Geachte vogelliefhebber,
Na een jaar zonder tentoonstelling ben ik blij u uit te kunnen nodigen voor de bijzondere
tentoonstelling 2021 van De Vogelvriend Roden eo.
Sinds juni zijn de voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen weer op een record aantal vogels.
Ondanks het feit dat we nog met een aantal corona maatregelen rekening dienen te houden zullen wij
er met een enthousiast team van vrijwilligers alles aan doen om ook deze vogeltentoonstelling weer
tot een succes te maken.
Daar hebben we natuurlijk ook uw hulp bij nodig. Zonder uw potentiële kampioen(en) hebben wij
alleen maar een mooie locatie. Op woensdag 24 november (week 47) staan er weer verschillende
keurmeesters tot uw beschikking om uw vogel(s) te bekijken en een oordeel te geven over uw
(overjarige) nakweek.
Wij zien uw inschrijving graag voor 1 november 2021 tegemoet en staan dinsdag 23 november voor u
klaar om u en uw vogels te ontvangen.
Met vriendelijke sportgroeten,
Joost Schuitemaker
Voorzitter De Vogelvriend Roden eo

Algemene informatie en data

De Bijzondere TT zal worden gehouden bij:
HCR Onder de Linden, Brink 27 te Roden

De tentoonstelling wordt donderdagavond
25 november om 19.30 uur geopend.

Inschrijving sluit 1 november om 18:00 uur

De openingstijden van de tentoonstelling zijn als
volgt:
Donderdag 25 november van 20.00 tot 22.00 uur
Vrijdag 26 november van 10.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 27 november van 10.00 tot 15.00 uur

Het verschuldigde inschrijfbedrag dient uiterlijk 11
november op rekening NL54 RABO 0355 8105 06
t.n.v. De Vogelvriend Roden te staan
De kooinummers ontvangt u in week 46. De inbreng
is op dinsdag 23 november tussen 15.00 uur tot
21.00 uur.

De uitgifte van de wedstrijdvogels start zaterdag 27
november vanaf 15.00 uur

Tentoonstellingsreglement



Bijzondere Kampioenschappen te Roden



LET OP!
In verband met corona zullen er mogelijk nodig
maatregelen van toepassing zijn op het moment van de
tentoonstelling. Wij zullen ons aan de maatregelen van de
overheid houden.
Artikel 1: Tentoonstellingsreglement
Het tentoonstellingsreglement van de NBvV is van
toepassing op de Bijzondere TT te Roden, tenzij in dit
reglement anders is beslist. Door in te zenden gaat u
akkoord met de bepalingen in voorschriften uit dit
reglement.
Artikel 2: deelnemers
Alle leden van de NBvV kunnen inzenden.
Artikel 3: eigen kweek
Er kan alleen met eigen kweek vogels worden
deelgenomen. Dit betekent dat de ingezonden vogels
voorzien moeten zijn van een vaste voetring met eigen
kweeknummer. Kanaries en tropische vogels mogen
geringd zijn met ringen van het huidige of voorgaande
kweekjaar. Voor kleine kromsnavels, zoals grasparkieten
en agaporniden geldt dat deze met ringen van het huidige
jaar en twee voorgaande kweekjaren geringd mogen zijn.
Voor sommige vogelsoorten geldt dat zij tot een leeftijd
van 5 jaar mogen worden ingezonden. In het
vraagprogramma staat per groep vermeld hoeveel jaren
de vogels mogen worden ingezonden. Het
vraagprogramma is in deze bindend. Vogels met ringen
van het volgende kweekjaar worden niet toegelaten.
Artikel 4: prijzenschema
Afhankelijk van het aantal ingezonden vogels wordt er
een kampioen, goud, zilver en brons aangewezen (>30
vogels). Het aantal prijzen per groep is afhankelijk van het
aantal ingeschreven vogels in elke groep. Bij een grote
groep (meer dan 50 vogels) kan deze ter beoordeling van
de TT-secretaris, in tweeën gesplitst worden. Bij minder
dan 30 vogels per groep kunnen eventueel twee groepen
samengevoegd worden.
In het prijzenschema worden de volgende groepen
onderscheiden:

