Tentoonstellingsreglement bijzondere tentoonstelling
Kampioenschap Grensgemeenten 2017.
Organisatie:

Vogelvereniging “De Edelzanger” Aardenburg

TT-Secretariaat:

Josephine Rijckaert
Landstraat 27, 4527 CW Aardenburg
telefoon: 06-52634589
E-mail: ttsecretariaat@edelzanger-aardenburg.nl

Tentoonstellingsruimte:

Dorpshuis Aardenburg
Westmolenstraat 2
4527 BJ Aardenburg
tel.: 0117 – 492302 (bereikbaar tijdens openingstijden TT)

Dinsdag 3 Oktober:

Sluiting Inschrijving.
Inschrijvingsformulieren dienen uiterlijk deze datum in het bezit te zijn van het TTsecretariaat. Formulieren kunt u inleveren per post of per mail:
ttsecretariaat@edelzanger-aardenburg.nl.

Donderdag 12 oktober:

Inbrengen van de vogels van 19:00 – 21:00 uur

Vrijdag 13 oktober:

Vogelkeuring.
De tentoonstellingsruimte alleen toegankelijk voor medewerkers.

Zaterdag 14 Oktober

Officiële opening om 14:00 uur
Tentoonstellingsruimte geopend voor publiek van 14:00 – 22:00 uur
Receptie ter gelegenheid van 50 jarig bestaan van De Edelzanger 19:30 – 21:30 uur
Doorlopende ruil- en verkoopbeurs van 14:00 – 22:00 uur

Zondag 15 oktober

Tentoonstellingsruimte geopend van 10.00 - 16:30 uur
Doorlopende ruil- en verkoopbeurs van 10:00 - 16:30 uur
Prijsuitreiking om 16:30 uur
Afhalen van de vogels aansluitend aan prijsuitreiking

1.

Deze tentoonstelling staat open voor alle in binnen- en buitenland georganiseerde vogelliefhebbers. Ten
aanzien van de niet-NBvV leden welke aan deze tentoonstelling deelnemen gelden dezelfde bepalingen
als voor de NBvV leden.

2.

Inschrijving geschiedt met inachtneming van het TT-reglement bijzondere tentoonstelling Kampioenschap
Grensgemeenten 2017. Door in te schrijven verklaart men zich akkoord met dit reglement.

3.

Kosten voor deelname bedragen:
a. Stammen: € 4,00 per stam
b. Stellen: € 2,00 per stel (Een stel is een halve stam, dus geen koppel)
c. Enkelingen EK/OK € 1,00 per vogel
*1
d. Verenigingsderby € 1,00 per aangewezen vogel (alleen voor eigen leden )
e. Vrije derby € 1,00 per aangewezen vogel (voor alle inzenders)
f. Verplichte catalogus € 2,50 per stuk. Per gezin behoeft slechts 1 catalogus betaald te worden de
overige deelnemers ontvangen de catalogus gratis.
Indien een deelnemer in totaal meer dan 30 vogels inzendt behoeft deze deelnemer slechts het
inschrijfgeld voor 30 vogels te betalen. Betaling van het verschuldigde bedrag dient contant te geschieden
bij het inbrengen der vogels.

4.

Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld volgens, en op volgorde van het vraagprogramma
van de NBVV voor het seizoen 2015 – 2019. Het formulier dient uiterlijk op 3 oktober in het bezit te zijn
van het TT-secretariaat. Formulieren die na de sluitingsdatum ingeleverd worden, onduidelijke en/of niet
volledig ingevulde formulieren kunnen worden geweigerd Dit naar beoordeling van het TT-secretariaat..

5.

Vogels worden gevraagd conform het vraagprogramma van de NBvV 2015-2019. Raadpleeg voor de
klassenummers het speciale tentoonstellingskatern van "Onze Vogels" van Juli 2015 of de digitale versie
op de website van de NBvV. Bij twijfel, neem tijdig contact op met het TT-secretariaat.
Soorten die niet gevraagd worden en dus uitgesloten zijn van deelname:
a. Hoofdstuk 1 + 2 zang kanaries
b. Klasse 15.100.001 t/m 15.125.300 grondvogels
c. Klasse 15.150.003 rotsduif (Columbia Livia)
d. Hoofdstuk 33 grondvogels

6.

Ingezonden vogels zijn tijdens de TT verzekerd tegen brand en diefstal door braak indien door de inzender
op het inschrijfformulier een verzekerd bedrag voor de vogels inclusief kooien is vermeld. Indien er geen
bedrag ingevuld is, is de vogel en kooi niet verzekerd

7.

Er kunnen zowel EK-, als OK-vogels worden ingeschreven.
a. EK: eigen kweek (zie vraagprogramma voor het aantal jaren dat een vogel EK gespeeld kan
worden)
b. OK: Open klasse

8.

De vogels dienen in eigen schone T.T.-kooien te worden ingebracht voorzien van:
a. Kooinummer; deze worden door de inzender aangebracht midden op voorzijde van de kooi. Het
gebruik van punaises is niet toegestaan.
b. Een vol TT voerbakje rechtsonder in de kooi voorzien van voldoende zaad voor 24 uur
c. Een drinkflesje van helder plastic voorzien van een witte voet, bevestigd links aan de tralies
d. Als bodembedekking dient gebruik te worden gemaakt van wit schelpenzand
e. Voor vruchten- en insecteneters zijn korrels toegestaan.
f. Indien gewenst mag het voer voor grasparkieten en agaporniden op de bodem gedeponeerd
worden.
g. Belgische kooien en ringen zijn toegestaan.
Indien uw vogels tijdens de TT speciaal voer nodig hebben dient u dit duidelijk te vermelden bij het
inbrengen van de vogels en dit voer af te geven bij inbreng van de vogels. Het speciaalvoer dient te zijn
voorzien van het kooinummer waarvoor het voer bestemd is.
“De Edelzanger” heeft enkele klapkooien ter beschikking, indien u hier gebruik van wenst te maken dient u
dit op het inschrijfformulier te vermelden. Hiervoor geldt op = op.

