VOLïERE VERBIIIGII'IG'f

Drachtster VogelvrienCenfr

líaard.e sportvriend.en,

Zoa1sUínmid.d'eIswetbekend.zalzíjn,za|onzeverenigin8de.
st ri ct st ent oonst el ling, Provinci e Fri es land. r organi sêir€Íl c
Jeze tentoonstelling vlordt gehoud.en in rtDe Laueirr, Burg. Wuiteweg 2Q te Drachten en we1 op 11, 12, 13 en 14 d.ecemb€r ê.so

d.i

l

ls-gffl*g:srgt-31!ï

1 december van 20 tot
12 cl.ecember va:r 10 tot
13 rlecembgr van 10 tot
1í ;;;;ber van lo tot
1

\t

22 uur
22 uur

2? uut

1ó uur

plaatsen.
aIle omliglgenle
'"
Er is een goed.e busverbind.ing vanaf
;
""
I
iiD"
L"*ei).
(uii"t"pp"i ti; halte schouwbure
Met Uw med.ewerking, door het inzend.en van zoveel mOgelijk vogels,
zijn wij er van overtuigd, d.at deze tentoonstelling zal glagen.
Wi.j van onze kant d.oen ons uiterste best om d"e-ze to aantrekkelijk
mogelijk te maken d.oor te traohten vele prijzen beschikbaar te
stelfen.
Mocht U onverhoopt niet óver geschikte tentoonstetlingsvogels beschikken, vereert àan in elk geval d.e tentoonstelling met een
'

,

bezoek.
Hopend.e d.at
wi i,

?

U aan d.eze uitnod.iging gehoor zult geven, verbli jven

' narnens het bestuur,
d.e

T.T. voorzitter,

:

B'n VoLbed'a. ,,

)ifNK Ol,r DE SLUIÍÏi{GSDATUIi 16 november 1p68.
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L il i,; ]I.N

T

Art_.._1

De inschrijving is opengesterd. voor a1le lel.en van d.e Ií.8. v"
v" in d.e provincie Friesland., Je inschri jving geschied.t nret inachtneming van het bepaald.e in het Bond.stentoonstelringsreglement en ond.er speciaal hierond.er te noernen artikelen.

Art.

?

fngeschreven kan worlen in Le secties:
1" Eigen Kweek (rt"f .)

2. Open I(Iasse (O.t<. )
vogels, d.ie in d.e gectie E.K, word.en ingeschreven, moeten
zi jn voorzien van.een vaste voetring van d.e N"Bovovn van het
betreffende broed.jaar en door d.e Ínzend.er zi jn gekweekt. van
deze vogels d.ienen op het inschrijfformulier àe ringnummers te
word.en vermeld.. Irlanneer geen ringnummer is ingevuld., word.t d.e
vogel automatisch opgenomen in d.e open klasse,
De sectie 0.K. staat open voor alle vogels uit het vraagprogramma" Hierin kunnen d.us word.en i.ngeschrev"n: overjarige eigenkweek vogels, d.Í'e buíten d.e eerste sectie vallen url-tutrràr.r"r,
vogels, a] of niet voorzien van een voetring. wanneer een vogel,
d.ie in deze sectie wor,l.t ingeschreven, geringd. is, s.v.p. hei
ringnummer vermelcen in de kolom rrOpen Klassá". ïndien ,riut guringd., d.e betreffenile regel in ieze korom aankruisen.
De

,

Art. 3

De ingeschreven vogels kunnen te koop wor,len aangebod.en.
0p het inschri jfformulier moet d.an in d.e betreffend.e korom d.e
verkoopprijs worien vermefd."
- ve.rkopen kunnen uitsluitend. tot
stand. komen via d.e eigenaar en va]len geheel buiten verantwoord.ing van de organisatie. De T.T.-organisatie stelt prijskaartjes
ter beschikking" .findere d.an d.eze kaartjcs mogen niet op d.e kooien word-en aangebracht" Na afloop van d.ó r.T. word,t d.oor d.e T"T.organisatie, gevallen van overmacht buiten beschouuing gelaten,
d.e gehere inzending aan d.e inschrijver of d.iens gemacÀtigae overhandigd. Overd.racht kan d.us pas d.aárna plaatsvind.en.

