Vogelvereniging “De Vogelvrienden” BAS
Bijzondere tentoonstelling 2018
TT- REGLEMENT
Onze Bijzondere Tentoonstelling is geopend:
Donderdag
1 november 2018 van
20:00 – 22:00 uur.
Vrijdag
2 november 2018 van
14:00 - 22:00 uur
Zaterdag
3 november 2018 van
10:00 – 17:00 uur
•
•
•
•

Inbreng van vogels : dinsdag 30 oktober 2018 van 14.00 - 15.30 en van 19.00 –
20.30 in het clubgebouw van De Vogelvrienden, Dijklaan 57 Bergambacht
Uitkooien :
zaterdag 3 november 2018 na 17.00 uur
Keuren van de vogels :
woensdag 31 oktober 2018
Sluiting inschrijving : woensdag 10 oktober 2018

De officiële opening is donderdag 1 november 2018 om 20.00 uur

Artikel 1.
Deelname aan deze Bijzondere Tentoonstelling is opengesteld voor alle leden, gastleden en
genodigden van vogelvereniging ”De Vogelvrienden” BAS, welke zijn ingeschreven bij de NBvV
met inachtneming van het bepaalde in het TT reglement.
Leden die vogels inzenden met ringen van een andere bond moeten dit duidelijk op het
inschrijfformulier vermelden.
Artikel 2.
Inschrijven is uitsluitend mogelijk op het inschrijfformulier van de NBvV of het eigen
inschrijfformulier van “De Vogelvrienden” BAS. Het te gebruiken vraagprogramma 2015-2019
kunt u vinden op de website NBvV. Invullen van inschrijfformulier kan ook in overleg met de TT
secretaris.
Artikel 3.
Ingeschreven kan worden gedaan in de klasse EK (eigen kweek) voor stammen ( 4 vogels van
één klasse ), stellen ( 2 vogels van één klasse) en voor enkelingen. De vogels ingeschreven voor
stammen en/of stellen dingen NIET mee naar de prijzen voor enkelingen.
Het inschrijfgeld bedraagt :
• per vogel (enkeling)
€ 1,00
• per stam (4 vogels)
€ 4,00
• per stel (2 vogels)
€ 2,00
Voor de derby wordt € 1,25 extra in rekening gebracht.
Inschrijfgeld voor jeugdleden is gratis
Deelnemers, ook jeugdleden, zijn verplicht om € 2.50 voor de catalogus en € 1,50 portokosten bij
te dragen.
Artikel 4.
Het inschrijfformulier opsturen naar de TT secretaris C van Zwienen, Godevaertshoef 16
2861WC Bergambacht. tel.0625265826 of email: avanzwienen@casema.nl.
Het inschrijfgeld dient gelijktijdig te worden overgemaakt op bankrekening
NL07RABO0307354032 t.n.v. De Vogelvrienden onder vermelding van inschrijfgeld Bijzondere
Tentoonstelling 2018.
Artikel 5.
De vogels zijn tijdens de TT verzekerd zijn tegen brand, verstikking door rook en tegen diefstal
conform de door de NBvV gestelde voorwaarden. Om verzekerd te zijn dient elke inzender op het
inschrijfformulier de “marktwaarde” van de ingezonden vogels te vermelden
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Artikel 6.
Ingeschreven vogels dienen ingebracht te worden in kooien welke voldoen aan de door de NBvV
gestelde eisen.
• Voerbakjes gevuld met voer voor de eerste dag
• Drinkflesjes zijn aanwezig in het clubgebouw van “De Vogelvrienden”
• Wit (zilver) zand op de bodem
• Grasparkieten, agapornis en forpus op zaad i.p.v. zand, dus geen voerbak.
• Vruchten en insecteneters mogen op beukensnippers.
Indien voor ingezonden vogels een afwijkende voeding noodzakelijk is dient dit duidelijk
op het inschrijfformulier vermeld te worden.
Artikel 7.
Niet geaccepteerd worden vogels in vuile of sterk afwijkende/gekenmerkte kooien, vogels die een
kleurring of 2 ringen dragen. Tevens worden zieke of gebrekkige vogels uitgesloten.
Artikel 8.
De ingezonden vogels worden geklasseerd volgens het vraagprogramma van de NBvV (katern
2015-2019)
Artikel 9.
De prijzen worden als volgt toegekend :
A)
Algeheel kampioen, Hoogste vogel EK is Lek en IJssel Cup.
B)
In elke groep EK bij 15 vogels goud, 25 vogels goud zilver en bij 30 vogels goud,
zilver en brons.
C)
Bij minder dan 15 vogels EK kunnen deze worden ingedeeld bij de volgende groep.
D)
Voor de ingezonden stammen en stellen worden extra prijzen beschikbaar gesteld.
E)
Voor de 5 hoogste vogels van 1 inzender EK worden extra prijzen beschikbaar
gesteld. Bij gelijk aantal punten telt de 6e enz. ingezonden vogel.
1e prijs: Levensmiddelenpakket
5e prijs: Boerenkaas
e
2 prijs: Levensmiddelenpakket
6e prijs: 1 baal voer
e
3 prijs: Slijterspakket
7e prijs: 1 baal voer
e
4 prijs: Levensmiddelenpakket
8e prijs: 1 baal voer
e
H)
Bij de jeugd is er een kampioen EK en 1 prijs bij 10 vogels, bij 15 vogels kampioen
1e prijs, 2e prijs.
Bij de toekenning van de prijzen geldt als limiet :
•
minimaal 91 punten goud
•
minimaal 90 punten zilver
•
minimaal 89 punten brons
Het bestuur is bevoegd om de ringen van de prijswinnaars te controleren.
Artikel 10.
Het bondskruis is alleen te winnen door een vollid van de organiserende vereniging “De
Vogelvrienden” B.A.S.
Tijdens de tentoonstelling is er een verkoopklasse aanwezig. De daarvoor bestemde vogels
kunnen gelijktijdig met het inkooien van de TT vogels worden meegebracht. De verkoopvogels
moeten in de juiste kooien ter verkoop worden aangeboden. Dit kan in overleg met de
verantwoordelijke voor de verkoop worden afgestemd. Na verkoop van een ter verkoop
aangeboden vogel zal 10% van het verkoopbedrag worden ingehouden t.b.v. de organiserende
vereniging.

In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet zal het bestuur een
bindende beslissing nemen.
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