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Beste leden, 
 
Er zijn veel vragen of het wel of niet mee kunnen doen ten tijde van
een vogelgriepuitbraak bij uit in de buurt of plek van organisatie. 
 
Hieronder een uitleg van de NBvV. 
 
Vogelgriep in Jip en Janneke taal! 
Nu vogelgriep om zich heen grijpt, komen er steeds meer telefoontjes binnen over de
maatregelen. Deze zijn niet voor iedereen duidelijk. Daarnaast zijn er diverse meningen en
worden regels divers uitgelegd. 
 
Op de site van de NBvV staat een link: monografie-vogelgriep-preventie-2021-2022. 
 
Daarnaast kunt u de site van de rijksoverheid raadplegen: Landelijke maatregelen bij uitbraak
vogelgriep | Vogelgriep | Rijksoverheid.nl 
 
Op de site van de rijksoverheid kunt u de postcode vermelden van de plaats waar de beurs of
TT gehouden wordt. 
 
U ziet dan of deze zich binnen een 3 of 10 km zone bevind. Ophok- en afschermplicht In bijna
geheel Nederland geldt de ophok- en afschermplicht voor risicovogels (enkele regio’s in het
oosten zijn nog uitgezonderd). 
 
Onder risicovogels worden gezien de hoenders, watervogels en loopvogels. Voor de NBvV o.a.
de kwartels en de franklijnen. 
 
Deze mogen dus ook niet worden gevraagd op vogelbeurzen en TT’n. Bijeenkomsten met deze
risicovogels, verplaatsingen en bezoeken van plaatsen waar deze gehouden worden zijn dus
verboden in heel Nederland. Voor dierentuinen en kinderboerderijen gelden andere regels. 3 en
10 km zone. 
 
Als er ergens vogelgriep vastgesteld wordt, worden er rondom zones ingesteld, de zgn. 3 en 10
km zone, dan gelden beperkingen voor alle vogels, namelijk: 
1. Binnen de 3 en de 10 km zone mogen geen vogels bij elkaar gebracht worden. Dit geldt voor
een vogelbeurs of een tentoonstelling en het bij elkaar verzamelen (vogels van meerdere
liefhebbers) om naar een vogelbeurs of TT buiten de 10 km zone gebracht te worden. 
2. Vanuit de 10 km zone, mogen vogels (door individuele leden) wel naar een TT gebracht
worden die buiten de 10 km zone gaat plaatsvinden. De vogels mogen dan ook weer terug naar
hun onderkomen na afloop van een TT of vogelbeurs. 
3. Deze beperkingen gelden in principe gedurende 30 dagen nadat de beperking is opgelegd. 
 
Als vogels samen met risicovogels worden gehouden, b.v. met kwartels, dan mogen ook die
vogels niet naar de TT of vogelbeurs. 
 
Vogels die verplaatst worden, moeten degelijk beschermd worden door kooihoezen of
anderszins deugdelijk afgeschermd tegen besmetting. 
 
Het bestuur van de NBvV. 
 
Middels onderstaande link kunt u zelf checken of u in een risicogebied woont, of binnen
de 10 of 3 km zone valt. 
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<< Check uw postcode>> 
 
Licht de kaart groen op, dan zit u safe. 
Licht de kaart blauw op, dan zit u in de 10 km zone. 
Licht de kaart oranje-rood op, dan zit u in de 3 km zone. 
 
Wij zullen als SKNN de maatregelen nauwlettend in de gaten houden.  
 
Zo zullen wij bij uw inschrijving en op de dag voor het inbrengen van de vogels uw postcode
checken om zo teleurstellingen te voorkomen, waarbij wij er vanuit gaan dat u dit zelf ook wel
zult doen. 
 
Bij vragen/onduidelijkheden....neem contact op met het bestuur. 
 
Wij hopen dat het voor een ieder mogelijk is om aan alle geplande evenmenten deel te kunnen
nemen, maar dat  hebben wij (jammergenoeg) niet in de hand. 
 
Het bestuur van de SKNN

Speciaalclubkleurkanarie Noord-Nederland 
Secretariaat: 
Erik Hulsman 
Noordmaad 4, 8431TZ Oosterwolde 
Tel. 06-15137718 
bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl

Nieuwsbrief
Krijgt u deze
nieuwsbrief niet
automatisch, maar
wilt u deze wel
ontvangen, klik dan
op button hiernaast.

Aanmelden
nieuwsbrief

Deze e-mail is verstuurd aan erik.hulsman@ziggo.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl toe aan uw
adresboek.
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