Art.

4

ïnlandse vogels word.en alleen geaccepteerc incien zí7 voorzien

3,

zijn van een erkcnde voetring en geld.ig eigendoms- en vervoersbewijs aanwezig Ís.

4q!l

Zieke en vuile vogels "otd[o-*"igerd.. De T.T.-ruimte is niet
verwarmd., ueL zal er goed. word,en geventileerC" De T.T.-organisatie aanvaard-t geen enkele aansprakelijkheiC voor ziekte 9f sterfte van ingencmen vogels ged.urend.e d-e tijd. d.at zij d.e vogels ond-er
haar berusting heeft of d.aarna!

Art.
,

6

Het inschri jfgeld. bed.raagt voor a]}e klassen f . 1e=- rper enkeling
en f. 3r-- Per stam.

Art.

7

Ti jd.ens d.e T"T. zLJn de vogels en d.e kooien verzekerd. tegen
brand" en d.iefstal op bond.scond.ities. Ingezond.en vogels zi jn all
leen verzekerd. a1s d.e waa
'
dat men bij de vogelAls uaarde moet wor@iag
hand.el voor een overeenkomstige vogel zou moeten betalen. De kooi-

en zLjn a1s volgt verzekerd:
bond.skleurkooidn (kanaries )

bond.sparki et enkooi en
tropenkooien (geen bondsmodel)

(inctusief glaásjes en voerbakjes) "

Aft'
s
d

f . 6r-- per stuk;
f . 7t50 per stuki
f . ïr50 pgr Ét.uk.

B

, Behoudens d.e d.aartoe d"oor d.e T"T.-organisatie aangegeven ;oersoÍlêÍIs is he.t een ied"er verbod.en tiidens d.e T'T. d'e vogefs te voeren of aan te r,aken of d.e kooien van de stellingen af tê il€In€ÍIc

Art.-

9

Inzend.ers van kan?ries of grqspariiiet.en ToSel Sebruik maken.tol
ond.srnocetr en geverfd' in d.e
eigen kooien,
glaasjes moeten goeC
en
kooien
voórgeschreven kleuren. -Eigen
schoon uorden ingeleverd..
ingevuile kooien en glaasjes kunnen word.en geweigerd.. vogelsr
jkend.e
kleur,
jkend.
of
afwi
mod.e1
van
afvsi
bracht in eigen kooien

4.

word.en. overgezet in kooien van d.e organiserend.e vereniging!
Per gehuurd.e kooj_ is een beirag ,r"r, i" Or!0 verschuld.igd..
Voor kanaries en parkieten d.ient men op het inschrijfformulier
in d.e betreffende kolom te vermelden of ilnetrí of
kooi_

'rzánCer'r

wordt ingezonden"
,,'-,,,-_.

.''..
'
Als-prijzen zijn beschikbaar: bond.spríjzen, erepri jzen zoars
bekérs, takken, mecair-res enz. 'priSsuiiieitcing vinát :praats i |
:

:

voor' 1ed.en van d.e organÍserend.e verenÍging op-d" eersivolgen,ie
lecenvergaiering" voor d.e ovcrige lnzenlers Lo mogeli;t ri; net
afhalen van de vogels of anders zo spoecig mogerijt aàorrru,
rirrnen een termijn van { weken. ,
?
.

