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          Vogelvereniging De Goudvink 
Opgericht juni 1965 te Vught  

www.degoudvink.nl  

 

  

VOGELSHOW 

“Het Gouden Ei  2021” 
 

        Deze zal gehouden worden van: 29 oktober t/m 31 oktober.  
 

Adres showzaal: Tuincentrum Bas van der Bruggen Sint Michielsgestelseweg 5a 5261NH Vught 
 

Inleveren inschrijfformulieren:  TT secr.: H.v.Uden Dr. Schaepmanstraat 23 5213 CH ’s-Hertogenbosch 

             Tel: 06-44078024 Email: hvanuden@home.nl 

 

Betaling: Tegelijk met het inleveren van de inschrijfformulieren of door overmaking op ING Bank  

Rekening: NL70 INGB 0009 3207 51 t.n.v. penningmeester vogelvereniging De Goudvink.  

Schrijft u meerdere inzenders tegelijk in dan a.u.b. alle namen noteren op overschrijving als extra vermelding. 

 

Sluitingsdatum inschrijvingen: zaterdag 16 oktober 2021 om 18.00 uur 

 

Inbrengen vogels: dinsdag 26 oktober van 18.00 uur – 21.00 uur, uitzonderingen in overleg met het TT secretariaat.  

 

Keuring vogels: woensdag 27 oktober, er wordt gebruik gemaakt van kunstlicht. 

 

Officiële opening: vrijdag 29 oktober om 20.00 met bekendmaking van de kampioenen. 

 

Prijsuitreiking: 

Alle prijzen van de show, klassementsprijzen, kampioenen en extra prijzen worden tijdens de opening op vrijdag 29 oktober  

om 20.00 uur bekend gemaakt en/of uitgereikt. Zorg dat je erbij bent! 

De overige prijzen bestaande uit de u wel bekende oorkondes worden bij de keurbrieven in de enveloppen gevoegd. 

 

Bondsprijzen: 

Deze zullen verdeeld worden onder de kampioenen met uitzondering van het Bondskruis deze blijft voorbehouden aan de 

organiserende vereniging. 

 

Openingstijden: zaterdag 30 oktober: 10.00 uur – 18.00 uur 

  zondag 31 0ktober: 10.00 uur – 17.00 uur 

 

Afhalen vogels: zondag 31 oktober om 16.30 uur 

 

Inschrijvingen: De inschrijvingen staan open voor iedereen die is aangesloten bij een erkende bond, evenals jeugdleden die in 

een aparte jeugdklasse spelen. Jeugd duidelijk vermelden op het inschrijfformulier. 

 

Inschrijfgeld (ook voor jeugd) catalogus is voor iedere inzender verplicht: 

 

Enkelingen:  € 1,50 per vogel   

Stellen:  € 3,00 per stel   

Stammen:  € 6,00 per stam   
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PRIJZENSCHEMA:  
 

Volgens het vraagprogramma van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
 

Vul op uw inschrijfformuler het juiste klassenummer in. 

 

Enkelingen (eigen kweek): Om voor een prijs in aanmerking te komen dient men minimaal 91 punten te 

behalen. 

In elke groep één kampioen, bij iedere meer dan 12 vogels per groep meerdere prijzen. 

 

Stellen (eigen kweek): Kampioen bij min.182 punten 

In elke groep één kampioen, bij iedere meer dan 12 vogels per groep meerdere prijzen. 

 

Stammen (eigen kweek): Kampioen bij min. 364 punten. 

In elke groep één kampioen, bij iedere meer dan 12 vogels per groep meerdere prijzen. 

 

Overjarige Eigen Kweek (OEK): Volgens het vraagprogramma van de Nederlandse Bond van 

Vogelliefhebbers. Deze vogels vallen in 1 groep en is 1 prijs voor beschikbaar en komen dus niet in 

aanmerking voor andere prijzen/klassementen. 

 

Vrije Derby: Vogel aangeven bij inbreng.Vrije keuze van kooinummer. 

