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INFORMATIEBRIEF TT 2020 

“De Vogelvrienden” B.A.S. (Bergambacht) 
Beste vogelsportvrienden 

 

Wij hopen dat het goed gaat met u, uw naasten en de vogels in deze corona tijd.  

Door de corona uitbraak zijn we wel genoodzaakt om de meeste activiteiten van het 

jaarprogramma 2020 te cancelen. U zult begrijpen dat wij dat erg jammer vinden. 

 

We mogen dan wel e.e.a. organiseren voor 30 ofwel 100 personen maar wel met in acht name van 

1,5 meter richtlijn. De ontspannen sfeer, zoals we die kennen van de jaarlijkse tentoonstellingen, 

is dan toch gauw weg. Daarnaast behoren veel leden, gezien hun leeftijd, tot de risico groep als 

het om besmetting gaat. 

 

Om het voor u met de vogels toch niet helemaal een verloren jaar te laten worden willen wij u 

toch de gelegenheid geven om de vogels te laten keuren met een keurbriefje, een uitslagenlijst 

met daarin opgenomen de behaalde punten en prijzen. 

 

Over het mogen houden van een dergelijke tentoonstelling/keuring is overleg geweest met de 

gemeente Krimpenerwaard. Zij hebben aangegeven dat er geen belemmeringen zijn om op deze 

manier dit te organiseren met inachtneming van de landelijke richtlijnen. 

 

Wat en hoe gaan we de Bijzondere-/OnderlingeTentoonstelling 2020 wel organiseren.  

De Bijzondere-/Onderlinge TT 2020 wordt gesplitst in 2 delen/groepen t.w.: 

 

Groep 1: kleur + postuurkanaries.  

Tijdlijn: 

• 27/10/2020: Inkooien van 14.00- 15.30 uur en van 19.00 – 20.30 uur volgens een 

afgestemd tijdsplan per inzender 

• 28/10/2020: Keuren van de vogels 

• 28/10/2020: Alleen voor inzenders: 19.00 – 20.00 uur bekijken van de gekeurde vogels 

+ uitreiken van de keurbriefjes, uitslagenlijst en prijzen incl. klassementsprijzen voor 

de 5 hoogste vogels 

• 28/10/2020: Uitkooien vanaf 20.00 uur vlgs een afgestemd tijdsplan per inzender 

 

Groep 2: tropen + parkieten + rest.  

Tijdlijn: 

• 29/10/2020: Inkooien van 14.00 – 15.30 uur en van 19.00 – 20.30 uur volgens een 

afgestemd tijdsplan per inzender 

• 30/10/2020: Keuren van de vogels 

• 30/10/2020: Alleen voor inzenders: 19.00 – 20.00 uur bekijken van de gekeurde vogels 

+ uitreiken van de keurbriefjes, uitslagenlijst en prijzen incl. klassementsprijzen voor 

de 5 hoogste vogels 

• 30/10/2020: Uitkooien vanaf 20.00 uur vlgs een afgestemd tijdsplan per inzender 

 


