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Wat is nieuw en/of aangepast in  
Het VogelTentoonstellingsProgramma  

Versie: 2022.1 
 

 

Inleiding 
 

Zoals u wellicht weet heb ik in 2020 en 2021 een nieuw TT-Programma gemaakt en uitgebracht. 
In 2021 hebben veel verenigingen, in de hoop dat de Tentoonstellingen weer door konden gaan, het nieu-
we TT-programma bij mij besteld, Mijn dank daarvoor. 
Helaas hebben vele verenigingen hun tentoonstelling weer in rook op zien gaan en was het weer in vele 
gevallen weer niet mogelijk om het spektakel van het jaar te kunnen organiseren. 
 
Toch zijn er gelukkig nog diverse Tentoonstellingen door gegaan, al was het soms op een andere manier 
dan gewoonlijk. Namelijk: vogels brengen, dag daarna keuren en vervolgens weer naar huis. Dus geen 
show. Jammer, al dat werk voor niets. Maar laten we positief blijven en hopen dat er licht is aan het eind 
van de tunnel. 
 
Maar bij veel verenigingen waar de Tentoonstelling wel door kon gaan is mij nieuwe versie van het Vogel-
TentoonstellingsProgramma 2021 gebruikt. Altijd spannend, ook al is het door 3 verschillende personen 
getest blijven er altijd foutjes of tekortkomingen naar voren komen. 
Gelukkig ben ik daarvan op de hoogte gebracht en ben ik de laatste maanden weer aan de slag gegaan 
om het TT-Programma te verbeteren. 
In deze handleiding geef ik een opsomming van: “Wat is nieuw en/of aangepast in Het VogelTentoon-
stellingsProgramma Versie: 2022.1”  

 
U ziet dat het VogelTentoonstellingsProgramma 2022 op enkele onderdelen is aangepast, verbeterd of 
helemaal is vernieuwd. Buiten de zichtbare aanpassingen zijn er nog vele inhoudelijke onderdeeltjes aan-
gepast om het programma nog beter te laten werken voor uw gemak. 
Zo is het nu ook mogelijk om een Apostrof (‘) in de tekstvakken te gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld in 
de NAW-gegevens.  
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
Lex Kaptein. 
 
 
 
 

Vast bestellen?, dat kan.  
U kunt dit doen via de website: 

 

 
 

Website: www.lexkaptein.nl 

E-mail: lexkaptein@upcmail.nl 
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3 Startscherm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u het VogelTentoonstellingsProgramma opstart dan krijg u een van de hier bovenstaande schermen.  
Welke van de twee is afhankelijk waar u voor gekozen hebt, opstarten met of zonder wachtwoord (licentiecode). 
 
Maar wat is er nieuw als u het programma opstart? 
Als u het programma opstart wordt er eerst door het tentoonstellingsprogramma gecontroleerd of uw database nog 
wel op orde is. Dit moet gecontroleerd worden omdat in deze nieuwe versie (2022.1) enkele nieuwe onderdelen toe-
gevoegd zijn aan de database. Denk hierbij aan welke versie van het Digitaal inschrijfformulier moet u gebruiken in 
deze versie van het tentoonstellingsprogramma. Moeten de kooinummer Random of op Kweeknummer toegekend 
worden en zijn de predicaatpunten bij de Harzers (zangkanaries) toegevoegd. Verder in deze handleiding meer over 
deze onderdelen. 
 

Zoals hierboven geschreven is controleert het Tentoonstellingsprogramma bij het opstarten eerst of inderdaad de 
database nog compleet is. Zo niet dan worden de toegevoegde rubrieken in de database gezet. 
Dit gebeurt niet alleen als u het programma opstart maar ook als u een oudere database terug wilt zetten, zoals be-
schreven in (4.5.11) “Back-Up Maken / Terugzetten”. 
 

Zoals u ziet, in de hier bovenstaande schermen, wordt het aangegeven dat de database gecontroleerd is en indien 
nodig is de database aangevuld met het ontbrekende onderdeel. Zie de regel onder uw verenigingscode en vereni-
gingsnaam. Dit zal ook verschijnen als u een Back-Up heeft teruggezet zoals beschreven in (4.5.11) “Back-Up Ma-
ken / Terugzetten”. 
 

