REGLEMENT BIJZONDERE TENTOONSTELLING 2017
Koninklijk erkende vogelvereniging DE GEKLEURDE EDELZANGER
Let op: Vanaf dit jaar, 2017, is de TT niet meer op zondag en sluit op zaterdag!
Artikel 1
Inschrijvingen moeten UITERLIJK op maandag 02 oktober 2017 met bijvoeging van het verschuldigde
bedrag ingeleverd zijn bij de secretaris Nell Derwig, Bastiaansblok 9, 4613 GB Bergen op Zoom.
Tel.: 0164 – 243730. E-mail: lmtderwig-c@telfort.nl.
(afgeven is ook mogelijk tijdens de bijeenkomst op 1 oktober 2017 – 10:00-12:00 uur in de Kastanje )
Artikel 2
Het inschrijfgeld bedraagt voor enkelingen € , en voor sta
e € , .
Voor jeugdleden bedraagt dit voor enkelingen € , en voor sta
e € 3,
De verplichte catalogus kost € 3, . Voor de jeugd is de catalogus gratis.

.

Artikel 2a
Leden van de vogelverenigingen uit Dinteloord, Halsteren, Hoogerheide, Kruisland, Ossendrecht, OudGastel, Oud-Vossemeer, Tholen, Wouw, en de Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland Regio
2, kunnen ook meespelen op deze T.T., echter zij dingen niet mee naar het Bondskruis en de Clubtrofee.
Artikel 3
De vogels dienen te worden ingeschreven op het hierbij gevoegde inschrijfformulier.
Als vraagprogramma dient het door de N.B.v.V. vastgestelde vraagprogramma.
Zangkanaries worden niet gevraagd.
KLASSENUMMERS GRAAG DUIDELIJK VERMELDEN!!
Vraagprogramma: zie Onze Vogels Tentoonstellingkatern 2015-2020. Inschrijving van de vogels zal
geschieden via de klassennummers die de inzender heeft opgegeven op het inschrijfformulier.
Artikel 4
Alle EK vogels moeten zijn voorzien van een vaste voetring van de N.B.v.V. of van een erkende organisatie
aangesloten bij COM Nederland.
Artikel 5
Voor iedere inzender is de tentoonstelling doorlopend en gratis toegankelijk op de vastgestelde
openingsuren.
Artikel 6
Vogels inzenden in de VOORGESCHREVEN TT KOOI
Indien rennen of andere kooien gewenst zijn, dient dit op het inschrijfformulier vermeld te worden.
Voor deze kooien of rennen, die t e € ,50 per vogel te betalen.
Bovengenoemde kosten dienen gelijktijdig met het inschrijfgeld te worden voldaan.
Artikel 7.
Elke inzending dient te zijn voorzien van het toegezonden kooinummer, dat op de kooi in het midden
onder het metalen front moet zijn GEPLAKT.
Artikel 8.
Kooien inleveren met een volle zaadbak RECHTS en een drink fonteintje (klein model)
LINKS en met WIT ZAND op de bodem.
Bij Gras- en Catharinaparkieten, Forpussen en Agaporniden VOLDOENDE ZAAD OP DE BODEM.
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Artikel 9
Vuile of afwijkende kooien worden onherroepelijk geweigerd, evenals zieke of gebrekkige vogels en
vogels met een of meer ringen (knijpringen).
Artikel 10
Vogels inbrengen op woensdag 25 oktober 2017 van 18.30 uur tot 21.00 uur, in
WIJKCENTRUM DE KA“TANJE , KA“TANJELAAN 64, 46 HK BERGEN OP ZOOM
Tel.: Zaal 0164-237806
Artikel 11
De keuring van de vogels zal plaats vinden op donderdag 26 oktober 2017.
Vanaf die dag tot vrijdag 27 oktober 2017 omstreeks 19.30 uur zal de expositieruimte alleen toegankelijk
zijn voor het bestuur en de medewerk(st)ers.
Artikel 12
De tentoonstelling onder het motto NATUUR EN HOBBY zal op vrijdag 27 oktober 2017 om 20.00 uur
officieel worden geopend met de uitreiking van het BONDSKRUIS.
De prijsuitreiking zal uiterlijk om ongeveer 21.00 uur aanvangen.
De tentoonstelling zal op die dag tot 22.00 uur geopend zijn.
De overige openingstijden zijn:
Zaterdag 29 oktober 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
TERUGGAVE INGEZONDEN VOGELS VANAF 17.00 UUR TOT 18.00 UUR.
Artikel 13
Vogels en kooien zijn tijdens de tentoonstelling verzekerd tegen brand, verstikking door brand en diefstal
na inbraak. Dit echter indien de waarde van de vogels op het inschrijfformulier is vermeld. De waarde van
de kooien wordt door de T.T. administratie opgegeven.
Artikel 14
Er is ook een verkoopklasse, de vogels worden gelijk met de wedstrijdvogels ingebracht.
10% van de verkoopwaarde komt ten goede aan de vereniging.
Artikel 15
Door inschrijving gaat u akkoord met dit reglement, en eraan gekoppeld het prijzenschema.
Artikel 16
Voor zover in dit reglement al niet omschreven gelden de bepalingen, zoals die door de N.B.v.V. in
reglementen en besluiten zijn omschreven.
Artikel 17
In alle gevallen waarin dit reglement en het Bondsreglement niet voorziet, beslist het Bestuur va
Gekleurde Edelza ger .

