
De Tentoonstellingskooi van de NGC-DBS. 
 
Tijdens de Clubshow in september 2011, viel het enkele leden van Technische Commissie en het 
bestuur op, dat er ondanks jarenlange promotie van de W.B.O. standaard TT kooi, nog steeds geen 
eenheid is wat tentoonstellingskooien betreft. 
We zien op de shows diverse soorten kooien. De kooien variëren in afmeting, materiaal etc. Ook de 
staat waarin sommige kooien verkeren is niet aantrekkelijk te noemen. Een schoongemaakte kooi 
hoort bij de voorbereiding van het deelnemen aan een tentoonstelling! De T.C. is van mening dat bij 
inname van de kooien het showmanagement streng dient te zijn en vuile (niet verzorgde) kooien dient 
te weren. De presentatie van de vogel in een goed verzorgde kooi die aan de huidige standaard voldoet 
is een basis en zal zeker een goede indruk achter laten bij de keurmeesters, maar ook bij de bezoekers 
van de show.  
T.C. en bestuur steken ook de hand in eigen boezem en constateren dat er waarschijnlijk toch nog niet 
voldoende duidelijkheid heerst over het hoe en wat met betrekking tot de standaard kooi zoals 
voorgeschreven door onze club.  
Daarom treft u bijgevoegd de beschrijving van de standaard T.T.-kooi aan. Deze standaard is gelijk 
aan de standaard zoals aangenomen door de World Budgerigar Organisation.  
 
-  het mogen lange of korte zitstokken zijn, met of zonder rozet. De lange zijn standaard, 
 zie daarvoor de beschrijving.  
 
-  voorfronten mogen zowel blank (roestvast staal) als wit (geplastificeerd roestvast staal) zijn.  
 
- De naad van het schuine dak moet vanaf het hart van de zitstok op 80 mm. hoogte zitten. 
 
- Er kan enige variatie zijn in de buitenmaten vanwege de dikte van het gekozen materiaal,  

maar de binnenmaten moeten vrijwel gelijk zijn aan het voorschrift:  
Breedte 33,7 cm. x Diepte 15,3cm.  x Hoogte 29,3 cm. 

 
 
Verkrijgbaarheid van de T.T.-kooi.  
 
Het is duidelijk dat niet iedereen weet waar men de standaard kooi kan kopen. Daarom heeft het 
bestuur van de NGC-DBS tegenwoordig een aantal tentoonstellingskooien op voorraad.  
 
Mocht u kooien willen aanschaffen neem dan contact op met de voorzitter of met iemand van het 
hoofdbestuur of de T.C.. Dan kunnen we er voor zorgen dat u de juiste T.T.-kooien krijgt.  
Wees verstandig en laat dit tijdig weten, dus niet bijvoorbeeld een paar weken voor de show.  
 
Verder worden er natuurlijk ook kooien aan elkaar verhandeld. Let op, vooral de beginners onder ons, 
houdt u aan de voorgeschreven standaardkooi. Vaak heeft iemand nog wel een paar "oude" kooien op 
de zolder of in de schuur staan die weg mogen, maar dit zijn vaak niet de kooien van deze tijd!  
 

We hopen met dit schrijven een ieder het besef te geven, dat het nodig is om met de standaardkooi te gaan 
werken. We hebben dit in het verleden met elkaar afgesproken en het is tijd, dat we dit nu gaan uitvoeren. 
 
 
 

 
 



 

Standaard houten show 
kooi 

 SPECIFICATIE 

 

Afmeting Algemene maten 355mm lang × 305mm hoog × 165mm breed 
Bodem 355mm lang × 162mm breed × 6mm dik 

Zijkanten 293mm hoog × 162mm breed × 9mm dik met afgeronde hoek 
bovenaan de voorkant (25mm radius) 

Bovenkant 
355mm lang × 140mm breed × 6mm dik met 85mm × 30mm 
niervormig gat gepositioneerd centraal in de lengte en 40mm 
vanaf achterkant 

Achterkant 355mm lang × 230mm hoog × 3mm dik 

Schuine achterkant 
9mm dik gepositioneerd 220mm vanaf bodem van de kooi en 
45mm vanaf voorkant van de kooi. Centre of junction between 
top of cage and sloping roof to be stiffened by triangular block of 
wood.  

Front 70mm hoog vanaf bodem van de kooi x 9mm dik 

Deur maat 100mm hoog × 90mm breed als buitenmaten met afgeronde 
hoeken boven en onder aan de linkerzijde van de deur. 

Rechter zijkant Recht afgezaagd 

Onderkant deur Positie is 95mm vanaf bodem van de kooi en in het midden op 
het zijpaneel. 

Hoeken deur  De hoeken van het deurtje aan tegenovergestelde zijde van de 
scharnieren zijn afgerond met een maximum radius van  5mm. 

Deur sluitingen 

Een messingkleurig hangertje(zie tekening) 25 mm 
lang,vastgezet met een messingkleurig schroefje op 50mm vanaf 
onderkant deur en 12 mm links van de deur, dat kan steunen op 
een messingkleurige schroef met kop op de deur welke 
gepositioneerd is op 12 mm vanaf de linkerkant van de deur en 
50 mm vanaf de bovenkant van de deur. 
Een messingkleurig hangertje(zie tekening) 25 mm lang 
bevestigd boven de linkerbovenzijde van de deur op 12 mm 
afstand van de linker hoek van de deur. 

Deurscharnieren 
Twee sterke scharnieren van 25mm × 16mm bevestigd aan de 
rechterkant van de deur en 10mm vanaf de bovenkant en 
onderkant van de deur. 

Deurhaakje 25mm ×16 zwart geverfd S-vormige haak bevestigd precies op 
het midden van de deur. 

Zitstok maat 14mm diameter met inkepingen aan beide voorkanten. 

Zitstok positie Midden van de stokken en schroefgaten op 140mm (buitenkant) 
vanaf bodem van de kooi en 112mm uit elkaar. 



Zitstok bevestigingen 
Zitstokken dienen met verzinkte schroeven en messing kleurige 
sluitring bevestigd te worden aan de achterwand van de kooi en 
aan de middelste dwarse spijl aan het front met een 3 mm diepe 
horizontale inkeping. 

Voorfront 

Bevat 21 × 14 dikke (ijkmaat) ongeverfde roestvrijstalen tralies 
met tussenruimtes van 16 mm met aan de bovenkant een 
kromming van 20mm(radius) en gelast aan vier dwarstralies, een 
onder, een in het midden en twee van boven met een dikte van 
10 (ijkmaat).Toegestaan is tevens een wit geverfd c.q. wit 
geplastificeerd rvs voorfront. 

Dwarse tralies Zitten aan buitenkant kooi. 
Centrum middelste dwars 
tralie Positie is 140mm vanaf bodem van de kooi 

Bevestiging voorfront Vastgezet met 3 verlengingen van drie tralies zowel an de boven 
als onderkant. 

Kleur Binnenzijde mat wit. Buitenkant zwart gelakt inclusief de voorzijde 
van de bovenkant van de kooi. 

 



 



 


