REGELEMENT_ONDERLINGE_TENTOONSTELLING_V.V.VOGELVREUGD Beverwijk
2018
1. Gevraagd; worden Postuur- en Kleurkanaries, Tropische vogels, Europese cultuurvogels en Kromsnavels, conform het
vraagprogramma van de NBvV, welke te vinden is op de internetsite van de NBvV (www.nbvv.nl) en in het
Tentoonstellings-katern van Onze Vogels 2015-2019.
2. Gevraagd worden stammen van 4 vogels, stellen van 2 vogels én enkelingen. In het geval van stammen en stellen,
dienen deze van hetzelfde geslacht te zijn (mits zij geen uiterlijke geslachtskenmerken hebben) en gelijke kleurslagen
te hebben.
3. a. De vogels dienen te zijn voorzien van een stalen of blank aluminium c.q. kleur geanodiseerde bondsring of ring van
een andere erkende organisatie. De ring mag niet van het pootje geschoven kunnen worden zonder dit te beschadigen
Op de ring moet het kweeknummer van de betreffende inzender, evenals het jaartal duidelijk staan vermeld. Vogels
met onleesbare ringen worden gediskwalificeerd..
4. b. Europese cultuurvogels die niet voorzien zijn van een juiste ring worden geweigerd.
5. c. Door de wet verboden vogels worden NIET gevraagd en ook niet toegelaten.
6. d. Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd
7. . Een vogel die wegens het niet voldoen aan de regels inzake dierenwelzijn niet door de keurmeester wordt gekeurd,
wordt niet in de tentoonstellingsruimte geplaatst.
8. e. Vogels ingebracht in een eigen kooi die niet voldoet aan de gestelde eisen als ook aan hygiëne worden geweigerd
Groep D .Eigen kweek vogels overjarig, een jaar voor de in A t/m C genoemde jaartallen.(open klasse)
Groep E. Gekochte vogels en vogels zonder ring.(open klasse)
Bij bastaarden de kruising vermelden
1 De tentoonstelling wordt gehouden in het Clubgebouw Raamveld 59 te Beverwijk.
Openingstijden
Vrijdag
30 november
van 20.00 uur tot 22.00 uur
Zaterdag 1 December
van 10.00 uur tot 21.00 uur
Zondag
2 December
van 10.00 uur tot 15.00 uur
Het Inschrijf geld bedraagt €1.25
Verplichte Cataloge
€ 1,50
3. Het inschrijfformulier moet uiterlijk binnen zijn op zaterdag 17 November tot 13,00 uur in het Clubgebouw Raamveld
59 tijdens de vogelbeurs, of bij onze bestuursleden thuis tot vrijdag 16 november
4. Vogels inbrengen woensdag 28 November van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.00 uur of in
overleg met het TT Bestuur op andere tijden dan vermeld.
Locatie ,clublokaal Raamveld 59, Beverwijk.
5 Afhalen vogels zondag 2 December van 15,30 tot 16,00 of in overleg met het TT Bestuur.
Afhalen vogels medewerkers tentoonstelling begint om 15,15. uur
6. De keuring zal worden verricht door keurmeesters aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers, op
donderdag 29 november.
6A Voor vogels waar een speciale keurmeester voor nodig is moeten er minstens 15 vogels zijn .
7. Zieke of gebrekkige vogels worden door het T.T. bestuur geweigerd, dit geldt ook voor de verkoop klasse.
8. Knijp ringen zijn niet toegestaan kleuringen zijn toe gestaan mits erkend.
Bent U ook lid van de andere bond, de ringen daar van zijn wel toegestaan, wel even
vermelden.
8A Zij die hun vogels op zaad willen, moeten de eerste laag zelf mee nemen of in de kooi
hebben (dit is voor parkieten)
9. Voor ziekte en sterfte van vogels tijdens de Tentoonstelling. is het T.T. bestuur niet aansprakelijk.
10. De vogels zijn tijdens de duur van de tentoonstelling tegen brand en diefstal verzekerd (echte braak), mits de echte
waarde op het inschrijfformulier is vermeld.
