REGELEMENT
ONDERLINGE TENTOONSTELLING S&O 2021
2 nov. Inbrengen vogels
3 nov. Keuringsdag

19.00 uur
09.00 uur

Opening TT;
5 nov.
6 nov.
7 nov.
Afhalen vogels

20.00 uur
10.00 uur t/m 16.00 uur
10.00 uur t/m 15.00 uur
15.00 uur

Inschrijfformulier opsturen of mailen naar;
J. Modder
Burg. Hulststraat 27
1751 CK Schagerbrug
tel.[0224] 571871
email; j.modder@quicknet.nl

Uiterste Sluitingsdatum; 10 oktober
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT;
Vogelvereniging Schagen & Omgeving (afd. S25) van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.
ALGEMENE BEPALINGEN;
Deelname aan deze tentoonstelling is opengesteld voor alle georganiseerde
vogelliefhebbers in Nederland, ongeacht de Bond waarbij zij zijn aangesloten.
De ingezonden vogels voor de TT worden gekeurd door keurmeesters van de
NBvV, volgens door deze bond opgestelde standaardeisen en voorschriften.
Gedurende de periode dat de vogels zich in de TT - zaal bevinden zijn deze, inclusief de
kooien, verzekerd tegen brand en diefstal na braak. Dit volgens de geldende condities van de
NBvV. Deze verzekering is voor de inzenders vrij van premie, maar is alleen van kracht als
de waarde op het inschrijfformulier is vermeld. Als waarde geldt het bedrag dat in een
bonafide dierenwinkel voor een dergelijke vogel / kooi moet worden betaald.
De vogels worden gedurende de periode dat zij onder beheer zijn van de organiserende
vereniging, voorzien van voer en vers water. Met dien verstande,dat de vogels,
bij inbreng voorzien moeten zijn van voer voor minimaal 1dag.
Het voeren en verzorgen van de vogels is in handen van een daartoe aangewezen TT
commissie en zal zo goed mogelijk plaatsvinden.
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ziekte en / of sterfte van de
vogels gedurende de periode dat zij deze onder haar beheer heeft of daarna.
Gelet op het bovenstaande is het niemand anders dan de daartoe door de TT commissie
aangewezen personen toegestaan de kooien van de stelling te nemen, te vervoeren dan wel te
verplaatsen.

Vogels die een afwijkende voermethode vereisen, kunnen in overleg met de TT - commissie,
door de inzender zelf van speciaal voer worden voorzien.
Tevens is het toegestaan om bij de inbreng "speciaal voer" mee te brengen,met vermelding
van de koolnummers.
Gewonnen prijzen en / of prijzengeld vervallen aan de organiserende vereniging, indien deze
niet binnen 2 maanden na sluiting van de tentoonstelling zijn afgehaald bij de TT
penningmeester.
INSCHRIJVINGEN;
Vogels worden ingeschreven volgens het gestelde in het vraagprogramma [2015 – 2019] van
de NBvV, zoals gepubliceerd in “Onze Vogels” [2015], inclusief rectificaties en aanvullingen
op dit reglement.
Tevens kunt u inschrijven in de speciale klasse voor Enkelingen, genoemd OEK, zijnde
Oudere Eigen Kweek [dit zijn overjarige vogels eigenkweek]. Deze vogels dingen niet
mee naar de Bondsprijzen [BM en BK].
ENTVERKLARING;
Noodzakelijke entbewijzen tegen pseudo - vogelpest (NCD)
Inzenders van grondvogels ( kwartels e.d., vraagprogramma NBvV) dienen bij het inbrengen
van de vogels een geldige entverklaring of een kopie daarvan af te geven.
Deze entverklaring kan bij het uitkooien weer teruggehaald worden bij het
tentoonstellingssecretariaat.
De geldige officiële entverklaringen tegen pseudo - vogelpest dienen voorzien te zijn van de
ringnummers / identificatienummers van de geënte vogels; de verklaring dient door de
dierenarts zelf ondertekend te zijn met vermelding van de geregistreerde soort entstof die hij
men gebruikt heeft. Een formulier hiervoor kunt u downloaden van de NBvV - site.
Let wel: het enten tegen pseudo - vogelpest via middelen toegevoegd aan het drinkwater is
niet rechtsgeldig.
Alle eigen kweek' vogels, dienen voorzien te zijn van maximaal 1 vaste voetring volgens
voorschrift van de betreffende bond.
Alle als eigen kweek ingeschreven vogels die bij de controle niet de gegevens in de ring
hebben zoals deze op het inschrijfformulier zijn vermeld (met uitzondering van het
volgnummer) worden gediskwalificeerd, ongeacht de reden van deze afwijking.
INSCHRIJFGELDEN;
Het inschrijfgeld voor de Aangetoonde vogel en ringnr.10 bedraagt € 2 per vogel
CATALOGUS;
Alle uitslagen van de keuring worden verwerkt in een catalogus, welke voor elke inzender
verplicht is. Deze catalogus is gratis.
De uitgifte van deze catalogus vindt plaats na de officiële opening. Voor de officiële opening
is het niet mogelijk inzage te krijgen of kennis te nemen van de uitslagen.
DERBY;
De derby vogel is een A vogel die in het bezit is van ringnr. 10.

