
Tentoonstellingsreglement: 

 

Het inschrijfgeld bedraagt:                                                   

Per vogel 2,00 EUR 

Stam 8,00 EUR 

Per catalogus 4,00 EUR  

 

Informatie tot inschrijfformulier: 

 

- Klass Nummer van het nederlandse Vraagprogramma van de Nbvv + Soort  

- 10.001   =   wit dominant 

- 631.001    =   Bourks Parkiet wildkleur man 

- 711.001    =   europes Spreeuw wildkleur 

 

- Bij kanaries en tropische vogels mut het kleur aangegeven (witdominant, geel mozaiek type 1) 

 

- Aanmelding van Stam zijn allen bij kanaries moglijk. 

 

- Tropischevogels: Zebravinken = zwartborst grijs | Gouldamadines = witborst grone zwartkop 

 

- Bij het inkooien zijn de ringnummer intevullen. 

 

- Grasparkieten zijn bij het inschrijfen met alt (A) jong (J) te kenteken. 

 

- Bij het inkooien zijn de ringnummer intevullen en de kleur. 

 

- Krumsnavels zijn met kleur (Ag. Fisherie pastel donkergroen, Ag. Personta wildkleur, Ag. Roseicollis 

olijfgroen) en           

 

              met alt (A)   jong (J)  te kenteken. 

Ingezonden kunnen worden: 

A-klasse : is eigen kweek 2013 en eventueel 2012 of 2011 als dat vermeld is bij de  

  betreffende hoofdgroep 

B-klasse  : overjarige vogels. 

C-klasse  : open of vrije klasse, mar kin ongeringde vogels. 

 

- Wij verzoeken u, indien u wachtels wilt tentoonstellen, inentingspapiern van de dierenarts mee te brengen. 

 

Beste mensen, 

Voor de deelnemers aan de tentoonstelling is er de mogelijkheid om tijdens de tentoonstelling hun overtallige 

vogels te verkopen. 

Er zal een grote verkoopklasse zijn. 

Als je vogels wilt verkopen neem dan vooraf contact op met Ludger Büdding, (organisator verkoopklasse)  

telefoon 00492871 40549 of email ludgerbuedding@web.de 

 

- Voor aanmelding voor de vogelbeurs kunt u zich ok wenden tot: 

 

Rolf Kamperschroer                                                                                              Ludger Büdding 

Alemannenstr. 97                                                                                                  Alter Postweg 14 

46395 Bocholt                                                                                                       46395 Bocholt 

Telefoon: +49 (01 73) 5 22 32 66                                                                         Tel.: 0049 2871 405 49 

Fax: 0049 2871 234 921 

rolfkamperschroer@web.de                                                                                   ludgerbuedding@web.de 

 

De kosten voor de beurs bedragen per meter 4,00 EUR 

 

Bankverbinding: 

Vogelliebhaber Bocholt & Umgebung e.V.   Stadtsparkasse Bocholt 

Konto-Nummer 01 02 32 19 32  Bankleitzahl 42 85 00 35  IBAN: DE67428500350102321932 
 

 
       Rolf Kamperschroer 

             Voorzitter 
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