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd. De T.T. commissie behoudt zich het
recht voor de voetringen van de vogels te controleren. Bij fraude (met de ringen of met verf)
wordt de inzender gediskwalificeerd. Dit zal aan de bond worden doorgegeven.
Artikel 12: Bij inzending van grondvogels, kwartel, en dergelijke dienen deze geënt te zijn.
Het entbewijs dient bij inzending afgegeven te worden bij het T.T. secretariaat.
Vogels zonder geldig ent- of citesbewijs worden geweigerd.
Artikel 13: De vogels zijn tijdens de tentoonstelling verzekerd tegen de financiële gevolgen
van verstikking door brand of diefstal na inbraak.U vult daartoe de handelswaarde in op het
inschrijfformulier.
Artikel 14: Sportprijzen bijzondere tentoonstelling. In elke groep, vastgesteld door het
bestuur van Avicultura, worden alle prijzen aangewezen door de keurmeester. Om voor een
kampioensprijs in aanmerking te komen dient de vogel minimaal 91 punten te halen.
Bij meer dan 10 vogels in dezelfde groep volgt één 2e prijs.
Bij meer dan 20 vogels in dezelfde groep volgt één 3e prijs.
Stammen: In elke groep wordt een stammenkampioen aangewezen door de keurmeester.
(Minimaal 364 punten). Deze stam ontvangt een kampioensprijs. Bij 4 stammen in dezelfde
groep volgt een 2e prijs. Bij meer dan 5 stammen volgt een 3e prijs. Vogels in een stam doen
ook mee voor prijzen bij de enkelingen.
½ Stammen: In elke groep wordt een ½ stamkampioen aangewezen door de keurmeester.
(Minimaal 182 punten). Dit stel ontvangt een kampioensprijs. Bij 4 ½ stammen in dezelfde
groep volgt ook een 2e prijs. Bij meer dan 5 stellen volgt ook een 3e prijs. Vogels in een ½ stam
doen ook mee voor prijzen bij de enkelingen.
Artikel 15: Er zijn 5 klassementsprijzen te winnen. Die klassementsprijzen zijn te winnen
door: 5 hoogste kanaries, 5 hoogste kromsnavels of hoogste 5 tropen + overige E.K. vogels
volgens vraagprogramma. 1 klassementsprijs is voor de jeugdklasse.
Forpusclub wisselprijs is voor de hoogste forpus E.K. voor leden van Avicultura.
Zebravink wisselprijs voor de hoogste zebravink E.K. voor leden van Avicultura.
Rijstvogel wisselprijs voor de hoogste rijstvogel E.K. voor leden van Avicultara.
Artikel 16: Alle inzenders ontvangen vroegtijdig een inbreng en afhaalkaart met de
kooinummers. Met deze kaart ontvangt u na de officiële opening een catalogus.
Ook moet deze kaart bij het uitkooien ondertekend ingeleverd worden bij de T.T. secretaris.
Artikel 17: Er is tijdens onze tentoonstelling gelegenheid om vogels te koop aan te bieden.
Omdat de verkoopruimte beperkt is mogen alleen inzenders met 3 of meer showvogels vogels
te koop aanbieden. Van de te koop aangeboden vogels zal 10% van het gevraagde bedrag van
de verkochte vogels ten goede komen aan onze vereniging. Verkochte showvogels kunnen
zaterdag na 15.00 opgehaald worden.
Artikel 18: Het is verboden in het clubgebouw te roken.
Artikel 19: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de T.T. commissie in
overleg met het bestuur van “Avicultura”, of het hoofdbestuur van de NBvV.
Vriendelijke groeten en tot ziens op onze bijzondere tentoonstelling in het clubgebouw
van Vogelvereniging “Avicultura” Woerden.
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Tentoonstellingsagenda
Zuidholland
K06 Nat. vv.Vogelvreugd Koudekerk-Hazerswoude, Koudekerk-Hazerswoude
Open: 23-10-2014 t/m 25-10-2014 Keurdag: 21-10-2014
Stichting Het-Anker, Chopinlaan 2, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk
TT secr. A.Hoogendoorn tel 0172-586055
openingstijden; 23-10-2014 20.00-22.00uur 24-10-2014 10.00-22.00 uur 25-10-2014 10.00-17.00
uur