4.1I Kooinummers Toekennen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is nu ook mogelijk om door het TT-Programma de kooinummers Random of op kweeknummer toe te laten ken-
nen. Als u de kooinummers Random wilt laten toekennen klikt u met uw muis op de radiobutton “Kooinummers Ran-
dom toekennen”. Het Random toekennen van de kooinummers merkt u vooral bij de “Enkelingen”, “Overjarig eigen-
kweek” en “Openklasse vogels”. De inzenders staan hier dus mogelijk door elkaar.  
Als u de kooinummers wilt toekennen op kweeknummer dan klik u met uw muis op “Kooinummers op Kweeknummer 
toekennen”. De kooinummers worden dan toegekend op kweeknummer en staan dan onder elkaar bij de 
“Enkelingen”, “Overjarig eigenkweek” en “Openklasse vogels”.  De kooinummers staan dan per inzender (op kweek-
nummer)  bij elkaar. Bij de Stammen en Stellen blijft het ongewijzigd. 
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4.1A Algemene Gegevens 

 

Kader “Tentoonstellingsgegevens” 
Binnen het kader “Tentoonstellingsgegevens” is het nu ook mogelijk om de “Soort Tentoonstelling” aan te geven via 
de Combobox. In deze Combobox staan de meest voorkomende soorten tentoonstelling welke u met uw muis kunt 
aanklikken. Als laatste staat “Andere Niet genoemde”, deze kunt u kiezen als uw keuze van tentoonstelling er niet 
tussen staat. 
De “Soort Tentoonstelling” welke u hier kiest wordt later gebruikt in het programma bij het maken van een “Overzicht 
t.b.v. Digitaal verzekeringsformulier N.B.v.V.”. Dit overzicht kunt u vinden in het menu “Menu Diverse Lijsten en Stic-
kers Printen” 
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4.2B Menu Diverse Lijsten en Stickers Printen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
4.2B.1 “Adreslijst inzenders (2 kol.) en Adreslijst per vereniging (2 kol.)” 
In het hier bovenstaande “Menu Diverse Lijsten en Stickers Printen” is bij de “Adreslijst Inzenders (2 kol.)” en 
“Adreslijst per vereniging (2 kol.)” een optie toegevoegd. Namelijk; door het vinkje bij “Lege regel tussen inzenders” 
met uw muis aan te zetten wordt er na iedere inzender een lege regel toegevoegd op de lijst welke u exporteert naar 
Word. Wilt u dit niet dan moet u het vinkje met uw muis uitzetten. 
 

4.2B.2 “Overzichtslijst” 
Als u met uw muis op de knop “Overzichtslijst” (4.2B.2) klikt kunt u een overzichtslijst van de ingevoerde hoofdgroe-
pen (inclusief aantal ingevoerde vogels), aantal (soorten) eigen– en/of verenigingskooien, aantal inzenders, inschrijf-
geld en het verzekeringsbedrag exporteren (uitprinten). Klik met uw muis op “Exporteren naar Word” en de lijst wordt 
geëxporteerd naar Word. 
 

4.2B.3 “Overzichtslijst t.b.v. Digitaal Verzekeringsformulier N.B.v.V.” 

4.2B.1 

4.2B.2 

4.2B.3 

4.2B.4 

4.2B.4 
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Als u met de muis op de knop “Overzicht t.b.v. Digitaal verzekeringsformulier N.B.v.V.” (4.2B.3) klikt verschijnt het 
scherm waar alle gegevens ingevuld zijn om de gegevens t.b.v. Verzekeringsformulier N.B.v.V. te exporteren naar 
Word. U kunt deze gegevens gebruiken om het verzekeringsformulier van de N.B.v.V. in te vullen. 
 

Kader “Tentoonstelling” 

In dit kader “Tentoonstelling” wordt de informatie getoond van de tentoonstelling. Hier sta onder andere de soort ten-
toonstelling, afdelingscode, verenigingsplaats, keurdag, start tentoonstelling en de einddatum van de tentoonstelling 
in. Deze gegevens zijn niet aan te passen in dit scherm, dit kan eventueel in het menu “Algemene gegevens” (4.1A)
op de verenigingscode en verenigingsplaats na. Deze laatste twee zijn niet te wijzigen, deze zijn licentie gebonden. 
 

Kader “Aantal vogels in de wedstrijdklasse” 

In dit kader “Aantal vogels in de wedstrijdklasse” wordt de informatie getoond van alle vogels die meespelen in de 
wedstrijdklasse. Deze aantallen neemt het TT-programma over van uit de ingevoerde inschrijfformulieren. Deze ge-
gevens zijn niet aan te passen in dit scherm. 
 

