Tentoonstellingsreglement 2022''Vogelvrienden Hardenberg e.o”.
Artikel 1
De inschrijving is opengesteld voor leden van "Vogelvrienden Hardenberg e.o”.
Artikel 2
Ingeschreven kan worden in de volgende klassen:
EK
Eigen kweek vogels, voorzien van de vaste voetring met het kweeknummer
van de inzender en het broedjaar zoals aangegeven in het vraagprogramma van de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, NBvV.
OK
Geringde en ongeringde vogels, die worden genoemd in het vraagprogramma.
van de NBvV, maar niet worden gevraagd op de nationale tentoonstelling van de NBvV.
Stammen:
Vier EK - vogels, op elkaar gelijkend en volgens de regels van de NBvV.
Stellen :
Twee EK -vogels, op elkaar gelijkend en volgens de regels van de NBvV.
Derby - vogel:
EK - vogel van 2022 met ringnummer 3. (duidelijk aangeven op
inschrijfformulier )
Artikel 3
A.
Het inschrijfformulier dient door de inzender volledig ingevuld en
ondertekend
te worden
B.
Bij de in te schrijven vogels dient het klasse nummer overeenkomstig het
vraagprogramma van de NBvV ingevuld te worden , alsmede soort vogel ,
kleurslag en het kweekjaar van EK -vogels Vervolgens de (winkel)waarde van de
vogel ten behoeve van de verzekering tegen diefstal en brand.
C.
Aangegeven moet worden of vogels behoren tot een stam, een stel en/of dat
het
een derby - vogel met ringnummer 3 betreft.
Artikel 4
Het inschrijfformulier dient uiterlijk op maandag 17 oktober 2022 (datum ledenvergadering)
ingeleverd te worden bij de heer H.J.Schepers. Gelijktijdig moet het inschrijfgeld worden
voldaan.
Artikel 5
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per vogel. De bijdrage voor de, voor inzenders verplichte
catalogus, bedraagt € 2,00. Bij niet inzenden of bij weigering van vogels door het
tentoonstellingsbestuur, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
Artikel 6
In elk van de onderstaande rubrieken is een kampioensprijs te winnen, met dien verstande
dat het een EK -vogel met minimaal 90 punten betreft.
1. Kleurkanaries Lipochoom. (ongepigmenteerd)
2. Kleurkanaries Melanine. (gepigmenteerd)
3. Postuurkanaries.
4. Japanse meeuwen en Zebravinken klassieke soorten groep 5.001.001.t/m 5.010.125.
5. Zebravinken mutanten
groep 5.011.001.t/m 5.034.001.
6. Gouldamadines.Hoofdgroep 51 9.001 t/m 9.003
7. Gouldamadines Hoofdgroep 51 9.004 t/m9.006
8. Tropische vogels, Australisch maar niet de soorten uit rubr. 4,5,6,7.
9. Tropische vogels, overige soorten
10. Bastaarden en Europese cultuurvogels.
11. Kleur grasparkieten, alle kleurslagen.
12. Standaard grasparkieten alle kleurslagen.
13. Forpussen en Agaporniden
14. Parkieten - Australische soorten , niet de soorten uit rubr. 11 en 12. 15. Grote parkieten Overige soorten en Papagaaien
16. Duiven en grondvogels.

Artikel 7.
Behalve de in artikel 6
genoemde kampioensprijzen zijn nog de volgende bijzondere prijzen te winnen:
1 .Kampioen Jeugd
(EK -minimaal 89 punten).
2 .Kampioen Open Klasse
(OK -minimaal 91 punten).
3 .Kampioen Stammen
(EK -minimaal 366 punten).
4. Kampioen Stellen
(EK -minimaal 180 punten).
VOGELS UIT EEN STAM OF EEN STEL KUNNEN GEEN KAMPIOEN ENKELINGEN
WORDEN! WEL KUNNEN ZE IN AANMERKIG KOMEN VOOR HET BONDSKRUIS.
5
.Jo Stegeman wisselbeker voor de 5 hoogste EK - vogels van 1 inzender bij de
kleuren postuurkanaries.
6
.Willem Boeve wisselbeker voor de 5 hoogste EK - vogels van 1 inzender
(trop.park)
Vogels van 94 of 95 punten krijgen in de klassementen 5 en 6 maximaal 93 punten.
7. Derby - prijs voor een hoogste EK - vogel 2021 met ringnummer 3.
N .B . : bij gelijk eindigen valt door roulatie in 2022 de
Jeugdkampioen- - - - - - - bij de Kanaries.
Kampioen Open Klasse - - - - bij de Kanaries.
Kampioen Stammen - - - - - - bij Tropen/Parkieten.
Kampioen Stellen - - - - - - - bij de Tropen/Parkieten. Derby
prijs - - - - - - - - - - - - - - bij de Kanaries
Artikel 8
Behalve de kampioensprijzen en bijzondere prijzen als bedoeld in de artikelen 6 en 7 zijn
nog de volgende prijzen te winnen:
Voor de leden:
* ereprijzen voor vogels met 92 t/m 94 punten.
* 1e prijzen voor vogels met 91 punten.
* 2e prijzen voor vogels met 90 punten.
Voor jeugdleden:
* ereprijzen voor vogels met 91 t/m 94 punten.
* 1e prijzen voor vogels met 90 punten.
* 2e prijzen voor vogels met 89 punten.
Voor OK vogels
* ereprijzen voor vogels met 92 punten.
* 1e prijzen voor vogels met 91 punten.
* 2e prijzen voor vogels met 90 punten
Stammen:
* 1e prijs (minimaal 362 punten).
* 2e prijs (minimaal 358 punten).
Stellen:
* 1e prijs (minimaal 178 punten).
* 2e prijs (minimaal 176 Punten).
Artikel 9
De in artikel 8 bedoelde prijzen krijgt de inzender in de vorm van een oorkonde Deze
zullen worden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.
De kampioensbekers (m.u.v. de jeugdkampioen) die bij de prijsuitreiking worden
uitgereikt blijven eigendom van de vereniging en gaan na de show weer in opslag, de
winnaar krijgt een oorkonde.
Het bestuur behoudt zich het recht voor één of meerdere kampioensbekers te vervangen
door andere bekers. (bij beschadigingen o.i.d.)