Kleurkanaries (hoofdstuk 3 van vraagprogramma)

Vorm- en Postuurkanaries (hoofdstuk 4 van het
vraagprogramma)

Zebravinken en Japanse meeuwen (hoofdstukken 5,
6 t/m 8 van het vraagprogramma)

Gouldamadines
(hoofdstuk
9
van
het
vraagprogramma)

Overige tropische vogels, duiven en kwartels
(hoofdstukken 10 t/m 14, 17, 33 en 34 van het
vraagprogramma)

Europese cultuurvogels hoofdstukken 15 en 16 van
het vraagprogramma)



Kleurgrasparkieten en Standaard grasparkieten
(hoofdstuk 18 en 19 van het vraagprogramma)
Agaporniden
(hoofdstuk
21
van
het
vraagprogramma)
Grote parkieten en papegaaien (hoofdstukken 20,
23 t/m 32 van het vraagprogramma)

Er worden 8 kampioenen aangewezen:

Kleurkanaries (hoofdstuk 3 van vraagprogramma)

Vorm- en Postuurkanaries (hoofdstuk 4 van het
vraagprogramma)

Tropische vogels (hoofdstukken 5 t/m 17 + 33 en 34
van het vraagprogramma)

Grasparkieten (hoofdstukken 18 en 19 van het
vraagprogramma)

Kromsnavels (hoofdstukken 20 t/m 32 van het
vraagprogramma)

Stammen
(alle
hoofdstukken
van
het
vraagprogramma)

Stellen (alle hoofdstukken van het vraagprogramma)

Klassement (zie artikel 9)
Afhankelijk van het aantal stammen en stellen wordt er
mogelijk ook een zilver en brons aangewezen.
Voor stellen geldt het volgende schema:
1 – 7 stellen: een kampioen;
8 – 14 stellen: een kampioen en zilver; en
>14 stellen: een kampioen, zilver en brons.
Voor stammen gelden de volgende aantallen:
1 – 5 stammen: een kampioen;
6 – 10 stammen: een kampioen en zilver; en
>10 stammen: een kampioen, zilver en brons.
Artikel 5: Jeugdleden
De jeugdleden strijden samen om de titel van Algeheel
Jeugdkampioen. Daarnaast zijn er voor de jeugdleden de
volgende prijzen beschikbaar:

Jeugdkampioen Kleurkanaries
(hoofdstuk 3 van vraagprogramma)

Jeugdkampioen Vorm- en Postuurkanaries
(hoofdstuk 4 van het vraagprogramma)

Jeugdkampioen Tropische vogels
(hoofdstukken 5 t/m 17 + 33 en 34 van het
vraagprogramma)

Jeugdkampioen Grasparkieten
(hoofdstukken 18 en 19 van het vraagprogramma)

Jeugdkampioen Kromsnavels
(hoofdstukken 20 t/m 32 van het vraagprogramma)
Artikel 6: Minimum aantal punten
Om voor prijzen in aanmerking te komen, geldt een
minimum van 91 punten. Voor jeugdleden geldt een
minimum van 90 punten.
Artikel 7: Klassement
Het klassement wordt gevormd door de beste vijf vogels
van iedere inzender. Hierbij geldt dat iedere kampioen die
92 punten of meer heeft behaald met 93 punten in het
klassement wordt opgenomen. Kampioenen die met