G05 Rayontentoonstelling. Eerste Flakkeese Vogelvereniging, Middelharnis
Open: 23-10-2014 t/m 25-10-2014 Keurdag: 22-10-2014
Aula van het Edudelta College, Langeweg 107, 3241GR Sommelsdijk
Rayontentoonstelling voor rayon 4, 23-okt van 20:00 - 22:00, 24-okt van 10:00-22:00 en 25- okt van
10:00 - 16:00
A08 Bijz. De Vogelvrienden B.A.S., Bergambacht
Open: 30-10-2014 t/m 1-11-2014 Keurdag: 29-10-2014
Clubgebouw De Vogelvrienden, Dijklaan 57, 2861DW Bergambacht
Openingstijden : 30 okt. (20.00-22.00 uur); 31 okt. (14.00-22.00 uur); 1 nov. (10.00-17.00 uur).
H37 Afd. Voliere Vrienden, Hendrik Ido Ambacht
Open: 30-10-2014 t/m 1-11-2014 Keurdag: 29-10-2014
Clubgebouw PV de Luchtbode, Reeweg 89, 3343LG Hendrik Ido Ambacht

W06 Bijz. Vogelvereniging Avicultura, Woerden
Open: 13-11-2014 t/m 15-11-2014 Keurdag: 12-11-2014
Clubgebouw, Singel 43a, 3442 AL Woerden
Grote verkoopklasse aanwezig en Rad van fortuin.
openingstijden do. 20.00 tot 22.00 uur vr. 13.00 tot 22.00 uur za. 10.00 tot 16.00 uur.
H28 Afd. de Vogelvriend, Hellevoetsluis
Open: 14-11-2014 t/m 16-11-2014 Keurdag: 12-11-2014
de Vogelvriend, Schelpenpad 8, 3225BZ Hellevoetsluis
Grote verkoopklasse aanwezig en Rad van fortuin.
openingstijden vr 20.00 tot 22.00 uur zat 10.00 tot 22.00 uur zo 10.00 tot 14.00 uur.
B05 Afd. v.v. Zang en Kleur, Boskoop
Open: 20-11-2014 t/m 22-11-2014 Keurdag: 19-11-2014
De Loods, Zijde 11 ( Achter de Kerk ), 2771RL Boskoop

W09 Bijz. de Vogelvrienden, WADDINXVEEN
Open: 20-11-2014 t/m 22-11-2014 Keurdag: 19-11-2014
clubgebouw 'Schuttervereniging' Waddinxveen, Alberdingk Thijmlaan 2a, 2742 AA Waddinxveen
Verkoopklasse aanwezig, toegang is gratis!
Z25 Bijz. Zang en kleur, Zevenhuizen (Z-H)
Open: 5-12-2014 t/m 6-12-2014
Keurdag: 4-12-2014
Clubgebouw Zang en Kleur, Nijverheidscentrum 52, 2761 JP Zevenhuizen

www.aviculturawoerden.nl
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D05 Reg. De Voliere, Dordrecht
Open: 6-12-2014 t/m 6-12-2014
Keurdag: 5-12-2014
De Waterjuffer, Weizigt, Van Baerleplantsoen 30, 3311 BH Dordrecht
Open van 10.00-16.00 uur. Gratis toegang. Rolstoelvriendelijk. Rad van Avontuur. toon plattegrond