Art.

c1

1

om voor een pri- js in aanmerking te kunnen:komen moeten
E.K.vogels tenminste BT punten behalen;.,0"K._vogel,F
,gB:punten,
Pri jsverdellng E"K, : . , :: . ,,:
jsverd."Iirrg -O.f'. *_
f
-rl
,or"ï* -:,39 prí js
J* pri js
.: ,, . qB Ë"t.
3J
ëó pnt. 2e prijs
B!'pnt " 1 e prijs
gó p"t.
i" ;;i:=
,

met meer punten behalen een extra erêpriJs.
Iogull
ïn elke hoó'fd-groep word.t een hoofd.groep lcampioei aange$ezen in,,:,,
de sectie eigen kweck 1!68 met uitzoniering van d-l;;;;;rouoo,
J en 12 waarin ook de open klasse vogers meed.i-ngen naar het
,

hoofigroep karnpioens chap.
in de sectie eigen kweek 1!68 een T,T.-kampioen
geroepen, teruijl ook een T.T"-karmploen'êigen kweek 196? woratuitTevens word.t

aangewezen

c

ïn de sectie open klasse wond.t één kampioen aangewezen" uiteraaxd- zíjn voor ceze kampioenen aparte prijzen bàschikbaar.
voor het aanwi jzen van d.e kampioenen gelden ond.erstaand.e regels:
gi:
1" voorgeli jk aantal punten beslj_st d.e keurmeester. '
2"
d-e organiserend.e vcrenigirtg uord.en'voor dê,hoofd.groepen
kanari-es, rgrasparkieten, grote parkieten en tropen u*ï t"r.,piocn
uitgeroepen.

i..,..,
i.. :Á,r.t. iz
tentoonstelling i;-enTerly

Aan deze

,r"tuonden, Het d-erby-

b

5,

bi j
nummer is 6, ind.ien ringnummers vanaf nrl 1-zi7n besteld'; j
ringbi
r5 ,1*. -30 i9 het d'-e-rbtrmummer 16'
ringnumme,*" .ru,rro,i

"".hoglr is aát 36 etc' Het is nood"zakelijk dat
,ro*il""* vanaf 30 en
ee4 inzenCer d.ie aan d.ó d.erbywed-s!rijd- meed.oet en rÍngen he'eft:van
besteld met een.nummer hgSel dan 6t tett 19 lilgu"-commis-s-aris
zi jn vereniging"een verkf á1r_ng insluit bi j het inschri jffbrmulier'
Op"het :-nscËrijffoimul:-er aieit vermeld. te uorden of a1 dan n1et
aàn ae d.erby-v,róastri jd. vrord.t d-eelgenomen'

,

Art ' 1l
1!"68,
Ti jdens.het j-nbrengen van,d,e"vogels op ta"nàqg 9 december
vogelp
afhalen
het
de"keuring op d.insáag t0_d.e-cembór en
Ytn*d:
op zaterd.ag 1z{ d.ecembor heeft, behoudens d.e d.oo1 d.e TtT",-orggni-,,
satie aangewezen personen, niemand' toegang bij d'e vogels

ry
uiterli jk

j-

zaterd,ag 16 ïrovember' -net bi
ïnschri jvingen moeten
voegingvanhetverschuld'igd"ebed.ra8aaninschrijfg:1d..91.\ooihuuï +"f o 1e_- voor verpf:-óirte' catalogus, binnen zi jn bi j d.e heer
r:
B. Vol1ced.a, Ilandvuerkerszi id'e 37, Drachteno
oorzaali,
d'e
ongeacht
jvingen,
word.en,
Te laat binnengekomen Ínsóhri
onvoornaard.eli jk gevlelgerC, resp' rg-tourgezondeno

:

i

ís

:

'' n=!'