 

Klassementsprijzen (5 beste vogels per inzender): 

 
1E prijs “HET GOUDEN EI ”  

 

2e prijs Boodschappenpakket ter waarde van € 100,00 

 

3e prijs Boodschappenpakket ter waarde van € 75,00 

 

4e prijs Boodschappenpakket ter waarde van € 50,00 

 

5e t/m 10e prijs Zoals alom bekend onze zeer goed gevulde boodschappentassen 

 

Oorkonde/rozetten: Alle prijswinnaars krijgen onze mooie oorkonde en een kampioensrozet. 

Speciale groepsprijzen:  

In onderstaande groepen komen de vogels met het hoogst aantal punten ook nog eens in aanmerking voor een extra 

groepsprijs. Deze exclusieve prijzen zijn vervaardigd door het bekende kunstenaarsechtpaar JED keramiek uit  

s-’Hertogenbosch. 

In elke van onderstaande groepen zal 1 prijs worden toegekend. 

Groep 1: Kleurkanaries 

Groep 2: Postuurkanaries 

Groep 3: Parkieten 

Groep 4: Overige 

 

JEUGD: volgens het vraagprogramma van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 

 

 

* Alle bovengenoemde prijzen worden door de keurmeesters aangewezen. 
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REGLEMENT “HET GOUDEN EI 2021” 

 
Op de tentoonstelling zijn de reglementen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, alsmede onderstaand reglement van 

toepassing. Op deze tentoonstelling is de wet Dierenwelzijn van toepassing. 

De inschrijving staat open voor alle leden van een bij de C.O.M. aangesloten organisatie.  

Men mag inzenden met ringen van een organisatie welke is aangesloten bij het C.O.M., met vermelding van eventuele 

kweeknummers. In een stam mogen ringen van eerder genoemde organisaties door elkaar voorkomen.  

Ingeschreven moet worden volgens het vraagprogramma 2020 t/m 2024 van de N.B.v.V. Europese cultuurvogels evenals 

grondvogels moeten ingezonden worden volgens de daarvoor nu geldende bepalingen. Vogels moeten worden ingeschreven op 

het daarvoor bestemde formulier, vermeld in volgorde van het vraagprogramma en met het juiste klasse nummer.  

1. De na sluitingsdatum ingekomen inschrijfformulieren en brieven met strafport worden geweigerd. 

2. Voor het inbrengen en afhalen van de vogels zal u een inbreng /afhaalbrief worden toegezonden. 

3. Het wijzigen van de vogels in dezelfde groep is toegestaan deze worden niet doorgevoerd in de catalogus. 

4. Vogels moeten worden ingebracht in de door de NBvV voorgeschreven TT kooien duiven en kwartel moeten worden 

ingebracht in lopers hiervoor staan gratis kooien gereed, bodems van de kooien bedekken met schelpenzand, bij parkieten 

mag zaad, bij lori’s kattenbakvulling. 

5. Voor grondvogels moet een inentingsverklaring worden ingeleverd bij het TT secretariaat. 

6. Zieke vogels en vuile kooien worden geweigerd, er volgt geen teruggave van het inschrijfgeld. 

7. De organisatie is niet aansprakelijk indien buiten hun schuld ziekte of sterfte van vogels zich voordoet. 

8. Vogels en kooien zijn collectief via de NBvV verzekerd tegen brand en diefstal na braak dit uitsluitend als het bedrag is 

ingevuld op het inschrijfformulier. 

9. Bijvoederen van de vogels mag alleen gebeuren in het bijzijn van een TT medewerker. 

10. Bij het inbrengen moeten de kooien voorzien zijn van een vol zaadbakje en rechts een waterfonteintje links, indien 

bijzondere voeding nodig is dit duidelijk op het formulier vermelden. 

11. Deze bijzondere voeding voorzien van kooinummer en naam kweker inleveren tijdens het inbrengen van de vogels. 

12. Tijdens de TT mogen geen kooien van de stelling worden genomen en vogels uit de kooien worden gehaald, dit is alleen 

toegestaan door een TT medewerker. 

13. De eindtelling op het keurbriefje is bindend, de ringen van de prijswinnaars worden gecontroleerd. 

14. Afhalen van de prijzen en de vogels uitsluitend op vertoon van inbreng /afhaalbrief. 

15. Beslissingen over zaken waarin dit reglement niet voorziet, worden met inachtneming van de Bondsreglementen 

genomen door de TT commissie van Vogelvereniging De Goudvink. 

