REGLEMENT AFDELINGSTENTOONSTELLING
Vv. KANARIA 2019
1. De onderlinge tentoonstelling wordt georganiseerd door de vogelvereniging “Kanaria”, met
inachtneming van het tentoonstellingsreglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
2. Aan de onder punt 1. genoemde keuring en tentoonstelling kan worden deelgenomen door alle
leden van vv. Kanaria.
3. Gevraagd worden de vogels conform het herziene vraagprogramma 2015 - 2019 van de
N.B.v.V., zie ook de website van de Bond. /http://www.nbvv.nl/
Het vraagprogramma geeft aan welke vogels op de tentoonstelling ingezonden kunnen worden. Bij
het invullen van het inschrijfformulier dient dit nauwkeurig te worden geraadpleegd om daarmee
de juiste klassennummers op te geven.
a. De vogels dienen te zijn voorzien van een erkendering van blank aluminium of van blank staal,
(mag ook een gekleurde of kleurgeanodiseerde bondsring zijn), die niet van het pootje kan
worden geschoven zonder dit te beschadigen. Op de ring moeten het kweeknummer van de
betreffende inzender, evenals het gewenste jaartal duidelijk staan vermeld.
Gekleurde knijpringen zijn niet toegestaan, zgn. blanke seksringen zijn wel toegestaan. Vogels
met onleesbare ringen worden gediskwalificeerd.
b. Overige eigen kweek, aangekochte vogels en niet geringde vogels kunnen in de open klasse
worden ingeschreven. Europese kooivogels moeten voorzien zijn van de juiste bondsring.
c.
Door de wet verboden vogels worden niet gevraagd en ook niet toegestaan.

HET INSCHRIJFFORMULIER
4. Inschrijving kan uitsluitend gedaan worden op het door de vogelvereniging “Kanaria” bijgesloten
formulier.
Extra formulieren kunnen worden aangevraagd bij de wnd secretaris, middelzand 3251 1788EG
Julianadorp, telefoon 0223-643649. Email: secretaris@kanaria-denhelder.nl
Door inschrijving geeft u aan zich te conformeren aan de bepalingen van dit reglement. Wanneer
zich vóór, tijdens of na de T.T, gevallen voordoen waar dit reglement niet in voorziet, neemt het
T.T.-bestuur een beslissing die bindend is.
5. Bij het invullen van het inschrijfformulier dient u vooral te letten op:
a. zoveel mogelijk met het laagste klassennummer beginnen en met het hoogste eindigen.
b. Niet vergeten het verzekerde bedrag voor uw vogels in te vullen.
c. Jeugdleden worden verzocht hun voornaam (roepnaam, dus niet uitsluitend voorletters) in te
vullen daar zij als zodanig in de catalogus aangegeven zullen worden.
d. Het TT-bestuur heeft het recht hoofdgroepen bij geringe inschrijving (minder dan 15 vogels),
samen te voegen.
d. Bij minder dan 6 stammen vervalt de klasse en worden de vogels voor de prijzen ingedeeld
bij de stellen. De volgorde van de stam aangegeven op het inschrijfformulier bijv. 1, 2, 3 en 4
worden als stellen (1, 2) en (3, 4) gekeurd. Bij niet voldoende stellen (minimaal 6 stuks)
worden deze bij de enkelingen ingedeeld. De inzender zal in dit geval worden gebeld door de
secretaris. Bij de bijzonderheden op het inschrijfformulier heeft de inzender de mogelijkheid
kenbaar te maken ongeacht het aantal : ingezonden stammen of stellen zijn/haar vogels als
stam of stel gekeurd wenst te hebben!
e. Het derbynummer is ringnr. 09 en moet duidelijk aangegeven zijn op het inschrijf
formulier en het geldt niet voor de open klasse.
6. Het inschrijfformulier is in enkelvoud uitgevoerd en iedere inzender is zelf verantwoordelijk voor
wat er door hem of haar op het inschrijfformulier is ingevuld.
7. Het ingevulde formulier dient inclusief het verschuldigde inschrijfgeld uiterlijk
12 november 2019 in het bezit te zijn van het secretariaat. A..R, Mac Rooy,
Middelzand 3251 1788 EG Julianadorp

8. Het inschrijfgeld is : voor de eerste tien vogels €1,00 per vogel, voor de rest bedraagt dit €0.80
per vogel De prijs van een verplichte catalogus is €1,50 en losse exemplaren €2.00. Huur van TT
kooien : Kleine TT Kooien € 0.50 en grote TT kooien € 0.75 (in zeer beperkte mate
beschikbaar!!)
9. Te laat ontvangen inschrijfformulieren worden niet meer in behandeling genomen.
10. Als bij het inbrengen van de vogels het verschuldigde inschrijfgeld nog niet ontvangen is, worden
uw vogels geweigerd.
11. Na de administratieve verwerking van het inschrijfformulier ontvangt u een zogenaamd
inbrengformulier. Bij het inbrengen levert u dit inbrengformulier in en ontvangt u een
“afhaalformulier”.