't'

pcrsoonli jk gebrachte vogels word.en op maandagaïond" ! d.;ecernber
ïg.óO uur tot uiterliik 21.00 uur Ín ontvangst genomêh''
1tAó
gebrachte vogels word.en, ongeacht d.e oorzaak, onvoorwaard'eLater";"
li jk gevreigerd "
uord'en op maanVogef J uit anclere plaatsen, d.ie v'ord.en verzond.en,
orá g d.ecember ged_irend.e d.e gehele óag geaccepteerd tot uitcr-

}ijk2lo0Ouur"Verzond.envogelsdienenalsvolgtteword.engeVogeltentoonstelling Drachten,'l)9 !?1:1", BP"g' lrJuiteweg 2{
*"t telefoonmelding &&Ít ïIrr 3344 (o512o)"
ad.resseerd.:

genummerïed.ere inzend.ing móet vergezeld. gaan van d"e toegezond.en
Ce labcls.
Inzend"ingen die hieraan niet vold'oen word'en geileigerd''

6.

Art.

16

Persoonrijk gebrachte vogels word.en'geaccepteerd. tegen afgifte
van een inreveringsbewi jsfafhaarkaart, voor d.e totaÍe inzánd.ing.
vermeld. word,ens Naam en-ad.res van d.e eigenaar, alsmede de kooinummers met de aantekening "eigenr of irhuurrrkool , De inhoud. van
de kooien bli jkt uit d.e ad.ministratie van d.e roT"-organisati_e.
d.e. vogels word.en toegezonden word.en d.e inrevóringsbcwi jlor"ru::
zen/afhaalkaarten met d.e vogels van d.e eigenaar r""g"rorriurr. Tijdens of na d.e tentoonstclling kunnen d.e d.óor ons ingenomen i_nLeveringsbewí jzenf afhaal-kaarten we.er- door d.e eigenaar in ontvangst
uord.en genomen" vogetrs moeten na d.e tentoonstàlrirrg d.oor d.e cige_
naar worcen afgehaard.; zij v'iqrden d.us nie! teruggezond.en. Afgifte
zar uiteraqrd. .alleen geschieden ond.er 6ilSlegging van het inleve ringsbewi js/afhaalkáart .

Art.
De ingezonden vogels moeten op

1_J

zatercag 14 d.ecember van

tot 20.00 uur word.en afgehaard.. re argifte za]. geschied.en19.00
in volgorde van d-e vcrstkgmence, mits hij om 19.00 uur aanwezig is.
3i j niet inzend.en vervali het insóhri jfgeld aan d.e T.T.-l<as.
Rcclames d.eze T.T. bctreffend.e, kunnen Áa 21 d.ecember niet meer
ín behandeling word.en genomen.
Het is verboden in d.e T.T.-zaaL te roken.
ïn alle gevaIlen, waarin d.it reglement niet voorzi.et, beslist de
T"T,-organisatie, met beroep op hèt bestuur van d.e organiserende

vercniging.

ítl

,v,

7.

(':

VRAAGPROGRAM},{A

d.e bond.skampioen- en dÍstrictswed'stri jden, alsmed.e dienende
richtlijn voor d.e onderlinge- en nationafe wed.st ri jd.en .

voor

als

HOOFDGROEP1Kleurkanaries
a) stammen { vogels E.K. 1968 ': t'
1 vogel c.K" 1968
b)
stammen
c)
{ voge}s E"K. 1967
1 vogel E.K. 1967
d)
Groenseri
'r
J

GROEP

e

1

KIasse 1 Staalblauw

2 B1auw

] 0"r. brons
{ Oof" brons scho
I Goud.groen
6 Groen
GROEP 2

KIass

e

? Blauwpastel
B 0or. brons pastel
p O,r. brons pastel sch.
1 0 Goud.groen pastel
1 1 Groen pastel

GRolrP 3

t

Klasse 12 Blauw opaal
13 0.r. brons oPaal
14 O"r. brons oPaal soh.

1) Goud.groen

oPaal
16 Groen opaal
GRotrP 4

Klasse 17

0.r" brons ivoor

0.ro brons ivoor sch.
1! Goud.groen ivoor : :
20 Groen ivoor .

18

'

:

-

..