De

We hopen u allemaal weer te zien en verzekeren u ervan dat we, met uw medewerking, er weer
een prachtige TT van zullen maken!
Het Bestuur van DE GEKLEURDE EDELZANGER
Bergen op Zoom
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PRIJZEN EN TOELICHTING OP HET PRIJZENSCHEMA 2017
Zangkanaries worden niet gevraagd.
Voor klassennummers zie bijlage Onze Vogels Tentoonstellingkatern 2015-2020.
PRIJSWINNENDE VOGELS: alle prijzen zullen door de Keurmeesters worden aangewezen.
STAMMEN
In elke hoofdgroep wordt één Kampioen stam toegekend. Bij minimaal 3 stammen in één hoofdgroep
komt er een tweede prijs bij. [Stam met ringen van één organisatie]
STELLEN
In elke hoofdgroep wordt één Kampioen stam toegekend. Bij minimaal 6 stammen in één hoofdgroep
komt er een tweede prijs bij. [Stellen met ringen van één organisatie]
ENKELINGEN
In elke hoofdgroep kan één vogel Kampioen worden. Bij meer dan 15 vogels in 1 hoofdgroep komt er een
tweede prijs bij. In de hoofdgroepen waar ook OK wordt gevraagd, kan ook een kampioen OK vallen.
STAMMEN EN STELLEN SPELEN NIET MEE ALS ENKELINGEN!!!!!!
Bij het behalen van een Algemeen Kampioenschap, vervalt de hoofdgroep Kampioensprijs!
ALGEMEEN KAMPIOEN STAMMEN
1 ALGEMEEN KAMPIOEN over alle Kleur-, vorm- en Postuurkanaries
1 ALGEMEEN KAMPIOEN over alle Tropische en Overige vogels
1 ALGEMEEN KAMPIOEN over alle Parkieten
ALGEMEEN KAMPIOEN STELLEN
1 ALGEMEEN KAMPIOEN over alle Kleur-, vorm- en Postuurkanaries
1 ALGEMEEN KAMPIOEN over alle Tropische en Overige vogels
1 ALGEMEEN KAMPIOEN over alle Parkieten
ALGEMEEN KAMPIOEN ENKELINGEN
1 ALGEMEEN KAMPIOEN over alle Kleurkanaries
1 ALGEMEEN KAMPIOEN over alle Vorm- en Postuurkanaries
1 ALGEMEEN KAMPIOEN over alle Japans meeuwen, Lonchura’s en Zebravinken
1 ALGEMEEN KAMPIOEN over alle Europ. Cultuurvogels-Bastaarden-Tropische vogels-Duiven-Grondvogels
1 ALGEMEEN KAMPIOEN over alle Australische parkieten
1 ALGEMEEN KAMPIOEN over alle Overige parkieten
BONDSKRUIS
Het BONDSKRUIS wordt dit jaar beschikbaar gesteld aan de HOOGST gewaardeerde Tropische vogel.
Voor het BONDSKRUIS komen alleen EK vogels in aanmerking, welke een gesloten voetring dragen met
het kenmerk van de N.B.v.V. (NB) en de eigenaar van de vogel door de afdeling (B03) als bondslid is
opgegeven. (Lid van “VV De Gekleurde Edelzanger”)
CLUBTROFEE
De clubtrofee gaat naar de hoogst gewaardeerde EK vogel van de T.T. (Lid van “De Gekleurde
Edelzanger”). Bij gelijk aantal punten wordt er geloot.
De clubtrofee is een wisseltrofee en dient voor de aanvang van de volgende T.T. bij het Bestuur te worden
ingeleverd. Diegene die de trofee drie maal achtereen wint, of vijf keer gewonnen heeft is er eigenaar van
en mag hem houden.
OK VOGELS [open klasse]
Alle hoofdgroepen worden samengevoegd, met uitzondering van de vogels die OK gevraagd zijn. Hieruit 1
KAMPIOEN OK. Bij meer dan 15 vogels in deze klasse komt er een tweede prijs bij.