INBRENGEN EN AFHALEN VAN DE VOGELS
12. Zowel tijdens het inbrengen als bij het afhalen van uw vogels dient u onder punt 11 genoemde
formulieren bij u te hebben.
Bij het inbrengen zal het secretariaat, na eventuele absente vogels te hebben doorgehaald, hierop
tekenen voor ontvangst van de door u ingezonden vogels, terwijl bij het afhalen u zelf dient te
tekenen voor ontvangst, waarna het formulier in het bezit blijft van het secretariaat.
13. Zowel tijdens het inbrengen ALS BIJ HET AFHALEN heeft niemand, behoudens de
tentoonstellingscommissie en de door de voornoemde commissie aangestelde helpers, toegang tot
de tentoonstellingsruimte.
Alvorens u vogels inbrengt, gaarne u aandacht voor het volgende:
a. Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd evenals vogels in vuile kooien !
b. Gekleurde knijpringen dienen door u zelf voor het inbrengen te worden verwijderd.
c. Indien vóór, tijdens of na de keuring vogels worden aangetroffen van een niet gevraagd
broedjaar (zie nieuw vraagprogramma NBvV. 2015 - 2019), zullen deze van verdere
deelname worden uitgesloten.
d. Bijgekleurde- of geverfde vogels zijn verboden. Mochten er toch vogels worden
aangetroffen die op een dergelijke wijze zijn behandeld, dan zullen deze vogels en inzender
van verdere deelname worden uitgesloten.
e. Inzenders van grondvogels (indien van toepassing) dienen bij inbreng een geldig
inentingsbewijs te overleggen.
f. Vogels, die in de verkeerde klasse worden ingeschreven c.q. worden ingebracht, kunnen niet
meedingen naar prijzen.
14. De vogels dienen te worden ingebracht op woensdag 20 november 2019 van 17.00 - 20.00 uur
bij Autobedrijf Jan Groet Kievitstraat 18, 1781 ZE Den Helder
KOOIEN
15. U dient in te zenden in kooien zoals aangegeven in het vraagprogramma N.B.v.V
2015 - 2019.
Alle kooien dienen zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde schoon te zijn en te
voldoen aan de door de N.B.v.V. gestelde eisen !!!!!!!
Kooien inleveren met eigen goed gevulde voerbakjes en zonder drinkfonteintjes. Indien uw
kooi hier niet aan voldoet en uw vogel wordt niet gekeurd bent u hier zelf verantwoordelijk voor.
16. Voor de bodembedekking van de kooien gelden de volgende voorschriften:
a. Voor vruchten en insecteneters: de z.g. kattenbakkorrels.(nvt)
b. Grasparkieten en Agaporniden: zaad.(nvt)
a. Voor alle overige vogels: het bekende witzand.

17. U wordt verzocht in eigen kooien in te zenden of verenigingskooien.
Kooien welke op de tentoonstelling gereed moeten staan kunnen in overleg met de
materiaalcommissaris, Willem van Gulik (tlf 0629129231), worden doorgegeven. De huur van een
kleine TT kooi is €0,50 en grote TT kooien € 0.75.
AFHALEN VAN DE VOGELS
18. Voor het afhalen van de vogels zal een afhaalschema worden opgesteld.
19. Met nadruk wordt er op gewezen, dat er vóór de sluiting van de tentoonstelling geen
tentoonstellingsvogels worden meegegeven, ook al zijn deze aan derden verkocht. Deze kunnen
afgehaald worden op de sluitingsdatum van de TT op zondag 24 november op vertoon van uw
afhaalbriefje bij het bestuur.
Afhalen verkoopvogels uit de TT zondag 24 november van 15.30 - 16.00 uur
Afhalen ingezonden TT vogels zondag 24 november van 16.00 - 16.30 uur
HET INBRENGFORMULIER
20. Het inbrengformulier zal uiterlijk 18 november in uw bezit moeten zijn. Indien u het dan nog niet
heeft ontvangen, wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de secretaris.
KOOINUMMERS
21. Tegelijk met uw inbrengformulier ontvangt u de kooinummers.
Deze nummers corresponderen met de op het inbreng- en afhaalformulier bij iedere vogel
ingevuld kooinummer. Daarnaast ontvangt u zelfklevende etiketten voorzien van het kooinummer.
Het is de bedoeling dat u de kooinummers voor het inbrengen van de vogels, op de kooi bevestigt.
U plakt het nummer midden onder aan de voorzijde van de kooi.
KEURINGSDAG
22. Tijdens de keuring van de vogels op donderdag 21 november heeft niemand behoudens het
bestuur en de met de keuring belaste keurmeesters en door de tentoonstellingscommissie
aangestelde helpers (voordragers), toegang tot de tentoonstellingsruimte.
De uitslagen van de keuring worden niet eerder bekend gemaakt dan bij de opening op vrijdag
22 november 2019 om 20.00 uur.
VERKOOP TENTOONSTELLINGSVOGELS
23. Voor de tentoonstelling ingezonden vogels kunnen door de eigenaar te koop worden aangeboden
bij de verkoopafdeling.
De verkoopprijs van de genoemde vogels blijft de gehele tentoonstelling van kracht en kan dus
niet verhoogd of verlaagd worden. Ook annuleren van verkoop is niet mogelijk.
Op de sluitingsdag van de tentoonstelling worden na 15.00 uur geen tentoonstellingsvogels
meer verkocht.
VRIJE VERKOOP
24. Er is een afdeling vrije verkoop, waar ieder lid van de vereniging zijn/haar vogels te koop mag
aanbieden. TT-inzenders betalen € 0,20 per vogel. Niet TT-inzenders betalen € 0,50 per vogel met
een maximum van 10 vogels.
U wordt dringend verzocht om aan te geven of de vogels warm of koud gekweekt zijn.
25. De vogels voor de vrije verkoop kunnen gelijk met de tentoonstellingsvogels worden ingebracht
en gedurende de daarop volgende tentoonstellingsdagen, behoudens tijdens de opening van de
tentoonstelling.

