Nationale tentoonstelling 2022

T.T.-voorwaarden/ reglement/ prijzenschema Nationale tentoonstelling,
die gehouden zal worden op zaterdag 12 en zondag 13 november 2022.
Geachte sportvrienden,
Hierbij nodigen wij u uit tot deelname aan onze tentoonstelling.
T.T.-VOORWAARDEN:
Inschrijving:
De inschrijving staat open tot en met dinsdag 25 oktober 2022 laatste postbestelling.
Inschrijfformulieren opsturen naar de tentoonstellingsecretaris van "Vogelvreugd Ons Ideaal";
William Toelen
Puccinistraat 89
5283 JV Boxtel
Tel.: 06-53477793
E-mail: vogelshow@vogelvreugdonsideaal.nl
De Inschrijving dient te geschieden op het bijgevoegde inschrijfformulier, conform het
vraagprogramma 2020-2024 van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Inschrijfformulier volledig invullen!
Dus ook met groep nummer + soort/ kleurslag vogel. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Om praktische redenen kunnen er geen zangvogels worden ingeschreven.
Er is tijdens de tentoonstelling geen extra verwarmde ruimte aanwezig.
Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld is vastgesteld op € 1,75 per vogel. (jeugdleden gratis).
Verplichte catalogus € 2,50 (jeugdleden gratis)
Losse verkoop catalogus € 3,00
Betaling van het verschuldigde bedrag kan geschieden door:
1. Bij voorkeur tijdige overmaking (vóór 1 november 2022) op
rekeningnummer NL53 RABO 0108 8722 89
2. In overleg contant bij inschrijving/ inbrengen van de vogels aan de penningmeester, de
heer Henk van Schijndel. Telefoon: 0411 – 67 87 64
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Inbrengen van de vogels:
De vogels moeten worden ingebracht op woensdag 9 nov. tussen 15.00 en 21.00 uur
in GEMEENSCHAPSHUIS "DE ROTS", gelegen aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 te Boxtel.
Tel.: 0411 – 67 38 38. Voor een routebeschrijving: zie www.derotsboxtel.nl
Keuring:
De keuring van de vogels zal geschieden op donderdag 10 november.
Er wordt gekeurd onder kunstlicht conform de regelgeving van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers.
Officiële opening:
De opening van deze vogelshow en tentoonstelling zal plaatsvinden op zaterdag 12 november
om 14.00 uur.
Openingstijden:
Zaterdag 12 november van 14.00 tot 22.00 uur en zondag 13 november van 10.00 tot 16.00
uur. De toegang is gratis.
Prijsuitreiking:
De officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 12 november om 20.00 uur.
Afhalen van vogels:
Afhalen van de vogels op zondag 13 november vanaf ca. 16.00 uur.
Het uitgeven van de vogels zal geschieden per vereniging/ inzender en op volgorde van
afstand. De verste weg eerst (volgens routeplanner).
T.T.-REGLEMENT:
Artikel 1:
Inschrijven geschiedt volkomen op eigen risico.
Ingeschreven kan worden in alle hoofd-subgroepen, m.u.v. zangvogels, volgens het
vraagprogramma 2020-2024 van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Stammen:
Alleen E.K. (eigen kweek) vogels voorzien van naadloos gesloten pootringen.
Stellen:
Alleen E.K. (eigen kweek) vogels voorzien van naadloos gesloten pootringen.
Enkelingen:
E.K. (eigen kweek) voorzien van naadloos gesloten pootring.
O.K. vogels zijn alleen toegestaan in de hoofd-/ subgroepen zoals in het
vraagprogramma aangegeven.
Grondvogels en duiven worden alleen aangenomen tegen overlegging van een geldig
inentingsbewijs.
Artikel 2:
Vogels inbrengen in de door de N.B.v.V. voorgeschreven T.T.-kooien, zonder enig kenmerk.
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Artikel 3:
Vogels inbrengen en afhalen op vertoon van de inbreng- en afhaalkaart.
Bij het inbrengformulier ontvangt u vooraf ook de desbetreffende kooinummers.
Deze dienen voor- onder in het midden van de T.T.-kooi te worden geplakt.
Mocht u deze bescheiden niet vroegtijdig in uw bezit hebben of u constateert onjuistheden en/
of onvolledigheden in de aan u toegezonden formulieren etc. neem dan direct contact op met
het T.T. secretariaat. (Tel.: 06-53477793, William Toelen)
Artikel 4:
T.T.-kooien inleveren met volle zaadbak rechts. Nieuwe drinkfonteinen worden verzorgd
door “Vogelvreugd Ons Ideaal”. Deze worden na afloop van de tentoonstelling eigendom van
de inzender.
Op de bodem is wit schelpenzand vereist, een uitzondering op deze regel is gemaakt bij de
parkieten, agaporniden (voer als bodembedekking) en de vruchten- insecteneters.
Het zitstokje links onder mag bij deze soorten worden verwijderd.
Deelnemers die dat duidelijk op hun inschrijfformulier kenbaar maken kunnen zelf de benodigde
voeding meebrengen.
Wel duidelijk uw naam, kweeknummer en kooinummer op de verpakking van het voer
vermelden.
Graag extra aandacht voor uw T.T. kooien. Voor zowel uw vogel(s) als onze show zullen
wij streng toezien op schone kooien. I.v.m. het dierenwelzijn zullen de vogels mogelijk
niet gekeurd worden bij vuile kooien. Ook de keurmeesters hebben hierover duidelijke
instructies ontvangen van het hoofdbestuur.
Artikel 5:
Vogels met niet gelegaliseerde ringkenmerken, evenals zieke of gebrekkige vogels, worden niet
aangenomen.
Voor ziekte- en/ of sterfgevallen tijdens de tentoonstelling is de vereniging niet aansprakelijk.
Artikel 6:
Vervanging van de ingeschreven vogels is bij uitzondering toegestaan in dezelfde soort en/ of
kleur.
Artikel 7:
De ringen van de prijswinnende vogels worden door de ringencontrolecommissie gecontroleerd.
Deze zal op een dusdanige manier plaatsvinden dat de vogels daar geen nadelige gevolgen
van ondervinden.
De eind- totaaltelling op het keurbriefje is bindend bij het bepalen van de prijswinnende vogels.
Artikel 8:
Vogels, T.T.-kooien en T.T.-materiaal zijn door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
collectief verzekerd tegen brand en diefstal na inbraak.
Artikel 9:
Vogelvreugd Ons Ideaal respecteert uw persoonsgegevens, daarbij nemen wij de voorwaarden
van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.
Wij maken gebruik van uw gegevens om u als deelnemer te kunnen registreren, inschrijfgeld te
innen en uw gegevens te verwerken t.b.v. een uit te brengen catalogus.
De informatie die hierin vermeld wordt is echter beperkt tot naam, voorletters, kweeknummer,
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woonplaats en eventueel telefoonnummer.
Als gevolg van bovenstaande kunnen uw persoonsgegevens inclusief uw kweeknummer
verstrekt worden aan derden als dat nodig is om wettelijke verplichtingen na te komen, of als
het noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of van een derde
aan wie de gegevens worden verstrekt.
Artikel 10.
In alle gevallen waarin dit T.T.-reglement niet voorziet, beslist het T.T.-bestuur, met inachtname
van het T.T.-reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Ook zal het T.T.bestuur zich het recht voorbehouden om t.a.v. het prijzenschema aanpassingen te doen ten
gunste van de inzender.
PRIJZENSCHEMA:
Alle prijswinnende vogels worden door de keurmeester(s) aangewezen.
Minimum te behalen punten om voor een prijs in aanmerking te komen:
Stammen: (inclusief eenheidspunten)