               De drinkfonteintjes voor op de TT-kooien worden door onze vereniging in de showzaal bij het 

         inbrengen aangebracht. (dit geldt voor alle vogels) en worden na de show weer ingenomen 

16. Privacywetgeving, bij het inschrijven geeft men toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens voor de 

uitvoering van de vogelshow. In de catalogus zal alleen naam en eventueel Email-adres worden vermeld. Voor meer 

informatie zie onze website. 

17. Wij zullen gebruik gaan maken van aspirant surveillanten die opgeleid zijn door de N.B.v.V. 

 

Waarom Het Gouden Ei 
 

Iedere vogelliefhebber droomt ervan om de beste vogel in huis te hebben en ook iedereen weet dat dit niet van zelf gaat. 

Ervaring, kennis en passie zijn de 3 sleutelwoorden die leiden tot de kroon op het werk van een liefhebber. 

Dit bovenstaande heeft geleid tot het geven van een opdracht aan het kunstenaarsechtpaar Ed en Jette Meissenberg (Jed Keramiek) uit 

 ‘s-Hertogenbosch. 

Deze kunstenaars in kleien en glazuur werken in vrije vormgeving en felle kleuren, het gevecht hiermee op de grens van het 

mogelijke is en blijft een uitdaging voor beide kustenaars. 

Edel smederij Hoogaars uit Haaren heeft het “Gouden Ei” voorzien van een 24 karaats omhulsel. 

De omschrijving en tevens de betekenis van de opdracht was: 

Het moet een vogel zijn en dat mag en moet in felle abstracte kleuren en vormen waarbij het “Gouden” gebroken ei de basis dient 

te zijn. 

Iedere vogelliefhebber hoopt uiteindelijk dat al zijn werk eens resulteert in het “Gouden ei“, waaruit de beste vogel zou moeten 

kunnen komen. Bovendien vind men het woord Goud ook terug in de naam van onze vereniging “De Goudvink” 

De felle kleuren vertegenwoordigen de vele kleuren die we kennen in onze mooie vogelsport en die belangrijk zijn voor de 

waardering van de vogels op de shows. 

De vorm van het kunstwerk vindt men ook terug in onze sport omdat niet iedere vogel qua vorm en postuur gelijk is.  

De “Kroon” op de vogel is de kroon op het werk van elke vogelliefhebber die iedere dag met hart en ziel en veel plezier bezig is 

met zijn mooie hobby. Uiteindelijk moet het een kunstwerk zijn dat past in elke huiselijke 

omgeving. Vogelvereniging De Goudvink dankt de kunstenaars voor het fraaie resultaat, zij zijn voortreffelijk geslaagd in het 

uitwerken van deze opdracht. 
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Er is een klassement van de 5 hoogste vogels per inzender. 
Bij een gelijke stand beslist de volgende vogel enz. 

 

Klassementsprijzen 
 

1E prijs 
HET GOUDEN EI - 2021 

 
2e prijs Boodschappenpakket ter waarde van € 100,00 

 
                     3e prijs Boodschappenpakket ter waarde van € 75,00 

 
                     4e prijs Boodschappenpakket ter waarde van € 50,00 

 
                         5e t/m 10e prijs Waardevolle boodschappentassen 
 

Speciale groepsprijzen vervaardigd door Jed Keramiek: 

Groep 1: Kleurkanaries 
Groep 2: Postuurkanaries 

Groep 3: Parkieten 

Groep 4: Overige 

Extra prijzen: 

Vrije Derby Prijs 

Overjarige Eigen Kweek 

Bovendien voor alle prijswinnaars de bekende De Goudvink oorkonde. 
In elke van bovenstaande groepenprijzen en extra prijzen zal 1 prijs worden toegekend. 

 
       En natuurlijk nog vele andere mooie prijzen 

 
 

Vragen over dit reglement bel of mail naar ons TT secretariaat: 
Tel: 06-44078024 Email: hvanuden@home.nl 

 
       www.degoudvink.nl 

                Op onze website kunt u ook meer inschrijfformulieren downloaden/afdrukken. 

 

      
 www.facebook.com/vvdegoudvinkvught 
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