“ DE VOGELVRIENDEN” TERNEUZEN
REGIONALE TENTOONSTELLING 2022
Organisatie
Secretaris
Tel.
E-mail
T.T. zaal
Inbrengen vogels
Keuring
Openingstijden
Prijsuitreiking
Afhalen van de vogels

: “ De Vogelvrienden “ te Terneuzen.
: Wim de Kraker, G. v/d Nissestraat 22, 4543 AE Zaamslag.
: 0115 - 432421.
: secretaris@devogelvrienden.net
: Buurthuis “De Kameleon” Leliestraat 30 te Terneuzen.
: Dinsdag 15 November van 15.00 uur tot 21.00 uur.
: Woensdag 16 November.
: Donderdag 17 November van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Vrijdag 18 November van 15.00 uur tot 22.00 uur.
Zaterdag 19 November van 10.00 uur tot 16.30 uur.
: Zaterdag 19 November om 16.30 uur.
: Na de prijsuitreiking.

Website

:http://www.devogelvrienden.net
WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Inschrijvingen moeten uiterlijk op vrijdag 5 november onder gelijktijdige betaling in het bezit zijn van de T.T. Secretaris.
Het inschrijfgeld kan ook worden gestort bij Rabobank te Terneuzen, t.n.v. “ De Vogelvrienden “.
IBAN rek. nr. NL52 RABO 0136 0975 88 BIC: RABONL2U
Wilt U op het inschrijfformulier de wijze van betaling vermelden.

Inschrijvingen aan de T.T. dienen te geschieden volgens het vraagprogramma 2020-2024 zoals vermeld
Op de website van de NBvV. De klassenummers correct vermelden. Bij voorkeur gebruik maken van het digitale
inschrijfformulier dat per email verstuurd is en ook op onze website staat.
Indien u hulp wenst bij het inbrengen/afhalen van de vogels, dit even kenbaar maken bij het bestuur.
2. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per vogel voor volwassenen en € 0,75 per vogel voor de jeugd.
Voor stellen van 2 vogels € 3,00 per stel.
Voor stammen van 4 vogels € 6,00 per stam.
Vrije Derby vogels € 1,50 per vogel extra.
Verplichte catalogus (1 per gezin), € 3,00 per stuk.
Stellen en stammen spelen niet individueel mee.
3. Voor grote parkieten, grote tropen en tropische duiven zijn VERAKA kooien aanwezig. De huur van de kooi is gratis.
Gaarne op het inschrijfformulier vermelden of deze vogels in eigen kooien of VERAKA kooien worden tentoongesteld.
4. De vogels dienen in de voorgeschreven T.T. kooien te worden ingezonden. Zie hiervoor de eerder vermelde bijlage.
Zorg ervoor dat uw kooien schoon zijn en er op de bodem wit schelpenzand ligt. Vuile en (afwijkende) kooien worden geweigerd,
evenals zieke en gebrekkige vogels. Controleer uw vogels op vedermijt voor u deze inzendt. Elke inzending dient voorzien te zijn
van een kooinummer. Deze sticker dient op het midden van de kooi te worden bevestigd. Geen naam of kweeknummer op de
kooi vermelden !!!!!
Kooien inleveren met volle zaadbakken, ook voor het voer van vogels in Veraka kooien e.d. zelf zorgdragen.
De drinkflesjes worden bij het inbrengen direct gevuld. Water links en zaad rechts.
Voor grote parkieten mag het zaad op de grond liggen.
5. Ringnummers behoeven niet op het inschrijfformulier vermeld te worden. Bij het uitvallen van een vogel in een bepaalde groep
mag men hiervoor een andere vogel inzenden, als de vogel maar niet van groep veranderd.
Bij het inbrengen dient men alleen de absenten te melden. Bij het inbrengen en afhalen van de vogels de bijbehorende brief
meebrengen, deze wordt U toegezonden.
LET OP! Vogels met knijpringen of meer dan 1 vaste voetring worden niet gekeurd. Vogels uit hoofdstuk 15 + 16 ( Europese
Cultuurvogels ) welke van een breekring zijn voorzien mogen alleen OK spelen.
6. Kwartels en andere grondvogels worden vanwege de maatregelen tegen de vogelgriep NIET gevraagd
7. Vogels en kooien zijn tegen brand en diefstal ( na inbraak ) verzekerd, mits de ( normale handelswaarde ) op het inschrijfformulier
is vermeld. Voor het overige aanvaardt het bestuur geen verantwoordelijkheid.
8. Voor de opening van de T.T. worden geen uitslagen verstrekt.
9. Tentoongestelde vogels mogen voor het sluiten van de T.T. niet worden weggehaald. Ook eventueel verkochte vogels niet.
10. Men kan zijn overtollige vogels en T.T. vogels te koop aanbieden met inachtneming van punt 4 + punt 9 van dit reglement. In een
universeelkooi mogen max. 2 vogels ter grootte van een agapornis / grasparkiet of 4 kleine tropische vogels geplaatst worden.
De verkoper dient zelf zorg te dragen voor de verkoop van zijn/haar vogels. Zie reglement voor het houden van een vogelmarkt of
vogelbeurs zoals vastgesteld door de Bondsraad in 2008.
11. Iedere inzender verklaart zich door inschrijving akkoord met dit reglement.
12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. bestuur met inachtneming van het Bondsreglement.
Klachten schriftelijk indienen tot uiterlijk Zaterdag 19 November, 15.00 uur.
13. Hoofdstuk 1 wordt niet in het vraagprogramma opgenomen.
14. Ingezonden kunnen worden zowel EK en OK vogels uit het vraagprogramma van de N.B.v.V met uitzondering van
hoofdstuk 1, kwartels en andere grondvogels