KOOIEN;
In het vraagprogramma 2020-2024 wordt per groep aangegeven in welke soort kooi de vogels
gehuisvest moeten worden.

Bij de postuurkanarie is de keuze mogelijkheid tussen een koepelkooi, dewar kooi, Nieuwe
Open Universeel Postuurkooi en de universeel kooi.
Alle overige vogels dienen te worden ingezonden in eigen TT - kooien, volgens door de
NBvV voorgeschreven model. De kooien moeten voorzien zijn van een eigen door de NBvV
voorgeschreven voerbakje met voer voor een dag en zonder waterflesje.
In de kooien mag uitsluitend schelpenzand als bodembedekker worden gebruikt.
Uitgezonderd de kooien waarin de vruchten- en insecteneters zich bevinden; hier dient grijs
kattenbakgrit of beukensnippers gebruikt te worden. Voor parkieten geldt de regel dat zaad als
bodembedekker gebruikt wordt.
Met uitzondering van de reeds genoemde klapkooien, worden door de organiserende
vereniging geen kooien verstrekt of verhuurd.
De toegezonden - zelfklevende - kooinummers dienen door de inzender deugdelijk in het
midden van de voorzijde van de kooi te worden aangebracht. Voor de koepelkooien geldt een
lange zijde als voorzijde. Vogels die gehuisvest gaan worden in klapkooien, kunnen de
kooinummers bij het inbreng, worden afgegeven.
Naast de aangebrachte kooinummers mogen op geen enkele wijze kentekens aan de kooi
worden aangebracht, waaruit de identiteit van de inzender valt af te leiden.
INBRENGEN EN AFHALEN VAN DE VOGELS;
Bij het inbrengen van de vogels kunnen deze geweigerd worden,
indien zij zichtbaar ziek zijn, vuil zijn en / of zichtbaar ongedierte dragen indien zij voorzien
zijn van meer dan één vaste voetring en / of ondeugdelijke kleurring,
indien zij ondergebracht zijn in ondeugdelijke en / of vuile kooien,
indien zij ondergebracht zijn in kooien, welke niet voldoen aan de door de NBvV gestelde
eisen.
De vogels worden ingenomen aan de hand van het inbreng en afhaalformulier, dat voorzien
van evt. mutaties - door de administratie zal worden ingenomen. Inzenders die een kopie van
het inbrengformulier wensen, kunnen dat kenbaar maken bij het inbrengpunt.
Tijdens het inbrengen van de vogels kunnen uitsluitend wijzigingen van het ringvolgnummer
worden opgegeven. Alle andere veranderingen zijn i.v.m. reeds verwerkte gegevens in de
catalogus niet mogelijk.
Alle wijzigingen van ringvolgnummers worden voor de keuring opgenomen in de
administratie en zoveel mogelijk in de catalogus verwerkt. De inhoud van de kooien blijkt uit
de TT - administratie, overeenkomstig het inschrijfformulier en de eventuele wijzigingen op
het inbrengformulier.
Bij sluiting van de tentoonstelling worden inzenders of gemachtigden opgeroepen naar een
der afgiftepunten te gaan, waar hij tegen aftekening van het afhaalformulier zijn vogels in
ontvangst kan nemen.

