
BESLUIT 2.            

 

PRIJZENSCHEMA  TT – SVV. 

 
INDELING VAN DE VOGELS BIJ DE ENKELINGEN. 
 

Zangkanaries worden niet gevraagd. 
 

Hoofdgroep 1 Kleurkanaries:  Groep ongepigmenteerde kanaries,  

inclusief mozaïek. 

       Groep gepigmenteerde kanaries,  

inclusief mozaïek. 
 

Splitsen: Indien er in een groep 40 of meer EK enkelingen kleurkanaries inge-

schreven zijn, dan zullen in eerste instantie alle mozaïekkanaries (gepigmen-

teerd en niet gepigmenteerd) worden samengevoegd tot een groep. 
 

Hoofdgroep 2  Postuurkanaries:   Groep gefriseerde- en houdingrassen 

       Groep vorm- en overige rassen 
 

Hoofdgroep 3   Tropische vogels:  Groep zebravinken. 

       Groep overige tropische vogels,  

       EC VI-soorten, duiven en kwartels. 
 

Hoofdgroep 4 Australische prachtvinken. (met uitzondering van rietvinken) 
 

Hoofdgroep 5 Europese cultuurvogels zaadeters.   
 

Hoofdgroep 6 Kleine parkietachtigen (grasparkieten, agaporniden,  

   Forpussen e.d.) 
 

Hoofdgroep 7  Australische grote parkieten. 
 

Hoofdgroep 8   Overige kromsnavels (niet Australische parkieten, lories,  

   papegaaien, kaketoes e.d.) 
 

Samenvoegen: 
Wanneer een groep uit minder dan 10 EK enkelingen bestaat wordt de groep 

opgeheven en worden de ingeschreven vogels ondergebracht in een andere 

(verwante) groep. 

Wanneer een hoofdgroep uit minder dan 25 EK enkelingen bestaat wordt deze 

hoofdgroep een groep en ondergebracht in een "verwante" hoofdgroep. 
 

Opwaarderen: 

Wanneer in een groep honderd of meer EK enkelingen zijn ingeschreven wordt 

deze groep verheven tot hoofdgroep.  
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Splitsen: 

Indien er in een groep 40 of meer EK enkelingen ingeschreven zijn, dan wordt 

deze groep gesplitst. Zijn er na deze splitsing nog steeds meer dan 40 vogels 

ingeschreven in een van deze nieuwe groepen, dan wordt deze groep nogmaals 

gesplitst. 
 

Een splitsing van een groep wordt niet gemaakt als er een nieuwe groep ontstaat 

met minder dan 10 vogels, of als die groep dan bestaat uit vogels die door één 

inzender zijn ingeschreven. 
 

Prijstoekenning bij de EK enkelingen: 
 

EK vogels. 

EK vogels zijn vogels die een vaste voetring dragen met het kweeknummer van de 

inzender. EK vogels mogen niet ouder zijn dan door de Bond gevraagd.  
 

Minimaal aantal punten enkelingen: 
Om kampioen te worden of om voor een 1

ste
 prijs in aanmerking te kunnen 

komen, moet minimaal 90 punten worden gehaald. 

Bij  minder dan 90, maar wel  89  punten wordt de 1
ste

 prijs een 2
de

  prijs.  

Voor de 2
de

 en 3
de

 prijs moet minimaal 89 worden gehaald. 
 

Groepsprijzen. 

Per groep worden afhankelijk van het aantal een 1
ste

, 2
de  

en 3
de

 prijs toegekend.  

Bij 10 vogels in een groep:    1
ste

 prijs  

Bij 11 tot/met 20 vogels in een groep:  1
ste

  en 2
de

 prijs 

Bij 21 tot/met 39 vogels in een groep:  1
ste

, 2
de

 en 3
de

 prijs 
 

Hoofdgroepprijzen.   
Per hoofdgroep wordt één kampioen EK enkeling aangewezen, de toegekende 

groepsprijs vervalt daarmee. 
 

INDELING VAN DE VOGELS BIJ DE STELLEN EN STAMMEN. 
 

Zangkanaries worden niet gevraagd. 

Kanaries:     Hoofdgroep  1 en 2. 

Tropische vogels:   Hoofdgroep  3 en 4 

Europese cultuurvogels zaadeters  Hoofdgroep  5 

Kromsnavels     Hoofdgroep  6 – 7 – 8 
 

Prijstoekenning bij de stellen en de stammen: 
 

Bij één tot en met vijf stellen of stammen:  Kampioen.  