GOUD 368- ZILVER 364- BRONS 360 PUNTEN.

Stellen:

GOUD 184- ZILVER 183- BRONS 182 PUNTEN.

Enkelingen:

GOUD 92- ZILVER 91- BRONS 90 PUNTEN.

TOTAAL 13 HOOFDGROEPEN
1.
Hoofdgroep 2
2.
Hoofdgroep 2’
3.
Hoofdgroep 2”
4.
Hoofdgroep 4
5.
Hoofdgroep 4’
6.
Hoofdgroep 4”
7.
Hoofdgroep 5 t/m 11
8.
Hoofdgroep 12, 13 en 17
9.
Hoofdgroep 14 t/m 16
10.
Hoofdgroep 18 en 19
11.
Hoofdgroep 20 en 21
12.
Hoofdgroep 22 t/m 32
13.
Hoofdgroep 33 en 34

Kleurkanaries (vetstof).
Kleurkanaries (pigment).
Kleurkanaries (mozaïek).
Vorm en postuurkanaries (vorm).
Vorm en postuurkanaries (gefriseerd).
Vorm en postuurkanaries (houding).
Gestandaardiseerde exoten.
Overige exoten.
Hybriden en Europese vogels.
Grasparkieten.
Forpussen en Agaporniden.
Grote parkieten
Grondvogels en duiven.

Ingeschreven kan worden in alle hoofd-subgroepen, m.u.v. zangvogels, volgens het
vraagprogramma van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
O.K. vogels zijn alleen toegestaan in de hoofd-/ subgroepen zoals in het
vraagprogramma aangegeven.