Kader “Verkoopklasse aanwezig?” 
In dit kader wordt gevraagd of er een verkoopklasse gelijktijdig op uw tentoonstelling georganiseerd wordt. Als de 
Radiobutton “Ja, wel aanwezig” aanstaat ziet u in het kader “Waarde van vogels en goederen” een bedrag staan 
achter “Waarde van de vogels in de verkoopklasse:”. Hoe dit berekend is zal later in het kader “Waarde van vogels 
en goederen” uitgelegd worden. Als u de Radiobutton “Nee, niet aanwezig” aanzet zal, in het kader “Waarde van 
vogels en goederen” zal de waarde van de vogels in de verkoopklasse op nul gezet worden en niet meegenomen 
worden in de totalen.  
 

Kader “Aantal Inzenders” 
In het kader “Locatie Tentoonstelling” wordt de informatie getoond omtrent de locatie van de tentoonstelling. 
De getoonde informatie is: De TT-naam, TT-zaal, TT-adres, TT-plaats en het telefoonnummer van de zaal of eventu-
eel de (TT-) secretaris. Deze informatie is te wijzigen in het menu “Algemene Gegevens” (4.1A) 
De laatste info aangaande het District is niet te wijzigen (licentie gebonden). 
 

Kader “Waarde van vogels en goederen” 

In dit kader “Waarde van vogels  en goederen” wordt de informatie getoond van de waarde van de vogels en de goe-
deren. Het TT-Programma heeft alle bedragen berekend en in het scherm geplaatst.  
 

Hoe komt het TT-Programma aan deze bedragen; 
 

“Opgegeven waarde van de vogels in de wedstrijdklasse” 
 

Tijdens het invoeren van de inschrijfformulieren (4.1B) heeft u ook het te verzekerde bedrag ingevoerd. Deze bedra-
gen zijn, in dit scherm, van alle inzenders opgeteld. Dit bedrag is hier niet te wijzigen. 
 

“Opgegeven waarde van de Kooien” 
 

Het TT-programma heeft, om tot dit bedrag te komen, het aantal ingevoerde kooien (vogels) genomen en vermenig-
vuldigd met € 20,00 per stuk. Mocht u dit bedrag toch te weinig vinden dan kunt u dit aanpassen in het donkergrijze 
invul vak voor “<<< evt. aanpassen”. U kunt hier het gewenste bedrag invoeren en als u vervolgens op de ENTER-
knop drukt ziet u het totaalbedrag van de opgegeven waarde van de kooien wijzigen. Tevens zal het totaalbedrag 
“Totaal van het verzekerde bedrag:” wijzigen. 
 

“Waarde van het tentoonstellingsmateriaal” 
Het TT-programma heeft, om tot dit bedrag te komen, van het Totaalbedrag “Opgegeven waarde van de vogels in de 
wedstrijdklasse” 10% genomen. Mocht u dit bedrag toch te weinig vinden dan kunt u dit aanpassen in het donkergrij-
ze invul vak voor “<<< evt. aanpassen”. U kunt hier het gewenste bedrag invoeren en als u vervolgens op de ENTER
-knop drukt ziet u het totaalbedrag van de opgegeven waarde van het tentoonstellingsmateriaal wijzigen. Tevens zal 
het totaalbedrag “Totaal van het verzekerde bedrag:” wijzigen. 
 

“Waarde van de vogels in de verkoopklasse” 
Het TT-programma heeft, om tot dit bedrag te komen, van het Totaalbedrag “Opgegeven waarde van de vogels in de 
wedstrijdklasse” 2% genomen. Mocht u dit bedrag toch te weinig vinden dan kunt u dit aanpassen in het donkergrijze 
invul vak voor “<<< evt. aanpassen”. U kunt hier het gewenste bedrag invoeren en als u vervolgens op de ENTER-
knop drukt ziet u het totaalbedrag van de opgegeven waarde van het tentoonstellingsmateriaal wijzigen. Tevens zal 
het totaalbedrag “Totaal van het verzekerde bedrag:” wijzigen. 
 

Knop “Herstel” 
Als u, met uw muis, op de knop “Herstel” klikt worden alle gegevens welke u via de lichtgrijze vakken heeft aange-
past weer teruggezet in de beginwaarde van toen u dit scherm opende.  
 