Bij zes tot en met tien stellen of stammen:  Kampioen - 2
de

 
 

Bij elf of meer stellen of stammen:   Kampioen - 2
de

 - 3de 
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Minimaal aantal punten stellen: 
 

Om kampioen te worden moet een stel minimaal 180 punten (exclusief de stel-

punten) worden gehaald.  

Bij minder dan 180 punten, maar wel 179 of 178 punten wordt de kampioens-

prijs een 1
ste

 prijs. 

Voor de 1
ste

 en 2
de

 prijs minimaal 178, exclusief de stelpunten. 
 

De vogels die als stel worden ingezonden, dingen niet mee naar de enke-

lingprijzen. Vogels die in een stel worden ingezonden doen wel mee voor het 

Clubkampioenschap of eventueel het derby-kampioenschap. 

 

Minimaal aantal punten stammen: 
 

Om kampioen te worden moet een stam minimaal 360 punten (exclusief de 

stampunten) worden gehaald.  
 

Bij minder dan 360 punten, maar wel 356 punten of meer wordt de kam-

pioensprijs een 1
ste

 prijs. 

Voor de 1
ste

 en 2
de

 prijs minimaal 356, exclusief de stampunten. 
 

De vogels die als stam worden ingezonden, dingen niet mee naar de enke-

lingprijzen. Vogels die in een stam worden ingezonden doen wel mee voor het 

Clubkampioenschap of eventueel het derby-kampioenschap. 
 

Extra prijzen. 
 

Bondskruis. 
Een van de mooiste EK-vogel (inclusief van de jeugd) krijgt bij toerbeurt het 

Bondskruis. 

 

Mooiste vogel. 

De mooiste EK-vogels (exclusief van de jeugd) uit de groep Kanaries - Groep 

tropen-/Europese cultuurvogels – groep kromsnavels krijgen een prijs die ge-

schonken is door onze sponsor. 

 

Alternatieve prijzen. 
Voor de kampioen, 1

ste
, 2

de
 of 3

de
 prijs, zowel bij de stellen, stammen als de EK 

enkelingen kunnen naar keuze een beker of een alternatieve prijs worden 

gewonnen. Op het inschrijfformulier dient men aan te geven welke prijs men 

eventueel zou willen krijgen. (OK-vogels komen niet in aanmerking voor een 

alternatieve prijs.) 
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OK-prijs.  

Door de  keurmeesters wordt uit alle vogels die als OK zijn ingeschreven  

(inclusief van de jeugd) de OK-kampioen aangewezen. De mooiste OK-vogel 

krijgt een wisselbeker. 
 

Derbyprijzen 

Elke inzender kan bij het inkooien een onbeperkt aantal EK-vogels aanwijzen 

voor de vrije derby. Er worden 3 derby prijzen beschikbaar gesteld van elk 20 

euro, één bij de kanaries, één bij de tropen/ Europese cultuurvogels en één bij 

de kromsnavels.  
 

Inzenderprijs.  

Elke deelnemer aan de tentoonstelling ontvangt een inzenderprijs. 
 

Clubkampioensprijs 

Van elke inzender wordt een puntentotaal over de vijf hoogst gewaardeerde EK 

vogels berekend. Bij gelijk eindigen telt steeds de puntenwaardering van de 

volgende vogel(s). De inzender met het hoogst aantal punten wordt uitgeroepen  

tot clubkampioen. De clubkampioen krijgt een wisselbeker. 
 

JEUGD:  
Door de jeugd kunnen worden ingeschreven: 
 

Enkelingen EK en OK:           
 

       Groep A: Kanaries:      

       Groep B: Tropen/ Europese cultuurvogels/ duiven / kwartels    

       Groep C: Kromsnavels: 
 

Bij de jeugd worden geen stellen en/of stammen gevraagd. 
 

Prijzen:  
Per groep één EK kampioen. Bij de jeugd  bestaat de kampioensprijs uit de  

“Opa van Brienen  beker”, voor elke groep één beker. 

De door de jeugd ingeschreven OK vogels dingen mee voor OK-kampioen. 
 

Minimaal aantal punten: 
Om kampioen te worden bij de jeugd moet minimaal 87 punten worden 

gehaald. 
 

 

Het Bestuur van de Soester Vogelvrienden. 

Maart 1981 

Herzien 6 september 2004. 

Herzien 3 maart 2008. 

Herzien 3 maart 2014. 
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