Artikel 10
Het Bondskruis gaat naar de hoogst gewaardeerde EK -vogel met een vaste voetring afgegeven
door de NBvV (enkeling of vogel uit een stam of stel ) met minimaal 90 punten.
Bij gelijk eindigen word het bondskruis toegekend aan de kweker van de hoogst gewaardeerde
vogel volgens onderstaand schema:
1
2
3
4
5
6

Grasparkieten
(laatstelijk in 2006)
Grote Parkieten.
(laatstelijk in 2015)
Tropische vogels/Duiven/Kwartels/Eu.cultuur.
(laatstelijk in 2021)
Forpussen/Agaporniden.
(laatstelijk in 2017)
Postuurkanaries .
(laatstelijk in 2018)
Kleurkanaries
(laatstelijk in 2019)
Artikel 11
Voor de door de NBvV beschikbaar gestelde medailles komen in aanmerking de andere
EK - vogels die het hoogste aantal punten hebben behaald. Ook de vogels in een stam
of stel en de Jeugdkampioen kunnen hiervoor in aanmerking komen .
Het tentoonstellingsbestuur beslist hier met toepassing van artikel 18
Artikel 12
Het progamma voor deze tijdelijke tentoonstelling is als volgt :
* inbrengen vogels op maandag 14 november 2022 tussen 19.00 en 21.00 uur. in Gebouw
"De Schakel ", Lage Doelen 5 in Hardenberg.
* Keuring vogels op dinsdag 15 november 2022 (geen toegang ).
* Opening woensdag 16 november 2022 om 20.00 uur .
* Openingstijden voor het publiek:
* donderdag 17 november 2022 van 14.00 tot 17.00 en van 19:00 tot 22:00 uur.
* vrijdag 18 november 2022 van 14.00 tot 17.00 en van 19:00 tot 22:00 uur.
* zaterdag 19 november 2022 van 10.00 tot 15.30 uur.
Artikel 13
Het inbrengen van de vogels dient te geschieden in schone kooien, voorzien van voldoende
zaad. ZONDER DRINKFLESJES. Bodembedekking: wit schelpenzand.
Bij grasparkieten en agaporniden: zaad op de bodem. Geen zaadbakje in de kooi. Het
afhalen van de vogels, inclusief de daarvoor gebruikte kooien,dient te geschieden op
zaterdag 19 november 2022 van 15.30 tot 16.30 uur.
De geleende tt.-kooien moeten op een nog nader door het bestuur te bepalen datum en tijdstip
schoon worden ingeleverd op het adres: Dedemsvaartseweg Zuid 65, Lutten.
Artikel 14
Kwartels kunnen alleen worden ingezonden als het bewijs van inenting tegen pseudovogelpest
( of een kopie ) wordt bijgevoegd .
Artikel 15
Zieke en/of gebrekkige vogels, alsmede vogels met parasieten (o.a. mijt), mogen niet
worden ingezonden en zullen derhalve worden geweigerd. Reeds ingebrachte vogels, die
kennelijk ziek zijn of parasieten bij zich dragen, worden uit de zaal verwijderd .
Artikel 16
Vogels met dubbele en open ringen (zogenaamde knijpringen) zullen niet ter keuring worden
voorgedragen.
Artikel 17
Voor schade aan- en/of sterfte van vogels kan het tt - bestuur niet aansprakelijk worden gesteld,
tenzij grove nalatigheid kan worden aangetoond .

Artikel 18
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur!.

Het weten waard vóór en tijdens de tijdelijke TT
* Alle kooien moeten er ordentelijk, volgens de regels en schoon uitzien. De
tentoon te stellen vogels maken dan een betere indruk voor keurmeesters en
publiek.
* Universele kooien moeten wit schelpenzand als bodembedekking.
* Parkieten moeten zaad op de bodem als bodembedekking. Vruchten- , nectar- en
insectenetende vogels mogen afwijkende, absorberende bodembedekking hebben.
* Het kooinummer in het midden voor de kooi bevestigen.
* Geen gekleurde knijpringen om de poten, anders worden de vogels
niet gekeurd.
* Parkietsoorten worden na de keuring van water voorzien, tenzij de eigenaar dat bij
het inbrengen anders aangeeft.
* Vogels moeten vrij van ongedierte zijn (vedermijt en bloedluis).
* Alle vogels moeten schoon en in goede conditie ingeleverd worden. Hiermee
bereikt u de hoogste score aan punten.
* Opening van deze tijdelijke TT is op woensdag 16 November 2022 om 20.00 uur.
* De verkoopklasse is gratis voor inzenders TT.
Leden die geen vogels in de wedstrijd klasse inzenden, kunnen evt. wel vogels in
de verkoopklasse te koop zetten, de kosten zijn dan € 1,50 per vogel en verplichte
afname van een catalogus. In de verkoop klasse, max. 2 vogels per kooi.
* Kooien voor de verkoopklasse moeten van tevoren worden
opgehaald bij de
materiaalopslag van de vereniging, tegelijk met de kooien voor de
TT vogels.
* Eerst na de opening van de TT mogen verkoopvogels in de verkoopklasse
ingebracht worden. Het uitkooien van de verkoopvogels is een half uur voor het
uitgeven van de tt vogels.(15.00 uur)