11. Gemerkte kooien zijn niet toegestaan.
12. Tijdens het inbrengen van de vogels heeft niemand toegang tot de zaal, zonder toestemming van het T.T.bestuur of
een medewerker.
13. Tijdens de keuring heeft niemand recht op toegang tot tt ruimte behoudens het T.T.bestuuren de daar door aan
gewezen leden
14. Er wordt met nadruk op gewezen dat er geen vogels voor het sluiten van de Tentoonstelling worden afgegeven.
2.

15. Het is verboden om kooien en vogels uit de stelling te nemen zonder toestemming van het T.T. bestuur
16. PRIJSINDELING
A. Het Bondskruis kan gewonnen worden door een A lid met een A vogel met een vaste voetring, dit jaar de wildzang
(Minimaal 10 vogels)
B
Bondsmedailles worden na inzicht van het T.T bestuur verdeeld onder de kampioenen
C. Kampioenen in alle hier onder vermelde groepen in enkelingen stellen en stammen mits er voldoende vogels zijn
20 enkelen , 10 stellen, 5 stammen in de
Zang : Waterslagers Harzers
Kanaries: Kleur
Kanaries: Vorm en Postuur
Wildzang
Bastaarden
Zebravinken Japanse meeuwen.
Tropen.
Parkieten: grasparkieten, Grote Parkieten.
Jeugdkampioen
Zijn er binnen een hoofdgroep meerdere soorten van 20 vogels dan valt daar ook een kampioen in.
Voorbeeld: Tropen, 20 gouldamadine en 20 stuks van de andere soorten samen 2 kampioenen een voor de
gouldamadine en een voor de andere soorten samen, verder zijn er dan een2e en een 3e prijzen per groep ,zijn er
geen 20 stuks van de andere soorten, dan een kampioen bij de 20 en een 1e 2e en 3e prijzen over de andere
tropen.
D. Derby: een door een inzender aangewezen A vogel die het hoogste aantal punten moet halen van zijn inzending hier
van ring of kooinummer vermelden op het inschrijfformulier, minimale inzending 3 vogels.
E. Een vogel moet 89 punten halen om voor een prijs in aanmerking te komen ,bij de zang is dit 123 punten voor de
waterslager en 89 voor de Harzer
Voor Jeugdleden geld 88 punten
F.
Stammenkampioen: Vijf stammen per hoofdgroep, zijn er geen vijf stammen per hoofdgroep dan een algemeen
stammen kampioen aan te wijzen door de keurmeesters.
G Stellen Kampioen: 10 stellen per hoofdgroep zijn er geen 10 stellen per hoofd groep dan een algemeen kampioen
aan te wijzen door de keurmeesters
Bij niet voldoende stellen en stammen dingen ze mee naar de enkelingen prijzen.
17. De inzenders kunnen kiezen voor. Bekers of waardebonnen.
Dit op het inschrijfformulier vermelden, dit geld niet voor de jeugd en derby prijzen ,en bij
de zang voor de Meesterzanger.
De te winnen waardebonnen zijn
Bij groepen met een eerst prijs € 9,00 2e Prijs € 6,50 3e prijs € 4,00
Bij de enkelingen Kampioen € 10,00 2 e prijs € 7,50 3e prijs € 5,00
Bij de stellen Kampioen
€ 11,00 2 e prijs € 9,00 3e prijs € 6,00
Bij de stammen kampioen
€ 12,00 2 e prijs €10,00 3e prijs € 7,00
18. Ingezonden vogels kunnen door de eigenaar te koop worden aangeboden.
Het Kooi nr de prijs en het geslacht dient U op het verkoopformulier voor de T T te vermelden, deze kunt u
verkrijgen bij het TT Bestuur
Van het bedrag gaat bij verkoop10% naar de tentoonstelling
19. Inbrengen vogels vrije verkoop vrijdag 30 november van 14.00 tot 16.00 uur of tijdens de tentoonstelling, ook hier
van gaat bij verkoop 10% van het verkoopbedrag naar de tentoonstelling.
20. Zaken waar in het reglement niet voorzien zullen door het T.T. Bestuur worden beslist
21
samenstelling T.T.Bestuur.