8.
GRoEP 5

Klasse 21 Arre kleuren, d.ie een combinatle vormen vaà d.è in
,
groep 1, 2, 3 en 4 genoeÈde vogels
b.v.r Blauw pastel opJ_aal
Orr. brons ivoor opaal
Oer. brons pastel ivoor opaal

Êee3l:s:rs
GROEP 6

Klasse 22 Zilveragaat

2l O,ro agaat
0.r. agaat scho

2Q

til

?

2J Ooud agaat
26 Agaat
GROEP 7

Klasse

2l ZíIveragaat pastel

O.r. agaat pastel
2) Q.r. agaat pastel sch.
28

30 Goud. agaat pastel
11 Agaat pastel
GROEP B

Klasse 32 T.ilvetagaat opaal
33 Orr. agaat opaal
34 0.r. agaat opaal sch.

lJ

Goudagaat opaal

16 Agaat opaal

I

GROEP g

Klasse 37 0.r. agaat ivoor
38 O.r. agaat ivoor sch.
39 Goud. agaat Ívoor

{0

GROEP

Agaat

1O

Klasse 41 Alle kleuren d.ie een combinatie rror:men van dq i.n
groep 6, Tt B en ! gènoemd.e vogels
bov. O.r. agaat ivoor opaal
Z'ilveragaat pastel opaal
.

Goudagaat

pastel ivoor

d.e

9.

Bruinserie
GROEP

1

Klasse

1

42
43
44

Zilverbruin
0or. bruin
0or. bruin sch"

45 Goud.bruin
46 Sruin

GROEP 1 2
Klasse 47

i

,}

I

48
49
50
51

Zilverbruin Pastel
O.r. bruin Pastel
0.r. bruin Pastel sch.
Goud. bruin Pastel
?

Bruin pastel

GRoEP 13

Klasse !2 Zilverbruin oPaal

,3 O.r. bruin oPaal

i4 0.r.
55
56

brui-n oPaal sch.

Goud.bruin oPaal
Bruin opaal

":..

GROEP 14

Klasse )J 0.ro bruin ivoor
i8 0or. brui-n ivoor sch.
59 Goud.bruin ivoor
60 Bruin ivoor

SROEP 15

in
Klasse 61 AlIe kleuren, d.ie een combinatie vormen van d.e
vogels
genoemd.e
14
groeP 11, 12, 13 en
bov. Oor" bruin Pastel ivoor
Ooro bruin ivoor opaal
Isabelserie
GROEP 16

Klasse 62 Z:"Iver isabel

Oor. isabel
O.ro isabel sch.
6, Goud. isabel

63
64
66

ïsabel-

d.e

\,
10.
GRoEP 17
Klasse 6? Zilver isabel pastel
6B 0.r. isabel pastel
69 O"ro isabel pastel sch.
7o Goud isabel pastel
71

Isabel pastel

GROEP 18

Klasse

72
73

74
75

76

Zilver isabel opaal
0.r. isabel opaal
0.r. isabel opaal sch.
.
Goud isabel opaal
ïsabel opaal

L

l

. .:,

?

j:

:

.

GRoEP 1g

K1asse

f/ 0.x. isabel ivoor

7B

79

g0
GROEP 20

Klasse

81

O.r. isabel ivoor sch.
Goud. isabel ivoor
Isabel- ivoor

t
''.

Al}e kleuren, die een cornbinati_e vormen van d.e in
17 t 18 en 1! genoemde vogels
bovo 0.r. isabel pastel_ ivoor
0.r. isabel ivoor" opaal
groep,'16,

_l

9ggrgg:"199r99-Issis!q e +
GROEP 21

Klasse 82 Mozaïek Brons ,,, .
B: Mozaïek Agaat
8+ Mozaïek Bruin
B: Mozaïek fsabel

,

:.

