Tafelkeuringsreglement 2020 ''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.
We vragen alleen enkelingen vogels die in universeel kooi of in kistkooi gekeurd mogen
worden volgens de regels van het N.B.v.V.
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 2020-2024 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
.
Artikel 4
Het inschrijfformulier dient uiterlijk op maandag 26 oktober 2020 (datum ledenvergadering) ingeleverd te worden bij de heer H.J. Schepers. Gelijktijdig moet het inschrijfgeld worden
voldaan.
Het mag ook digitaal naar vogelhokke@gmail.com geld overmaken naar
NL58RABO0166870439 o.v.v. Tafelkeuring 2020 met je kweeknummer.t/m 26 oktober
Artikel 5
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per vogel.
Bij niet inzenden of bij weigering van vogels door het tentoonstellingsbestuur, wordt geen
inschrijfgeld terugbetaald.
1. Kleurkanaries Lipochoom. (ongepigmenteerd)
2. Kleurkanaries Melanine. (gepigmenteerd)
3. Postuurkanaries.
4. Japanse meeuwen en Zebravinken
5. Gouldamadines
6. Tropische vogels
7. Bastaarden en Europese cultuurvogels.
8. Kleine grasparkieten, alle kleurslagen.
9. Standaard grasparkieten alle kleurslagen.
10. Forpussen en Agaporniden
11. Parkieten - Australische soorten
Artikel 6
Prijzen vallen in de bovenstaande groepen in iedere groep komt een nummer 1 ,2 en 3
Bij te geringe aantallen per groep kan het bestuur besluiten groepen samen te voegen
Verder zullen de vogels met de hoogste waardering EK in aanmerking komen voor een
bondsmedaille, we streven er naar dat dit zo goed mogelijk verdeeld word over de diverse
soorten.( Het tentoonstellingsbestuur beslist hier met toepassing van artikel 14)
Nummers 1, 2 en 3 krijgen alleen een eervolle vermelding in de catalogus.

Er zal dit jaar geen klassement worden opgemaakt en ook geen derby prijs.

Artikel 7
Het Bondskruis gaat naar de hoogst gewaardeerde EK -vogel met een vaste voetring afgegeven
door de NBvV enkeling met minimaal 89 punten.
Bij gelijk eindigen word het bondskruis toegekend aan de kweker van de hoogst gewaardeerde
vogel volgens onderstaand schema:
1 Grasparkieten
2 Kleurkanaries
3 Grote Parkieten.
4 Tropische vogels/Duiven/Kwartels.
5 Forpussen/Agaporniden.
6 Postuurkanaries .
.
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Artikel 8
Het inbrengen en afhalen van de vogels voor deze tijdelijke tafelkeuring word door de TT
commissie bepaald i.v.m. covid 19 u word door hen op de hoogte gebracht welk tijdstip u dit
kan doen.
Er zal een schema opgesteld worden onderling ruilen is mogelijk als men dit dan wel even
doorgeeft
Verder volg de instructies van de deurbegeleider op.
Bij het inbrengen naam en telefoonnummer op een lijst invullen dit i.v.m.covid19 regels.
Artikel 9
Het inbrengen van de vogels dient te geschieden in schone kooien, voorzien van
voldoende zaad en MET DRINKFLESJES. Bodembedekking: wit schelpenzand.
Bij grasparkieten en agaporniden: zaad op de bodem. Geen zaadbakje in de kooi.
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 10
Kwartels kunnen alleen worden ingezonden als het bewijs van inenting tegen
pseudovogelpest ( of een kopie ) wordt bijgevoegd .
Artikel 11
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 12
Vogels met dubbele en open ringen (zogenaamde knijpringen) zullen niet ter keuring worden
voorgedragen.
Artikel 13
Voor schade aan- en/of sterfte van vogels kan het tt - bestuur niet aansprakelijk worden
gesteld, tenzij grove nalatigheid kan worden aangetoond .
Artikel 14
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het tentoonstellingsbestuur!.