9.

Niet geaccepteerd zullen worden:
a. Vogels in vuile, afwijkende of gekenmerkte kooien
b. Vogels met een knijpring of meer dan 1 gesloten voetring
c. Zieke, vuile of incomplete vogels
d. Vogels waarbij de wettelijke bewijzen ontbreken
e. Vogels die niet voorkomen in het vraagprogramma of niet gevraagd worden

10.

Europese cultuurvogels dienen te zijn voorzien van een gesloten voetring, welke is voorzien van de
kenmerken welke in de flora en fauna wet zijn voorgeschreven. Indien tijdens controle door de bevoegde
instanties een overtreding wordt geconstateerd, zal het TT-bestuur de inzender aansprakelijk stellen voor
de geleden schade.

11.

In iedere groep wordt Goud (EK, en OK) toegekend indien er minstens 10 vogels in deze groep
ingezonden zijn Hiervoor dient de vogel tenminste 91 punten te behalen. Indien er meer dan 15 vogels
zijn ingeschreven wordt ook Zilver toegekend, bij meer dan 20 vogels Brons. Bij onvoldoende vogels in
een groep wordt deze groep samengevoegd met een andere groep of groepen totdat er minimaal 10
vogels samengevoegd zijn.

12.

In een groep wordt aan een stam Goud toegekend, indien er in die groep minstens 3 stammen zijn
ingezonden en de stam tenminste 364 punten (incl. eenheidspunten) heeft behaald. In een groep wordt
aan een stel Goud toegekend, indien er in die groep minstens 6 stellen zijn inzonden en het stel tenminste
183 punten (incl. eenheidspunten) heeft behaald. Samenvoegen van alle groepen behoort tot de
mogelijkheden. Bij onvoldoende deelname spelen zij als enkelingen mee, de vogels worden wel als

stam/stel gekeurd.

13.

Klassement van verdienste wordt berekend op basis van de 5 beste vogels (EK+OK) van een deelnemer.
Bij Ex aequo telt de hoogste score van de daarop volgende vogel en indien noodzakelijk de daarop
volgende vogels tot een verschil aanwezig is. Ieder die 5 of meer vogels inzendt, wordt gerangschikt in
het klassement van verdienste.

14.

Kampioen Grensstreek EK en kampioen grensstreek OK wordt bepaald op basis van door u aangewezen
vogels. Hiervoor wijst u bij het inbrengen 3 vogels aan, waarvan de punten bij elkaar opgeteld worden.
Degene met het hoogste puntentotaal wordt aangewezen als kampioen. Indien er 2 (of meer) deelnemers
gelijk bovenaan eindigen, dan worden er 2 (of meer) prijzen uitgereikt.

15.

Koppelwedstrijd: Bij het inbrengen trekt u een nummer, u wordt dan gekoppeld aan de deelnemer met dat
nummer. Van ieder koppel worden de punten van de beste vogel (ongeacht EK of OK) opgeteld. Het
koppel met het hoogste aantal punten ontvangt een waardebon. Indien er 2 koppels gelijk eindigen,
worden ook de punten van de 2e, 3e, enz. vogel erbij geteld, net zolang tot is bepaald welk koppel de
hoogste punten heeft.

16.

Voor de eigen leden* wordt een Clubkampioen toegekend. Kampioen is degene met de 3 beste EKvogels, indien nodig wordt bij gelijk aantal punten een 4de, 5de enz. vogel meegeteld.

17.

Bij de jeugd wordt een kampioen EK en een kampioen OK toegekend. Daartoe dienen jeugdleden op het
inschrijfformulier hun geboortedatum te vermelden.

18.

Het bondskruis wordt dit jaar toegekend in de kanaries. Het bondkruis kan alleen aan eigen leden*
toegekend worden.

19.

De Wisselbeker wordt toegekend aan het eigen lid * met de beste EK vogel.

20.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor zieke of dode vogels tijdens de TT, Deze worden uit de TT-ruimte
verwijderd. De inzender wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

21.

Verkoop van vogels:
a. Vogels die deelnemen aan de tentoonstelling mogen te koop worden aangeboden, ze mogen echter
niet voor het sluiten van de TT uit de tentoonstellingsruimte worden verwijderd.
b. Vogels voor de verkoopklasse, niet zijnde vogels die deelnemen aan de tentoonstelling kunnen
vanaf zaterdag 14 oktober 11:00 uur ingebracht worden.
c. Vogels welke te koop aangeboden worden dienen gezond en compleet te zijn. Vuile kooien en/of
vogels worden geweigerd.
d. De vogels mogen enkel aangeboden worden in TT-kooien. Maximaal 2 vogels per TT-kooi.
e. De Kooien dienen schoon te zijn en voorzien van bodembedekking, voerbakje en drinkflesje

22.

In geval van onjuistheden is het mogelijk dit kenbaar te maken. Alle klachten dienen schriftelijk te worden
ingediend bij het TT-secretariaat, uiterlijk zondag 15 oktober 15.00 uur.

23.

In die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, ook wat betreft samenvoegen van vogels bij
onvoldoende deelname, beslist het bestuur. De inzender is verplicht de aanwijzingen van de organisatie
op te volgen.
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* Definitie eigen lid: de deelnemer is volwaardig lid van “De Edelzanger”.