Voorzitter
Tom Tigelaar
Penningmeester Ap.Dijkhuis
Commissaris
Piet.Witteman
Extra Prijzen: voor de winnaar van het klassement over 5 vogels zijn er bij de jeugd zang en de senioren pakken cd eivoer
te winnen
Vraagprogramma: Het vraagprogramma vind U dit jaar niet bij het TT reglement maar heeft U bij de onze vogel gekregen,
als U deze niet heeft kunt U contact op nemen met een van de bestuursleden, of bij het in brengen kijken we samen naar
de juiste klasse voor U vogels. ook kunt U op internet kijken op www.nbvv.nl vraagprogramma
Tombola: Ook dit jaar doen wij weer een beroep op U om prijzen voor de tombola beschikbaar te stellen, want alleen van
het inschrijfgeld kunnen we geen bekers of waardebonnen kopen hoe mooier de tombola des te meer lootjes verkopen we

Wij reken op U
Opkooien
Als u uw beste exemplaren heeft opgekooid heeft u gelijk een beter overzicht over uw vogels. U kunt dan
makkelijk met de vogels schuiven en vergelijken. Zo kunt u makkelijker een stam uitzoeken.
Wanneer starten we met het opkooien? De beste tijd is ongeveer Zo’n 6 weken voor de eerste wedstrijd.
Ieder jaar komen we ze weer tegen. Vogels die tekort in de kooi zitten en niet rustig genoeg zijn. Het trainen
en wennen aan de TT kooi gebeurd eigenlijk al als de jongen zelfstandig zijn en in de vluchten zitten. Zet een
lege oude kooi zonder voorfront in de vlucht. De vogels zijn nieuwsgierig en zullen er in gaan zitten. Op de
kooi, in de kooi, op de stokjes. Ze zijn nieuwsgierig en wennen aan de kooi.
Als de vogels opgekooid zijn kunnen ze wennen aan de kooi maar ook aan het gezicht kort voor de kooi. Zet
de kooien regelmatig eens op een andere plek en door ze op een andere plaats in het huis te zetten zullen ze
ook wennen aan vervoer. Immers op een wedstrijd zal dat ook gebeuren. Ik zet altijd overdag de radio aan.
Zodat ze ook aan geluid wennen. Bezoek is anders dan in de kweekperiode geen enkel probleem. Graag
zelfs. Je bemerkt dat de vogels in het begin niet gewend zijn aan andere gezichten voor de kooi.
De show is een belangrijk onderdeel van onze hobby. Kwekers kijken ernaar uit. Een goede voorbereiding op
de show is dan ook essentieel. Er is en oud spreekwoord in onze hobby dat zegt dat showvogels worden
geboren en niet gemaakt. Dat is zeker waar. Sommige kanaries weten van nature hoe ze zich precies op de
keurtafel moeten voorstellen. Alhoewel ze de gave van moeder natuur hebben gekregen zullen het toch alleen
maar de goed voorbereide exemplaren zijn die ze bezitten. Uiteraard behoort de vogel in uitstekende conditie
te zijn. Dik zitten of hangende vleugels kunnen we niet gebruiken. Ook gebroken of ontbrekende pluimen,
ontbrekende staartveren, vuil en een slechte gezondheid zorgen voor veel minder punten. Geef uw vogels
regelmatig een lekker bad. Zet een grote schotel in de vlucht en laat ze lekker baden. Er zijn diverse soorten
badzout voor vogels in de handel. Als de vogels opgekooid zijn kunt u ze regelmatig licht fijn besproeien met
een plantenspuit.
Zorg dat uw wedstrijdkooien netjes geverfd zijn en van helder wit zand worden voorzien. De wedstrijd kooi
heeft geen kleine TT bakjes. Slechts een zaadbakje rechts in de kooi. Het waterpijpje is leeg bij vervoer.
Anders wordt het zand in de kooi vies. Zorg dat er zaad voor minimaal 1 dag in het bakje aanwezig is. Plaats
de wedstrijd stikker met het kooinummer netjes in het midden van de kooi.
Veel succes op de wedstrijd.

Harry Schobbe Bron internet