PRIJZEN;
Groepskampioen Kleurkanaries Enk.
Groepskampioen Vorm & Postuurkanaries Enk.
Groepskampioen Europese Cultuurvogels. Enk.
Groepskampioen Vruchten en Insecteneters Enk.
Groepskampioen Japanse meeuwen+Zebravinken Enk
Groepskampioen Tropen Enk.
Groepskampioen Agaporniden + Grote Parkieten Enk.
Groepskampioen Grondvogels + Duifjes Enk.
Stammenkampioen Kanaries
Stammenkampioen Overige Vogels
Kampioen stellen Kleurkanaries
Kampioen stellen Overige vogels
Deze kampioenen zullen worden aangewezen door de keurmeesters.
Voorts dient een groep te bestaan uit minimaal 15 vogels of 3 inzenders, voldoet een groep
hier niet aan dan wordt deze samen gevoegd met de volgende groep.
Derby - kampioen.[ringnr. 10] Wordt beschikbaar gesteld als geldprijs, eventueel na loting.
AANGETOONDE VOGEL;
a. De inzender op een onderlinge tentoonstelling kan van de A klasse een zogenaamde
aangetoonde vogel aanwijzen. Dit is de vogel, die volgens de inzender het hoogst zal scoren.
b. Wil een inzender een vogel aanwijzen, dan dient hij/zij dat duidelijk kenbaar te maken op
het in artikel 13 van dit reglement bedoelde inschrijfformulier door achter de betreffende
vogel de hoofdletter A te plaatsen.
c. Voor de aangetoonde vogel is een inleggeld verschuldigd van € 2, dat tegelijk moet
worden voldaan met de inschrijfgelden.
d. De totale inleg gaat naar de inzender van de aangetoonde vogel met de hoogste scoren.
Bij twee of meer gelijke scores zal de inleg gelijkelijk worden verdeeld.
PRIJZEN;
Een vogel kan slechts in aanmerking komen voor één prijs.
Alleen de hoogste prijs wordt uitgekeerd. Geldt niet voor de Derby - beker.
Gerekend vanaf de algemeen kampioen respectievelijk de groepskampioen
kent de vereniging in iedere groep enkelingen van de A- Klasse eerste en
tweede prijzen. Per prijs zal slechts een herinnering worden uitgereikt,
waarop zal worden vermeld in welke groep(en) de prijs(zen) is (zijn) gewonnen.
Ook kan er worden gekozen voor een geldprijs;
Enkelingen; 1e prijs € 5
2e prijs € 3
Stammen; 1e prijs € 20
2e prijs € 12
e
Stellen;
1 prijs € 10
2e prijs € 6
De vogels in de jeugdklasse worden in een afzonderlijke 'jeugdhoek' in de TT - zaal geplaatst.
Voor de klasse OEK zijn er alleen één 1e en 2e prijs beschikbaar.
De prijzen voor de jeugd worden alleen in eremetaal uitgereikt, niet in geld.

SLOTBEPALING;
Door in te schrijven verklaart men zich akkoord met dit reglement.
De organisatie staat uiteraard open voor opbouwende kritieken, zij hoopt met u op een
prettige en gezellige tentoonstelling.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de organiserende
vereniging, na overleg met de TT commissie. Reclames betreffende de tentoonstelling dienen
binnen 14 dagen na sluiting van de tentoonstelling, uitsluitend schriftelijk, ingediend te zijn
bij het TT - secretariaat.
VERKOOP VAN VOGELS;
Voor verkoop van vogels kunt u kiezen uit onderstaande mogelijkheden:
a. tentoonstelling vogels: deze kunnen via de TT - commissie zonder bijkomende kosten te
koop worden aangeboden, wel word na verkoop 10% in mindering gebracht. Hiervoor zijn
kaartjes verkrijgbaar welke aan de kooien kunnen worden bevestigd. Verkochte vogels
kunnen uitsluitend na afloop van de tentoonstelling aan de nieuwe eigenaar worden
overgedragen. De vereniging aanvaardt in deze geen enkele verantwoordelijkheid.
b. verkoopklasse vogels: vanaf dinsdag, gelijktijdig met het inbrengen van de wedstrijd
vogels, kunnen ook vogels bestemd voor de verkoopklasse worden ingebracht.
Dit inschrijfformulier dient tijdens de inbreng te worden afgegeven, bij de verkoopklasse.
Het verkoopklasse formulier voor deze verkoopklasse, vindt u als bijlage bij dit reglement.
De vogels zijn direct beschikbaar voor de verkoop.
De verkoop van kwartels en andere hoenderachtige is wettelijk niet toegestaan.
Vogels in lopers, kistjes, kratten alsmede vuile TT - kooien worden niet geaccepteerd.
De verzorging tijdens de TT is in handen van de verkoopcommissie.
Verkoop van de in de verkoopruimte geplaatste vogels vindt uitsluitend plaats via de
verkoopcommissie.
De kosten van deze bemiddeling is 10% van de verkoopprijs, uitsluitend indien de vogel
verkocht is, met een maximum van € 30.
Tenslotte,
Is het een ieder, zowel inzender als bezoeker, verboden zich met vogeldoosjes, lopers,
kooien etc. in de TT - zaal te bevinden.
Is het niet toegestaan binnen het gebouw vogels te verhandelen buiten de verkoopklasse
en/of TT - commissie om.
Gelet op het bovenstaande worden voor dergelijke verkoop geen vogels toegelaten.

Het is verboden in het gebouw te roken.

