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“Mijn vogel heeft 95 punten behaald”

Deze uitspraak is in het komende TT seizoen geen visserslatijn meer. In dit artikel leg ik uit
hoe het precies zit.
Afgelopen seizoen is er een nieuw puntensysteem doorgevoerd bij de NBvV. Perfecte vogels
kregen in eerste instantie maximaal 92 punten. Als er meerdere “92-punten-vogels” in een
groep voorkwamen, kregen de mooiste vogels extra punten (totaal 93 en/of 94). Dit om de
onderlinge verschillen zichtbaar te maken.
Met deze methode waren de volgende scenario’s denkbaar:
1) Goud 94 Punten, Zilver 93 Punten, Brons 92 Punten
2) Goud 93 Punten, Zilver 92 Punten, Brons 91 Punten
3) Goud 92 Punten, Zilver en Brons 91 Punten
Na het seizoen is dit puntensysteem uitvoerig besproken door de keurmeesters onderling. Er
bleken enkele flinke nadelen te bestaan. Nadelen:
1) Prachtige vogels in kleine groepen kwamen in de praktijk maar aan de 92 punten. Hoe
kleiner de groep, hoe minder kans dat er nog 1 of 2 vogels aan de 92 kwamen en ging de
verhoging naar 93 of zelfs 94 punten niet op. Deze vogel kwam daarmee niet in aanmerking
om de mooiste vogel van de show te worden, ondanks dat hij/zij dat misschien wel was;
2) De meeste verenigingen namen de 93 punten en 94 punten over in de klassementen.
Hierdoor kregen kwekers met bijzondere vogels geen kans om het klassement te winnen. Zij
spelen immers in kleinere groepen, waar 92 punten praktisch gezien het maximale was;
3) Sinds verleden jaar volgt de NBvV de wereldbond (COM) als het gaat om de Standaard
Eisen. Bij de NBvV kon een vogel max. 94 punten behalen en bij de COM is dat echter 95.
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Om deze nadelen weg te werken, werd er in het voorjaar een nieuw puntensysteem bedacht
en er is besloten om dit meteen in 2016 door te voeren. Hoe ziet dit nieuwe systeem er uit?
Laat u verrassen.
1) Vogels worden nog steeds tot maximaal 92 punten gekeurd. Bij 92 punten is de vogel dus
theoretisch gezien perfect;
2) Keurmeesters mogen echter bijzonder mooie vogels naar boven trekken door extra
punten toe te kennen. Deze situatie lijkt gelijk aan verleden jaar, maar de schijn bedriegt.
Deze extra punten hangen namelijk niet meer af van het aantal “92-punten-vogels” in een
groep. In theorie kan de groep bestaan uit 10 vogels met 87 punten en 1 met 94 punten;
maar een groep kan nu ook uit 1 vogel bestaan.
3) In het kader van de COM is het maximale aantal punten opgetrokken naar 95. Alleen
geldig voor een excellente WOOOOW vogel. Dus sporadisch te vergeven.
4) Bij de enkelingen kan een winnaar van goud maximaal 95 punten krijgen, een winnaar van
zilver maximaal 94 punten en een winnaar van brons maximaal 93 punten. Deze
prijswinnaars moeten onderling minimaal 1 punt verschillen.
5) De prijswinnende stammen of stellen dienen onderling minimaal een punt verschil te
hebben. Bovendien dient er minimaal een punt verschil te zijn met de hoogste niet
prijswinnende stam of stel.
6) Binnen een stel kan maar 1 “95-punten-vogel” voorkomen, de tweede vogel krijgt dus 94
punten of minder. Het maximale aantal punten voor een stel komt hiermee op 95 + 94 + 2
eenheidspunten = 191 punten.
7) Binnen een stam kan maar 1 “95-punten-vogel” voorkomen, wel meerdere “94- en/of 93punten-vogels”. Het maximale aantal punten voor een stam komt hiermee op 95 + 94 + 94 +
94 + 5 eenheidspunten = 382 punten.
8) Als een vogel in een stel of een stam zo mooi is dat deze ook enkelingen kampioen zou
kunnen worden, gaat de eventuele prijs verkregen in de stam of het stel voor.
Op deze manier worden de nadelen, zoals hierboven beschreven, opgelost. Het is natuurlijk
lastig als het puntensysteem jaarlijks verandert, maar de keurmeesters gaan er vanuit dat er
nu een duurzaam en eerlijk systeem is opgezet, wat hopelijk nog lang gebruikt gaat worden.
Ik wil u een prachtig TT seizoen toewensen, wellicht heeft u straks ook zo’n excellente
WOOOOW vogel met 95 punten.
Ooh bijna vergeten...... De keurmeesters moeten de welzijnseisen, zoals beschreven in de
standaard eisen, strenger gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld vuile zitstokjes, smerige voorbakjes
en wrakke kooien zijn redenen om een vogel niet te keuren.
Indien u nog extra vragen heeft, schroom niet om contact op te nemen via info@birdday.nl
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