
 

 

 

Beste leden, 
 
Op zaterdagmorgen 11 mei  2019 houden wij onze tweede voorjaarsbijeenkomst in  
De Mienthe in Oosterwolde . 
 
Wij hebben voor U een bespreking/lezing georganiseerd met als thema: voeding voor 
onze kleurkanaries.   
 
Deze lezing zal verzorgd worden door Dhr. Kees Diepstraten keurmeester NBvV. 
De heer Diepstraten beantwoord graag uw vragen en geeft U waardevolle tips en 
adviezen. We beginnen om 09.30 uur. 
 
Lief en leed: 
Ook hebben we zieken in onze club die bezig zijn met allerlei behandelingen. Wij 
wensen hun sterkte toe en hopen op herstel. 
 
Ledenmutaties: 
Het ledental neemt in het eerste kwartaal van dit jaar behoorlijk toe.  
 
Als nieuw lid van de SKNN hebben zich de onderstaande mensen opgegeven: 
Dhr. J. Jager uit Borgsweer; 
Dhr. A. Siekman uit Groningen; 
Dhr. P.B. Verlegh uit Havelte. 
 
Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom en hoopt dat ze hun kennis 
kunnen verbreden. 
 
Contributie:  
Het bestuur heeft in 2018 een verhoging van de contributie met € 2,50 euro 
besproken. Aangezien er dit jaar nog geen directe noodzaak is, heeft het bestuur 
besloten om de contributie per 1 januari 2020 met € 2,50 te verhogen. Dit is 
(omgerekend) een verhoging van € 0,21 per maand. De verhoging heeft te maken 
met o.a. BTW aanpassing, verhoogde zaalhuren, toegenomen PR-kosten NBvV-
show en beurzen. 
 
Puntensysteem: 
Zoals u via de communicatie kanalen heeft vernomen, heeft de NBvV het 
prijzenschema en het 95 punten systeem aangepast.  
 
 
 



 
Het betreffen de volgende aanpassingen:  
 
• Het vereiste puntverschil tussen de prijswinnaars onderling blijft bestaan. 

Daarentegen hoeft er tussen de laatste prijswinnende vogel en de eerstvolgende 
niet prijswinnende vogel geen verschil meer te zijn in punten. Deze vogels mogen 
dus gelijke punten hebben.   

 
• Bij onderlinge en bijzondere tentoonstellingen (afdelingen en speciaalclubs) is het 

niet meer toegestaan dat de vogels uit stammen en stellen meedoen met de 
prijzen bij de enkelingen.  De groepen van enkelingen, stellen en stammen 
worden afzonderlijk gekeurd en per groep worden de prijswinnaars bepaald.  
 
Een prijs voor een enkeling mag dus niet meer in een stel of stam vallen. De 
mooiste vogel van de show kan daarentegen wel in een stel of stam komen. 

 
• Bij de stellen, worden geen eenheidspunten/stelpunten meer gegeven.  Dit omdat 

het verschil in punten tussen de prijswinnaars onderling in de stellen dan 
eenvoudiger te maken is. Inzenden van stellen is internationaal niet gebruikelijk, 
echter binnen Nederland een tegemoetkoming aan de leden. Een afwijking op 
eenheidspunten voor gevraagde stellen in Nederland is hierdoor te 
rechtvaardigen. 
 

• Bij de district TT en de Nationale Kampioenschappen is bepaald dat een vogel 
een prijs krijgt vanaf de score van 91 punten. Indien er 1 vogel is van 91 punten 
en geen hogere, dan krijgt deze goud en de vogels daaronder van 90 punten of 
minder krijgen geen prijs. Het puntverschil blijft ook hier gehandhaafd.   

 
• Indien er bij een tentoonstelling meerdere vogels van 95 punten zijn en hieruit 

een Algemeen Kampioen dient te komen mag deze worden aangewezen. Een  
puntverschil is dan niet meer aan de orde omdat vogels tenslotte maximaal 95 
punten kunnen krijgen.   

 
• Bij het bepalen van een categorie Algemeen Kampioen bij de district TT en het 

Nationale Kampioenschap doen alleen de hoogst beoordeelde vogels mee voor 
Algemeen Kampioen.  M.a.w. er worden geen vogels opgewaardeerd, dan wel 
keurbriefjes overgeschreven om uiteindelijk boven andere vogels uit te komen.   

 
De Speciaalclub Kleurkanaries Noord Nederland hanteert haar eigen prijzenschema 
maar moet n.a.v. het nieuwe puntensysteem wel aanpassingen doen. 
 
ENKELING                   STELLEN STAMMEN 
GOUD    Min. 91          Min. 180  Min. 364 
ZILVER  Min. 90          Min. 180  Min. 364 
BRONS  Min. 89          Min. 180  Min. 364 
 
Bij de Stellen is het puntenaantal nu exclusief eenheidspunten en bij de Stammen is 
het puntenaantal inclusief eenheidspunten. 
 
In elke groep kan dus goud, zilver en brons worden behaald voor zowel enkelingen, 
stellen en stammen ongeacht het aantal ingeschreven vogels per groep. 
 
 
 
 



 
De volgende SKNN-prijzen kunnen worden gewonnen: 

• Mooiste Lipochroom; 
• Mooiste Melanine; 
• Mooiste Mozaïek; 
• Mooiste Stel; 
• Mooiste Stam; 
• Mooiste Jeugdvogel; 
• Klassementsprijs over de beste 5 vogels; 
• Trofee voor de mooiste vogel van de Show. 

 
 
De prijs “Trofee voor de mooiste vogel van de Show” kan ook uit een Stel of Stam 
komen. 
 
Bondsprijzen: de SKNN heeft als erkend speciaalclub haar eigen bondsprijzen te 
verdelen. 
 
Vogel 2020 (NK): 
In de NBvV nieuwsbrief van April staat verder dat de datums van de NK-2020 
(Bondsshow) naar voren is gehaald. 
 
Een passage uit de nieuwsbrief luidt: 
 
Het NK2020 verplaatsen ze naar de tweede week van de Kerstvakantie. De inbreng 
is op zondag 29 december, de keuring op maandag 30 december en de opening op 
donderdag 2 januari. 
 
Voor het showelement vragen we onze speciaalclubs en andere partners om de vrij 
gekomen ruimte in de AA-hal om te toveren tot een prachtig geheel. We denken dan 
aan grote volières en presentaties waar de speciaalclubs dan vast veel aandacht 
zullen trekken. 
 
Tot slot: 
We hopen u zaterdag 11 mei in Oosterwolde te zien. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur SKNN 
 
 
 
 