4.2B.4 “Nullen Onderdrukken” 
In het kader “Kooien” en “Diverse >> Vogels” ziet u een checkbox staan als u het vinkje in deze box aanzet worden 
de nullen in deze lijsten onderdrukt. Als u het vinkje weghaald worden alle nullen weer zichtbaar op de geëxporteer-
de lijst (Word-document). 
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Kader “Aantal Inzenders” 
In dit kader “Aantal Inzenders” wordt de informatie getoond van alle inzenders die meespelen in de tentoonstelling. 
Deze aantallen neemt het TT-programma over vanuit de ingevoerde inzenders en telt de “Inzenders van eigen ver-
eniging” en “Inzenders van andere verenigingen” apart op. En geeft dan ook nog het totaal aantal inzenders aan.  
Deze gegevens zijn niet aan te passen in dit scherm. 
 

Kader “TT-Secretaris / afleveren prijzen” 
In dit kader “TT-Secretaris / afleveren prijzen” wordt de informatie getoond wie de TT-secretaris is en waar de 
bondsprijzen moet worden afgeleverd. Deze informatie is te wijzigen in het menu “Algemene Gegevens” (4.1A) 
 
 

Als nu alle gegevens juist zijn aangepast kunt u, door met uw muis, op “Exporteren naar Word” de gege-
vens t.b.v. het verzekeringsformulier N.B.v.V. exporteren (uitprinten) en gebruiken voor het invullen van het 
verzekeringsformulier van de N.B.v.V. 

 
4.2B.20 Kooistickers Printen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 “Stickers 3 x 17 (70 x 16,9) (Zangkooitjes)” 
In het hier bovenstaande menu “Kooistickers Printen” is in het kader “Maak uw keuze” (1) een sticker format bij ge-
komen. Namelijk; “Stickers 3 x 17 (70 x 16,9) (Zangkooitjes)”. Zoals in de omschrijving al staat is dit sticker-format 
bedoelt om kooistickers te printen voor op de zangkooitjes. Hiervoor is de maat van de stickers gekozen die ook el-
ders gebruikt wordt voor andere onderdelen. Denk hier aan “Huurkooistickers” en/of “speciaalvoerstickers”. 
 
Om deze kooistickers te kunnen printen klikt u met uw muis op de Radiobuttom “Stickers 3 x 17 (70 x 16,9) 
(Zangkooitjes)”. Als u dit gedaan heeft krijgt u het scherm te zien welke op de volgende pagina besproken wordt. 

 
2 “Stickers invulbaar Punten / Prijzen 
In het hier bovenstaande menu “Kooistickers Printen is in het kader “Kooistickers Printen” (2) een sticker-format bij 
gekomen. Namelijk “Stickers invulbaar Punten / Prijzen”. Zoals in de omschrijving al staat is dit sticker-format be-
doelt om kooistickers te printen om het mogelijk te maken dat de keurmeesters direct zelf de punten en de eventuele 
prijzen op deze sticker kan schrijven.   

 

1 

2 
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4.2B.20 Kleine Kooistickers (zang) Printen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit menu heeft u de mogelijkheid om kleine Kooistickers (zang) te exporteren (uitprinten). Met deze optie kunt u 
kleine kooistickers maken om op de zangkooitjes te kunnen plakken. De opties welke u kunt gebruiken worden hier-
onder toegelicht.  
 

Kader “Stickersoort” 
In het kader “Stickersoort” kunt u aangeven op welke sticker u wilt beginnen. Dit doet u door middel van met uw muis 
op de gewenste beginsticker te klikken. Standaard is de beginsticker nummer één. 
 

Kader “Inzenders” 
In dit kader worden de deelnemers van de tentoonstelling weergegeven. Om één inzender te exporteren moet u met 
uw muis bij de gewenste inzender het vinkje aanklikken en u kunt vervolgens met uw muis op knop “Exporteren naar 
Word” klikken en de gewenste inzenders worden dan naar “Word” geëxporteerd.  
U kunt natuurlijk ook alle inzenders in één keer exporteren. U klikt dan op de knop “Alle Vinkjes aan” en dan worden 
alle vinkjes in de lijst “Inzenders” geactiveerd en u kunt dan vervolgens alle inzenders exporteren door op de knop 
“Exporteren naar Word” te klikken. Met de knop “Alle vinkjes uit” kunt u de vinkjes bij de geselecteerde inzenders in 
een keer uitzetten. 
 