ER WORDEN GEEN SUBGROEPEN SAMENGEVOEGD. M.u.v. bij de jeugd.
Hoofdgroep kampioenen:
De hoogst gewaardeerde E.K.(eigen kweek) per hoofdgroep ontvangt een extra prijs in de
vorm van een beker.
Vogels uit de stammen en stellen dingen ook mee naar de hoofdgroep kampioenen.
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Prijzen E.K. voor stammen, stellen en enk. maximaal 3 per subgroep (goud, zilver en brons).
1.
Bij een minimum aantal van 1 t/m 8 vogels is er 1 prijs beschikbaar.
2.
Bij een minimum aantal van 9 t/m 12 vogels zijn er 2 prijzen beschikbaar.
3.
Bij meer dan 12 vogels zijn er 3 prijzen beschikbaar.
Vogels die als stam of als stel zijn ingeschreven, dingen niet mee naar de prijzen bij de
enkelingen.
O.K. (open klasse):
Prijzenschema en puntenlimiet gelijk aan de E.K.(eigen kweek).
O.K. vogels zijn alleen toegestaan in de hoofd-/ subgroepen zoals in het
vraagprogramma aangegeven.
JEUGD:
Alleen enkelingen worden gevraagd.
De vogels worden samengevoegd in 4 groepen.
1.
Kleur- vorm en postuurkanaries.
2.
Europese cultuurvogels en hybriden.
3.
Exoten duiven en kwartels.
4.
Parkietachtigen.
Minimum te behalen punten om voor een prijs in aanmerking te komen:
Goud, minimaal 91 punten.
Zilver, minimaal 90 punten.
Brons, minimaal 89 punten.
Indien er geen goud aangewezen kan worden, dan wordt er zilver uitgereikt als de vogel
90 punten heeft behaald.
Prijzenschema minimaal gelijk aan de E.K. (eigen kweek).
Alle prijswinnaars ontvangen voor hun behaalde prijs(-zen) in de subgroepen één
ingelijste oorkonde.
EXTRA PRIJZEN
Jan van der Lee wisseltrofee +
Bondskruis van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Voor de beste vogel van de tentoonstelling. Aangewezen door de keurmeesters.
Ter herinnering voor de Jan van der Lee wisseltrofee wordt een beker uitgereikt.
De wisseltrofee blijft bij “Vogelvreugd Ons Ideaal” in Boxtel.
Bondsmedailles van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
1 per 50 ingeschreven vogels. Aangewezen/ verdeeld door de keurmeesters.
Klassement 7 beste E.K. (eigen kweek) vogels per inzender.
Bij gelijk aantal punten telt de 8e vogel en indien nodig 9e, 10e enzovoorts.
Prijzen; Levensmiddelenpakket voor de eerste 10 in het klassement.
Gerard van der Meijden wisseltrofee.
Voor de inzender die met een stam, stel en enkeling tezamen de meeste punten behaald
(inclusief eenheidspunten). Ter herinnering wordt hier een beker voor uitgereikt.
De wisseltrofee blijft bij “Vogelvreugd Ons Ideaal” in Boxtel.
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Aanwijzing beste vogel.
Elke inzender wijst, bij het inbrengen van zijn vogels, de in zijn ogen beste vogel aan en geeft
dit duidelijk op zijn inbrengformulier aan. Wijzigingen achteraf zijn niet toegestaan. Indien u
deze extra vermelding niet op uw inbrengformulier heeft staan, gaat de organisatie ervanuit dat
u van deelname voor deze extra prijs afziet.
De inzender waarvan de vogel de meeste punten behaald ontvangt een levensmiddelenpakket.
Bij gelijke stand zal er een loting plaatsvinden tijdens de officiële prijsuitreiking op zaterdag
12 november om 20.00 uur.
Loting op aantal ingeschreven vogels
Elke inzender ontvangt per 5 ingezonden vogels 1 lot. (absenten op uw inbrengformulier
worden niet meegeteld) Er worden hiervoor 5 prijzen ter beschikking gesteld om na trekking te
kunnen winnen, ter waarde van;
1e prijs € 60, 2e prijs € 50, 3e prijs € 40, 4e prijs € 30, 5e prijs € 20. Maximaal 1 prijs per inzender.
De trekking zal geschieden met eerst trekken van het lot voor de 5e prijs, dan voor de 4e prijs,
vervolgens de 3e prijs etc. Tijdens de officiële prijsuitreiking op zaterdag 12 november om 20.00
uur zal de trekking plaatsvinden.

Dit reglement is goedgekeurd op 21 maart 2022 te Boxtel.

Het bestuur van vogelvereniging "Vogelvreugd Ons Ideaal" wenst alle deelnemers veel succes,
een fijne wedstrijd en tentoonstelling toe.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
T.T. secretaris/ algemeen functionaris
Ringencommissaris
Algemeen functionaris

: Jan Kreijveld
: Ron van Alebeek
: Henk van Schijndel
: William Toelen
: Hans van Esch
: Frans van Hamond

www.vogelvreugdonsideaal.nl
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