:

GROEP 22

Klasse

.:

86 Mozaïek

Brons pastel

l,{ozaïek Agaat pastel
BB Mozaïek Sruin pastel
B9 I\Íozaïek ïsabel pastel
B7

cRoEP 23
Klasse !O l,[ozaïek Brcns opaal

u

I

.{- "
'-+

t

v
11.

i

21 Mozai'ek Agaat oPaal
", , J2 Mozaïek Bnrin opaal ,.
.)J ltlozaïek Isabe1 oPaal

,,:,i'l

:

, j_.;

GRo!IP 24

K1asse)[lIozaïekBronsivoor:-:'...'
)J ltozaïek Agaat ivoor
)6 Mozaïek Bruin ivoor
)"1 lf,ozaïek Isabel ivoor

:

'

cRoÉP 25

Klasse 98 Alle vogels d"ie een combinatie vormen van de in
groep 21, 22, 23 en Z{,genoemd'e vogelg
' bnvo Mozaïek brons Pastel oPaal
Mozaïek agaat pastel ivoor

Vetstofkleuren
GROEP 26

Klasse 99 Dominant wit

'

100 0ranje Rood.
101 ZaLn
102 Citroengeel
10J Goud.geel

,

10{ Strogeel

GRoEP 27

K1asse 101 Roze i.voor
106 Roze ivoor sch.
107 Goudgeel ivoor
1OB GeeI ivoor
CROEP 28

Klasse 109 Mozaïek (tfant)
110 Mozaïek

ivoor

Diversen
GRoEP 29

Klasse 111 Recessief Zilvertinten
112 Recessief wit

:i.'

' .:,

,

.:

r

:

t

:., i'

ii.

'

7
'-J

12.

GRoEP 30

Klasse

1

AlIe ino kanaries (o.a. albino, lubinor' rubino etc.)
mutaties (o.a. grijsvleugels en:gezoomd.e ka_

13

114 Nieuwe

narj.es

2 Vorm-, postuur- en kuifkanaries
{ vogelá É.r. D68

HOOFDGROEP

a)
b)
c)
d)

)

stammen

vogel E.K. 1968
{ vogels E"K. 1967
l vogel E.K. 1967
1

stammen

:"

j

GrlOEP 31

Klasse 11! vorm- en postuurkanaries en gekuifd_e kanaries.
Yorkshirê, Norwiehl, 0rested., Bord"er_Fancyr Lízard,,
Glost er-Fancy

HOOFDGROEP

a)
b)
c)
d)

stammen
stammen

3 en ! Zangkanaries
{ vogels ElK. D6B
1 vogel EoKo 1968
{ vogels E.K. 1967
1 vogel EoKo 1967

...:.

3 Harzers

HOOFDGROEP

]2
Klassê 116

., -

.

:

GROEP

stammen { vogels E.K,
1 vogel E.K.

Klasse 117

{

HOOFDGROEP

GRoEP 33

Waters}agers

Klasse 1 18 stammen { vogels E.K.

1j9

1

vogel EoKo

tlildzang
b) 1 vogel E.K" of O"K.

I

HOOFDCROEPJ

i

GRonP'14

Klasse 120 Vinken

: '' ' ':
'

:

'

121 Sijsjes
122 Groenvinken

l;i
121

fr;ï3:í"""

:

Kneuters

voorzien van een vaste voetring met

eigend.omsbeloi

js.

13.

de T.T. d.ient het eigendomsbewi js bi j hetl ToT'comité in bewaring te uord'en gegeven'

Ged.urend.e,

,

HO0 FDGROEP 6

a) stammen
b)
c) stammen
d)
OROEP 35

Bastaard.en

{ vogels E.K. 1968
1 vogel E;K; 1968
{ vogels E.K; 1967
1 yogel EoK. 1967

,

26.Bagtaardáp van kano

xiu""u-i

x

wild'zang

CROEP 36

x tnild,zang of tropÍsch'x trÓpisoh
i;;";;;;àen zond'er-kanariebroed)' , ,,, l', ,.,

H00 FDGROEP

7 Orasparkieten

Klasse 12? Bastaard.en wild.zang

a)
b)
c)
d)

stammen { vogels E'K' 1968
1 voget EoKo 1966
stammen { vogels E"K' 196,7
1 vogel E"K' 1967

GROEP 3T

Klasse

128

Licht

1-31

Gri jsgroen

groen

129 Donker groen
130 01i jfgroen

GROEP 38

Klasse

Hemelsblauu
133 Kobalt blauw
134 Mauve
135 Gri js
1.32

136

Violet

13ï A11e geelmaskers
'I.l.