Vogelbeurs:

Zaterdag 19 november van 10.00 – 13.00 uur

PRIJZENSCHEMA
15. Kampioen EK dient minimaal 91 punten te behalen.
Kampioen OK dient minimaal 91 punten te behalen.
16. In elke groep uit het vraagprogramma, mits er 10 vogels ingezonden zijn, is een kampioen EK (mits 91 punten behaald).
Postuurkanaries spelen per ras, mits er 10 vogels ingezonden zijn. Bij onvoldoende inzendingen kan deze groep passend worden
samengevoegd conform de richtlijnen van de N.B.v.V. In elke groep/ras wordt er vanaf 18 vogels tevens Zilver toegekend en bij 28 of
meer vogels ook Brons.
Bij de OK vogels geldt een minimum van 10 vogels per hoofdstuk uit het vraagprogramma voor kampioen OK; bij onvoldoende
inzendingen kunnen deze passend worden samengevoegd conform de richtlijnen van de N.B.v.V. In elk hoofdstuk wordt er vanaf 18
vogels tevens Zilver toegekend en bij 28 of meer vogels ook Brons.
Voorbeeld (EK): een Groep met 10 vogels alleen een kampioen.
Bij 18 t/m 27 vogels een kampioen + Zilver, bij 28 en meer vogels een kampioen + Zilver + Brons.
Dit geldt voor zowel de categorie EK (per groep) als categorie OK vogels (per hoofdstuk).
Stellen van 2 vogels EK: Kampioen stellen minimaal 180 punten.
In elk hoofdstuk uit het vraagprogramma is er een kampioen stellen ongeacht het aantal ingezonden stellen. Vanaf 4 stellen wordt er
tevens Zilver toegekend en vanaf 7 stellen wordt er ook Brons toegekend.
Stammen van 4 vogels EK: Kampioen stammen minimaal 364 punten inclusief eenheidspunten.
In elk hoofdstuk uit het vraagprogramma is er een kampioen stammen ongeacht het aantal ingezonden stammen. Vanaf 4 stammen
wordt er tevens Zilver toegekend en vanaf 7 stammen wordt er ook Brons toegekend.
Alle prijzen zullen worden uitgekeerd in waardebonnen.
17. EK junioren wedstrijd
Jeugdinzenders ( onder de 17 jaar ) spelen een aparte wedstrijd.
In alle groepen uit het kampioenschema, ongeacht het aantal ingezonden vogels is een Jeugdkampioen EK. Bovendien wordt er bij 6
ingezonden vogels in de betreffende groep tevens Zilver en bij 11 of meer ingezonden vogels ook Brons toegekend.
Kampioen jeugd enkeling dient minimaal 90 punten te behalen, stellen 178 en stammen 360 inclusief eenheidspunten
Voor de junioren wedstrijd moet niet extra worden betaald. Wel moet de leeftijd van de inzender duidelijk op het
inschrijfformulier staan.
18. Het aantal prijzen per groep zal direct na de inschrijfdatum 5 november worden vastgesteld, zodat veranderingen van
EK en OK of omgekeerd geen invloed meer hebben op het aantal prijzen per groep.
Na-ïnzendingen zijn niet mogelijk ivm nieuw TT programma.
19. Klassement van Verdienste
Er is een algemeen Klassement van Verdienste voor alle hoofdgroepen. Volgens onderstaand schema kunnen
klassementspunten worden verdient, waarbij de klassementspunten van de 5 beste vogels opgeteld worden.
Vogels van
EK
OK

85
85
84

86
86
85

87
87
86

88
88
87

89
89
88

90
90
89

91
91
90

92
92
91

93
93
92

94
94
93

95 punten krijgen:
95 klassementspunten
94 klassementspunten

Bij gelijk eindigen in het klassement zal worden doorgeteld met de 6e, 7e, 8e vogel enz. Dit geldt ook voor OK vogels.

Voor dit Klassement van Verdienste zijn waardebonnen beschikbaar.
Iedere deelnemer met ten minste 5 vogels heeft prijs in het Klassement van Verdienste.
20. Clubkampioenschap
Er is een clubkampioenschap voor de hoogst gewaardeerde EK vogel voor inzenders van de afdeling Terneuzen.
Hiervoor is een wisselbeker beschikbaar.
21. Vrije Derby
Aan het vrije Derby kampioenschap kunnen alle inzenders meespelen. Het aantal vogels per inzender is hierbij vrij. Op het
inschrijfformulier aanduiden welke vogel(s) u hiervoor laat meespelen. Let op ! : alleen EK vogels komen hiervoor in
aanmerking. Voor dit kampioenschap is een prijs in natura beschikbaar.
22. Bondsprijzen
Het Bondskruis wordt dit jaar toegekend aan de hoogst gewaardeerde EK troop/parkiet ( alleen voor de leden van de afdeling
Terneuzen ). Bondsmedailles worden over heel de wedstrijd gespeeld.
23. Kampioenschema
In de hoofdstukken 3 t/m 34 zal in elke groep een kampioen EK worden toegekend bij 10 of meer inzendingen per groep.
In de hoofdgroepen 3 t/m 34 zal in elk hoofdstuk een kampioen OK worden toegekend bij 10 of meer inzendingen per hoofdstuk.
Kampioen Vrije Derby
Kampioen Jeugd
Kampioen “ De Vogelvrienden “ Terneuzen

EK
EK
EK

Het Bestuur wenst u veel succes tijdens deze TT.