Kader “Kooistickers Printen” 
In het kader “Kooistickers Printen” kunt u aangeven of dat u de Vogelnaam en/of Stam-/Stelnummer op de kooistic-
kers wilt hebben.  
Als u met uw muis op de knop “Kooistickers van Kooinr. t/m Kooinr.” klikt dan krijgt u het hiernaast staande scherm. 
U kunt hiervoor kiezen of u alle kooinummers of een gedeelte van de kooinummers wilt laten exporteren naar Word. 
Als u een gedeelte van de kooinummers wilt exporteren kunt u met uw muis klikken op de  Comboboxen “< van/t/m 
>“ en de gewenste kooinummers selecteren. Als u uw keuzes heeft gemaakt klikt u met uw muis op “Exporteren naar 
Word” en de gewenste lijst wordt geëxporteerd naar Word.  
Als u alle of van de geselecteerde inzenders de kooinummers met NAW-Sticker wilt exporteren naar Word dan kunt 
u, nadat uw u de inzenders waar u de kooistickers, inclusief NAW-gegevens, van wilt hebben geselecteerd heeft  
direct met uw muis op de knop “Kooistickers van Geselec. Inzenders” klikken en vervolgens worden de kooinummers 
geëxporteerd naar Word. 
 

Knop “Terug naar Menu Kooistickers Printen” 
Als u met uw muis op de knop “Terug naar Menu Kooistickers Printen” klikt gaat u terug naar dit menu. 
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4.4C Punten Invoeren Zangkanaries Harzers 

.4C “Punten Invoeren Zangkanaries Harzers” 

In het menu “Punten invoeren”, bevindt zich tevens de optie “Harzers (met optelling)”. Als u met uw muis op deze 

knop klikt komt u in een menu, zoals hierboven is aangegeven. In dit scherm kunt u de punten van alleen de 

“Zangkanaries Harzers” invoeren, zo ook de predicaatpunten.  

Voordat u met het invoeren van de punten gaat beginnen kunt u nog in het kader, 

welke hiernaast is weergegeven, nog aangeven of dat er predicaatpunten en/of straf-

punten gegeven worden. Gebeurt dit niet dan zet u met uw muis het vinkjes “Geen 

Predicaatpunten Invoeren” en/of “Geen Strafpunten Invoeren” aan dan worden deze 

bij het invoeren van deze rubrieken overgeslagen. Worden ze wel gegeven zet u het 

vinkje bij “Geen Predicaatpunten Invoeren” en/of “Geen strafpunten Invoeren” met uw muis uit. Tevens kunt in dit-

zelfde kader aangeven of dat u initialen van de keurmeester wilt invoeren. Als u de initialen niet wilt invoeren zet u 

met uw muis het vinkje “Geen Initialen Invoeren” aan en wordt deze rubriek overgeslagen bij het invoeren van de 

punten. Wilt u de initialen wel invoeren dan zet u het vinkje “Geen Initialen Invoeren” met uw muis uit. 

Verder werkt dit onderdeel het zelfde als andere jaren en kunt u de handleiding raadplegen voor verdere instructies. 
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4.2D Menu Catalogi 

In alle catalogen zijn de exporterende lay-outs aangepakt, dit betekent dat alle koppen (groepen, klasse en eventuele 
keurmeesters) in de catalogus nu vet afgedrukt worden en eventueel onderstreept kunnen worden. Dit laatste kunt u 
bewerkstelligen door het vinkje in de checkbox “* Onderstreept (Ook de klassenummer en vogelnaam regel” (4.2D.1). 
Verder is er niets zichtbaars gewijzigd in de catalogen. 
 

Bij de “Catalogi Zangkanaries” is er wel wat gewijzigd, zoals u kunt zien. 
Er zijn nu twee keuzes om een catalogus Zangkanaries te laten exporteren naar Word, namelijk in Landscape 
(liggend) of in Portrait (staand). 
 

Kader “Catalogi Zangkanaries” >> “Landscape (liggend)” (4.2D.2) 
Landscape (liggend) wil zeggen dat de catalogus liggend naar een A4-tje wordt geëxporteerd. Waarom kunt u deze 
keuze maken omdat er op deze manier van de catalogus exporteren alle rubrieken, zowel de plus– als de negatieve 
punten, op papier worden geplaatst.  
 

Kader “Catalogi Zangkanaries” >> “Portrait (staand)” (4.2D.3) 
Portrait (staand)) wil zeggen dat de catalogus staand naar een A4-tje wordt geëxporteerd. Waarom kunt u deze keuze 
maken omdat er op deze manier van de catalogus exporteren alleen de pluspunten rubrieken op papier worden ge-
plaatst.  
 

Bij beide keuzes worden bij de zangkanaries Harzers ook de predicaatpunten vermeld. 
Voor een voorbeeld verwijzen wij u naar de website. 
 