KAMPIOENEN EN OVERIGE PRIJZEN.
Om voor een KAMPIOENSPRIJS in aanmerking te komen moet de betreffende vogel minimaal 90 punten
behalen en voor een tweede prijs minimaal 89 punten.
Bij Stammen is dat inclusief eenheidspunten minimaal 363 punten en voor een tweede prijs minimaal 359
punten. En, NIEUW in 2015, is dat bij Stellen inclusief eenheidspunten minimaal 181 punten en voor een
tweede prijs minimaal 179 inclusief eenheidspunten.
IEDERE HOOFDGROEP PRIJSWINNAAR ONTVANGT EEN WAARDEBON VAN:
STAMMEN
Kampioen € 10,00
2de prijs
€ 7,50
3de prijs
de
STELLEN (Nieuw)
Kampioen € 7,50
2 prijs
€ 5,00
3de prijs
de
ENKELINGEN
Kampioen € 7,50
2 prijs
€ 5,00
3de prijs

€ 5,00
€ 2,50
€ 2,50

IEDERE ALGEMEEN KAMPIOEN ONTVANGT EEN WAARDEBON VAN:
STAMMEN
GOUD
€ 12,50
STELLEN (Nieuw)
GOUD
€ 10,00
ENKELINGEN
GOUD
€ 10,00
De prijzen worden uitgereikt op vrijdagavond 27 oktober 2017 in
WIJKCENTRUM “DE KASTANJE”, KASTANJELAAN 164, 4621 HK BERGEN OP ZOOM
Prijzen kunnen uiterlijk t/m 31 december 2017 worden afgehaald, daarna vervallen ze aan de vereniging.
VRIJE DERBY
Als U wenst kunt U bij het inbrengen van Uw vogels, MET ONBEPERKTE INSCHRIJVING, vrije derby’s
aanwijzen. Vermelding van de kooinummers op het inschrijfformulier of opgave aan het
tentoonstellingssecretariaat is voldoende, samen met betaling van € 0,50 per aangewezen vogel. U dingt
dan mee naar de vrije derby prijs.
JEUGDKAMPIOEN
Voor de volgende reeksen is één KAMPIOENSPRIJS beschikbaar.
1. Alle kanaries. 2.Alle Tropische vogels, duiven en kwartels. 3.Alle Parkieten.
Om voor een kampioenschap jeugd in aanmerking te komen dient de betreffende vogel minimaal 88
punten te behalen, Stammen minimaal 355 punten en Stellen 177, beide laatste inclusief eenheidspunten.
KOPPELKOERS (Deelname is gratis)
Het gaat er bij de koppelkoers om dat U met een mede inzender, welke door loting wordt toegewezen,
met elk 3 vogels zoveel mogelijk punten tracht te scoren. Iedere inzender dient bij het inbrengen van de
vogels op een daartoe bestemd formulier op te geven welke 3 vogels (absente vogels dingen niet mee)
hij/zij aan deze koppelkoers laat meedoen. Voor de drie beste koppels is in ieder geval een prijs.
KLASSEMENT
Voor de beste 3 inzenders is een klassementsprijs beschikbaar (MINIMAAL 5 VOGELS INGESCHREVEN).
Het gaat in dit verband om het aantal punten van de 5 hoogst gewaardeerde vogels van een inzender. Bij
een gelijk aantal punten worden de punten van de 6e ingeschreven vogel voor het bepalen van de
rangschikking mee genomen. Mocht er daarna weer een gelijk aantal punten worden bereikt dan volgt
herhaling met de punten van de 7e en eventueel daarop volgende ingeschreven vogels. EK gaat voor OK.
1ste prijs € 35,00. 2de prijs € 25,00. 3de prijs € 15,00.
BONDSMEDAILLES
Alle ingezonden vogels komen hiervoor in aanmerking.
WIJ WENSEN U BIJ VOORBAAT EEN GOEDE WEDSTRIJD EN EEN FIJNE EN LEERZAME TENTOONSTELLING.

Het Bestuur van “DE GEKLEURDE EDELZANGER”
Bergen op Zoom