Maximaal aantal verkoopvogels per kooi is 2 van dezelfde soort..
26. Bij het vraagprogramma zit een inschrijfformulier.
Op het inschrijfformulier vult u in:
a. Uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.
b. De soort vogels, geslacht en de verkoopprijs, W(warm gekweekt/gehouden) of K (koud
gekweekt /gehouden).
27. Wat u verder nog t.a.v. de vrije verkoop dient te weten:
a. Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd evenals vogels in vuile kooien
b. Er wordt gebruik gemaakt van tentoonstellingskooien.
De zogenaamde verkoopkisten zijn niet toegestaan. Er zullen voldoende reserve kooien
aanwezig zijn.
c. Er mogen niet meer dan 2 vogels per tentoonstellingskooi te koop worden aangeboden.
d. Geen verschillende soorten in een kooi. Verder, mannen bij mannen en poppen bij poppen.
Wilt u per stel verkopen dan dient u dit duidelijk aan te geven.
e. De verkoper blijft zelf verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens over soort, kleur,
geslacht, warm of koud gekweekt e.d.
f. Verkochte vogels uit de vrije verkoop dienen direct na de aankoop te worden meegenomen.
g. Er zullen vogelvervoerdoosjes aanwezig zijn a € 0.25 per stuk
h. Van het totale verkoopbedrag gaat 10% naar de vereniging tot een maximum van €12 per
inzender.
AFREKENING VERKOCHTE VOGELS
28. De opbrengst van de verkochte vogels, zowel tentoonstellingsvogels als vrije verkoop, worden in
de loop van de maand december verrekend.
VOEDING EN VERZORGING
29. De voeding en verzorging van uw vogels zal tijdens de tentoonstelling geschieden door leden van
de tentoonstellingscommissie en speciaal daartoe aangestelde helpers.
Mocht u m.b.t. de voeding van vruchten en insecteneters speciale wensen hebben, dan wordt u
verzocht dit duidelijk aan te geven op uw inschrijfformulier.
DE VERZEKERING
30. Uw vogels en eigen kooien zijn tijdens de duur van de tentoonstelling verzekerd tegen brand,
verstikking na brand en diefstal na inbraak, mits u de werkelijke waarde (handelsprijs) op het
inschrijfformulier heeft vermeld.
31. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tentoonstellingscommissie in
samenspraak met het bestuur.
PRIJZENVERDELING
32. Om in aanmerking te komen voor een prijs dienen de vogels een minimaal aantal punten te
behalen.
Dit is als volgt vastgestelde een enkele vogel tenminste 88 punten, een stam 352 punten en
stellen 176 punten (waarbij de onderlinge vogels afzonderlijk tenminste 88 punten hebben).
Bij gelijke punten wint de jongste vogel.
33. Er is een wisselbeker “Bian Rosa Bokaal” ter beschikking gesteld. Deze is voor de inzender van
de vijf beste vogels. Alle eigen kweek vogels doen hieraan mee. Ook de afzonderlijke vogels van
een stel en een stam.
Voor deze vogels geldt ook dat het aantal eigen punten telt. De eenheidspunten worden dus buiten
beschouwing gelaten.
De wisselbeker komt pas in uw bezit indien u vijf opeenvolgende jaren de inzender bent geweest
van de vijf beste vogels.

TOT ZIENS OP DE OTT EN VEEL SUCCES