Utrecht

A23 Nat. Austerlitzse Vogelvrienden, Austerlitz
Open: 23-10-2014 t/m 25-10-2014 Keurdag: 22-10-2014
Dorpshuis 't Trefpunt, Schooldwarsweg 19, 3711 BM Austerlitz
Openingstijden: do 23-10: 19.30u - 22.00u, vr 24-10: 14.00u - 22.00u, za 25-10: 10.00u - 16.00u;
grote verkoopklasse
Y01 Afd. Kleur en Zang, IJsselstein
Open: 7-11-2014 t/m 9-11-2014 Keurdag: 6-11-2014
Munten en Postzegel Organisatie, Energieweg 7, 3401 MD IJsselstein
Openingstijden: vr 7 nov. 13.00-22.00 uur; zat 8 nov. 10.00-18.00 uur; zon 9 nov. 10.00-17.00 uur. Grote
verkoopklasse
M35 Afd. Vogelvereniging, Montfoort
Open: 13-11-2014 t/m 15-11-2014 Keurdag: 13-11-2014
St Joseph, Heiliglevenstraat 4, 3417HL Montfoort
Openingstijden 13 -11 van 20.00 uur tot 22.00 uur ; 14 -11 van 10.00 uur tot 22.00 uur en 15 -11 van 10.00
uur tot 16.00 uur.

Speciaalclubs
JMC Speciaalclub voor Japanse meeuwen en overige lonchura’s
Nationale TT: Open 27 september van 14:00 – 16:30 uur
P.M. van Gendtstraat 23 te Leerdam
SNGN Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadines
Nationale TT: 09-10-2014
In het “Wapen van Elst” Dorpstraat 28, Elst ( Gelderland)
NZC Speciaalclub Nederlandse Zebravinken Club
Internationale N.Z.C. Show 2014: 2 t/m 5 Oktober
Veenendaalhal, Nijverheidslaan 8, 3903 AP Veenendaal
Vogel 2015
8 t/m 11 januari 2015

Van 22 tot en met 25 januari 2015 organiseert de ANBvV de 63e COM Wereldshow voor Zang en Siervogels.
Locatie AUTOTRON ROSMALEN
's-Hertogenbosch / Nederland
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Agenda 2014
Zaterdag 13 september - Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur

Maandag 22 september - Jongvogel Avond
vanaf 19:00 uur
Nader informatie volgt.

Zaterdag 11 oktober - Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur

Maandag 13 oktober - Filmavond
vanaf 20:00 uur
Film "Earth Flight"

11 t/m 15 november Vogeltentoonstelling
Avicultura Woerden

Zaterdag 13 december - Vogelmarkt
van 10:00 - 13:00 uur

www.aviculturawoerden.nl
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Vogelvereniging Avicultura Woerden
Inschrijfformulier Bijzondere Tentoonstelling 2014
Opsturen of mailen naar de TT secretaris:
Ed Westerhoud
Stuurboordlaan 11, 3448 KR Woerden
E-mail: secretaris@aviculturawoerden.nl
Tel.: 06-28977032
Sluiting inschrijving

27 oktober 2014

Naam:
=
=
Adres:
=
Postcode:
=
Woonplaats:
=
Telefoon:
=
E-mailadres:
= € 3,50
Kweeknr.:
Totaal
=
Lid Afdeling:
Betalen bij:
Inschrijven / Inbrengen *
District:
TT Kooien lenen:
Ja / Nee *
Aantal _____
Jeugdlid:
ja / nee *
* Doorhalen wat niet van toepassing is
OK
EK Stam EK 1/2 Stam Derby
Klasse nummer
Soort / Kleurslag
Aantal Aantal 1=4 vogels 1=2 vogels

Enkelingen 1e t/m 8e
Enkelingen 9e t/m 16e
Vogels vanaf de 17e
Stammen
1/2 Stammen
Derby
Catalogus & Porto

x
x
x
x
x
x

Afdeling: W06

€ 1,25
€ 0,75
Gratis
€ 4,00
€ 2,00
€ 1,25

Verz.
Bedrag

Totaal
Raadpleeg bij invulling het vraagprogramma en vermeldt duidelijk de klasse nummers alsmede de soort en /
of de kleurslag van de vogels. Ondergetekende verklaart dat de hiervoor vermelde inschrijving zijn / haar
eigendom is en hij / zij inschrijft onder de voor deze tentoonstelling geldende bepalingen.
Datum:

Handtekening:
15
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