SROEP 39
Klasse 138
139
140
141

l

Ï.,utino,

Albino
Gele zwartoog
Nitte zwattoog

7

,0, Otbrrro- en wittezwartoog geelmasker

14.
creme

cloEP 40
Klesse 143 Regenboog
144 Geel- en witvleugel
GRCtrP 41
Kf ass e 145

Alle krcurslagen deen'sïiont incr. DoB" cinnamon_
farlow-gri jsvreugel eh geelmasker.-àp"ri;;:'-' ""
146 Alte kleurslagen Hott.ani"l""i, tiuàrp",
Austr. bont incl. H.Bo en klaarpen. cinnamon_
"r,
fa11owgri1sv1euge1engee1maskà'opuiinu*-..

:

42
Klasse 147 cinnamonr alr-e kreurslagen incl"
met geel- masker
1{B Fa'l1ow, alle kleurslageá incl_. met.geel_
?

GROEP

masker

149

Grijsvreugels, arr.e kleurslagen incl, met gecl- .,

masker
GROEP 43

KLasse 150 Al1e opali_ne

151
HOOFDGROEP

in al d.e erkend.e
(al of niet in combinati; ;;; kleur:slagcn
cinnamon, fallow,
gri jsvleugeltekening el d.e geelmaskerfáctor
uit_
gezond.eqd ge regenboog)
atle niet genoemde kleurslagen

B Grote Parkieten

a) stammen { vogels E.K. 1)6g of 1967
"
Ui_t_sluitend per_stam .{ vogels
van één broedjaar;
b) 1 vogel E.K" 1968 af 1967
'.:
c) 1 vogel 0.K.
l

.:

GROEP 44

,

',

Klasse 152 Valkparkieten, Bourks, Turquoisines
,orr_
ur, *nnu
dere neophemats, atle,o"oitr's
en
lischc parkieteno
"";"i;;-;"tr._
153 Halsbandparkieten, pruimkopparkleten
en alle ove_
rige soorten parkieten.

i

'\--l

.

15.

! Papegaaien
a) starnmen { vogels EoKo 1p68 of 1967. Uitsluitend
per stam {. vogels van é6n broed'jaar.
b) 1 vogel E.K. 1968 of 1967
c) 1 vogel O.K.

i

HOOFDGROEP

GRo;P 45

Klasse 1!{ AlIe agaporniden en overige d.wergpapegaaien

1!J 411e overige soorten papegaaien.
HOOFDGROEP 1O

Zebravinken
?

{ vogels E.K. 1968
1 vogel E.K. 1968

f,] "t"*'n""
c) stammen

{ vogels !1.K. 196"1
l vogel ]!oKo 1967

d)

,

GROjIP 46

Klasse 116 }lormaal grÍ js
15? Normaal bruin
1JB Zwattmasker
Bleekrug

1l!
GROEP 4?

Klasse 160 Zilver d.ominant
161 Creme
162 Gri;svleugel
163 Bruinvleugel
164 Isabel

l

cnoEP

4B

Klasse 165 l'lit
166 Bont
GROEP 49

Klasse'i6? Aff" poppen uit de groepen 27 en
I{O0FDGROEP

11 Japanse I'leeuilen

a) stammen { vogels E.K.