4.4A t/m F Punten Invoeren 
In het “Menu Punten Invoeren” in de submenu's “Punten invoeren 
met optelling”, Punten Invoeren zonder optelling”, en de vier 
“Punten Invoeren Zangkanaries ………..” vindt u in het kader 
“Kooinummer” nu ook de totaal te behaalde punten (zie het hier-
naast staand voorbeeld). Als er meer punten ingevoerd worden 
dan het aantal punten die in dit kader staat geeft het TT-

Programma u een melding. Dus bij de Zangkanaries ziet u een ander totaalpunten staan als bij de overige vogels. 
Natuurlijk kunt u de totaal punten wijzigen, hiervoor gaat u naar het menu “Diverse Instellingen” (4.5)  
  

Exporterende lay-outs (Word-documenten) 
Niet alleen zoals hierboven beschreven exporterende lay-outs (Word-Documenten) van de catalogen zijn aangepast 
maar ook zijn alle exporterende lay-outs (Word-Documenten) in het gehele Tentoonstellingsprogramma aangepast. 
Dit betekend dat alle belangrijke koppen nu VET gedrukt en eventueel onderstreept kunnen worden in het Word-
Document. Dit laatste kunt u bewerkstelligen door het vinkje in de checkbox “* Onderstreept (Ook de klassenummer 
en vogelnaam regel” (4.2D.1).  

4.2D.1 

4.2D.2 4.2D.3 
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Eerste bestelling op USB-Stick  
Als u voor de eerste keer het programma op USB-Stick wilt ontvangen staat deze of USB-Stick het 
complete installatie programma, Excel-bestand TT-gegevens, Digitaal Inschrijfformulier (Excel-
bestand) en handleidingen.  
 

Update bestelling op USB-Stick  
Als u de nieuwe update op USB-Stick wilt ontvangen dan staat op deze USB-Stick weer het com-
plete programma, Excel-bestand TT-gegevens, Digitaal Inschrijfformulier (Excel-bestand) en hand-
leidingen. Dus met deze USB-Stick kunt u de eerdere ontvangen CD-Rom of USB-Stick vervan-
gen. 
 

Update bestelling via Wetransfer (als eerste bestelling niet mogelijk) 
Als u voor de Update van het programma via Wetransfer wilt ontvangen wordt alles via Wetransfer 
naar u verstuurd, inclusief complete programma, Excel-bestand TT-gegevens, Digitaal Inschrijffor-
mulier (Excel-bestand) en handleidingen. Dus als u het programma heeft ontvangen kunt u de eer-
dere ontvangen CD-Rom of USB-Stick vervangen. 
 

Spiraalboek Handleiding 
Als u het spiraalboek “Handleiding het VogelTentoonstellingsProgramma 2022” wilt bestellen wordt 
dit via PostNL. naar u opgestuurd. 
 

Bestellen 
Heeft u interesse in dit VogelTentoonstellingsProgramma dan kunt u deze bestellen via de website. 
Het bestellen van het VogelTentoonstellingsProgramma op CD-Rom is niet meer mogelijk. 
 

De kosten zijn: 
Eerste bestelling op USB-Stick:          € 60,00 
Update 2022 op USB-Stick:          € 45,00 
Update 2022 via Wetransfer:          € 30,00 
Spiraalboek “Handleiding het VogelTentoonstellingsProgramma 2022”   € 15,00  
 

Handleiding 2022 
De handleiding 2022.1 kunt u ook vinden op de Website, met daarin de uitgebreide uitleg van alles 
wat er met dit VogelTentoonstellingsProgramma mogelijk is. 
 

Disclaimer 
Deze “Wat is nieuw en/of aangepast in Het VogelTentoonstellingsProgramma Versie: 2022.1”  
behoort bij het programma “Het VogelTentoonstellingsProgramma 2022.1”.  
 

Hoewel deze handleiding  met zorg is gemaakt kan het voorkomen dat het niet helemaal overeen-
komt met het programma. Als er dus na het verschijnen van deze handleiding nog kleine wijzigin-
gen worden aangebracht in het programma zal dit vermeld worden op de Website en/of in een 
Nieuwsbrief. 
 

Tevens vindt u op onze website de laatste nieuwtjes en de antwoorden op de meest gestelde vra-
gen.  
 

Wenst u de Nieuwsbrief te ontvangen dan kunt u dit aangeven via de Website, ook kunt u hier de 
Nieuwsbrief eventueel afmelden.  
 
 

 

Website: www.lexkaptein.nl 

E-mail: lexkaptein@upcmail.nl 