1968

28

.1 , r
,r

,.:

t-r j:

1

i'i

to"

b)

c)

] vogel - ,8"K" . 1968
{ vogels E.K. 1967
1 vogel E"K. 1967

stammen

d)

^

GRoEP 50

Kl-asse 168 Donker bruin eenkleuríg
16! Roodbrpin e.enkleurig

?0 Lichtbruin/cre*e e"nkluurig
17t lJit

1

GROEP 51

Klass

e

172 Bont. (d.onker rood.bruin
bont )
1 Jl Getekend
1?4 Gekuifd

of Iíchtbruin

12 Tropische vogels
fnsecten- en vruchteneters c
b) 1 vogel E.K. of 0.K.
HOOFDGROEP

GRoEP 52

Kl-asse 175 Japanse-, zil_veroor- en bLauwvleugelnacht egalen "
176 Shamar lq"ja en .alle andere li jster_
177
178

l!

soorteno
afte soorten tangarats.
Brillenvogels, honingzuigersr en,aile

..

andere soorten nectarvogels.

Glansspreeuwenr gri jskop-pagod.e_
spreeui/.Jen, alle soorten troepialen
en alle overige spïeeuwensoorten.
180 BlaCvogcls, buJ-buls, baard.vogels en
alle niet genoernd.e soorten i_nsecten_
1

eters

.

HOOFDGROEP

ers
stammen

"

13 Tropische vogels

Zaad.et

a)

{ vogels E.K, 1)68 of 1967. Uitsluitend

17.

{ voge}s van één broed.jaar.
b) 1 vogel n.r.ï9689f1967;':l,l:iJ''::'
' ,
c) 1 vogel o.K.
, : 'i,,.
per

stam

.,:.1

GROEP 53

Klasse

,

:.

,

,

. .. .l'

:

AlLe astrild.ensoorten (zoals me1ba,
wienor, aurora, alle Cruppelastrildent
alle soorten amara,nten (vuurvinken)t
aIle soorten blauwfazant jesr granaat
astrild.en, napoleon, teugelas,tqilde42
St. Helenafazantjes, elfen aotrilden,
b1. gri js rood.staart je , abbessi jnrse'
astrf taén, ti jgefvinken, êYLz o êYrz'o
182 Alle amad.ines (d.iamantvink, gouldamad-. 1 aIle papegaai-amad'ines, spitsstaart en gord.elgrasvink, maskeramad.ines, enz.) .
.:.
-(zr'lartkop,

181

wit;
Alfe nonnensoorten,
kopr en d"riekleur) bruinborstrietvinkt
geelborst- en i.litborstvink"
184 Átte rl jstvogels, band.vinken en rooC-

183

kopamad., goud.mussen.

185

3rànzemannetjes, ekstertjes, looden zilverbekjes, parelhalsamadines
en muscaatvinken.

.

GROIIP 5 4

KIasse t86 Atte weversoorten
18?

A]le wid-asoorten en de staalvi-nk

1BB traelzangers, mozambiquesi jzen
enz
GRoEP 55

Klasse

189

190

o

AlLe Amerikaanse kleurenvj-nken (regenboogvink, luzulivink, ind'igovink,
iee1klóurenvink, mex. nonpareil, saffraanvink).
AIle soorten PaaPjes en cubavinken

n

i;

i.r
t
' '',:

1p1 /r1le soorten kard.inale4.en kernbij_
ters (rod.e rood.kuif, poodkop, maniol_

kardinaal etc. ) zwartkopternËi;ter,
roodborstkernbijter, Chin. appelvÍnk
et

"

c.

jze en rod.e kroonvinken.
193 AIle soorten gor:zen.
192 Gri

.

14 Tropische d,ui_ven :

HOOFDGROEP

b)
d.)

1 vogel E.K. 1968 ,
1 vogeJ. 8.K.. 1967

.

GR0EP56

-'.'
.,

,

:

l

Ê

:

,

KIasse 194 Diamant-r zwartmask@f,-r senegald.uiven enz.

HO0FDCROEP

b)
C)
-t

1J Kwartels

1 vogel E.K. 1968
1 vogel E.K. 1g67

GRoEP 57

Klasse 195 Chin. d,wergkwartel, CaLf. kuifkwartel
êrlZ

o

,

18"