minder dan 92 punten kampioen zijn geworden, krijgen
in het klassement de punten welke ze behaald hebben. De
algeheel kampioen wordt met 94 punten in het
klassement opgenomen. Prijswinnaars van zilver met
meer dan 92 punten worden teruggezet naar 92 punten.
Uit een stam of stel met meerdere vogels van 93 punten
of meer, wordt maximaal één keer 93 punten
meegenomen in het klassement. De andere(n) worden
teruggezet naar 92.
De reden voor deze correctie ligt in het feit dat in grote
groepen soms meer prijspunten moeten worden
toegekend om tot puntverschil tussen prijswinnaars te
komen dan in kleine groepen, terwijl een kampioen in een
grote groep met 95 punten niet per definitie beter is dan
een kampioen met 92 punten uit een kleine groep.
De kweker met de beste serie wint het klassement. Indien
er twee of meer kwekers gelijk eindigen op basis van de
beste vijf vogels wordt telkens naar de volgende vogel
gekeken. Indien de stand nog gelijk is, wordt naar het
aantal behaalde prijzen gekeken op basis van het
volgende schema:
Algeheel kampioen = 4 punten
Kampioen = 3 punten
Zilver = 2 punten; en
Brons = 1 punt
Als ook dit geen uitsluitsel geeft, zal er worden
geloot.
Artikel 8: Prijzen
Voor de prijswinnaars (kampioenen, goud, zilver en
brons) zijn er trofeeën van de Nationale
Kampioenschappen of een evenredige geldprijs
beschikbaar.
Artikel 9: Keuring
De keuring wordt bij kunstlicht verricht door
keurmeesters van de NBvV . Bij de keuring worden door
de NBvV vastgestelde keurbriefjes gebruikt.
Artikel 10: Inschrijving
Vanaf 15 september 2021 kunt u zich via het
inschrijfformulier verkrijgbaar op de website van De
Vogelvriend
Roden
(www.devogelvriendroden.nl)
inschrijven.
U kunt uw inschrijfformulier mailen of opsturen naar de
TT-secretaris: Jan Hoving, Hoendiep 289, 9744 TA
Hoogkerk of via info@devogelvriendroden.nl
De inschrijving sluit 1 november 2021 om 18.00 uur.
Inschrijfformulieren die nadien worden ontvangen,
kunnen helaas niet meer in behandeling worden
genomen.
Artikel 11: Inschrijfkosten
De inschrijfkosten bedragen € 1,75 per vogel. Tevens bent
u als inzender verplicht een catalogus te kopen à € 2,50.
Voor jeugdleden worden geen inschrijfkosten per vogel in
rekening gebracht. Jeugdleden hoeven enkel de
verplichte catalogus te betalen. Het is belangrijk dat
jeugdleden (t/m 16 jaar) hun geboortejaar op het
inschrijfformulier invullen. Indien de geboortedatum niet
is ingevuld, zal de inzender niet als jeugdlid worden
aangemerkt.

Het verschuldigde inschrijfbedrag dient uiterlijk 11
november 2021 op rekening van De Vogelvriend Roden
e.o. te zijn bijgeschreven:
NL54 RABO 0355 8105 06 t.n.v. De Vogelvriend Roden.
Artikel 12: Vogelgriep
Bij een onvoorziene omstandigheid, zoals bijvoorbeeld
vogelgriep, waardoor het houden van een
vogeltentoonstelling
door het Ministerie van
Economische Zaken wordt verboden, zal iedere inzender
zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Als dit
voorafgaand aan de tentoonstelling is, krijgen de
inzenders hun inschrijfgeld teruggestort. Indien het
verbod van kracht wordt na de inbreng wordt van de
inzender verwacht dat hij of zij de vogels zo spoedig
mogelijk weer ophaalt. Indien de vogels nog niet gekeurd
zijn, krijgt de inzender het inschrijfgeld teruggestort. Het
is van groot belang dat iedere inzender het
telefoonnummer op het inschrijfformulier zet waarop hij
of zij goed bereikbaar is.
Artikel 13: Inbreng
De inbreng is op dinsdag 23 november 2021 tussen 15.00
uur tot 21.00 uur. De inbreng geschiedt via de
achteringang van HCR Onder de Linden, alwaar een grote
parkeerplaats aanwezig is. Op vertoon van uw
inbrengkaart worden uw vogels in ontvangst genomen.
Bij het inbrengen ontvangt u uw afhaalkaart. Het is niet
mogelijk om bij de inbreng nog administratieve
wijzigingen door te voeren wat betreft de ingeschreven
vogels. Wel heeft de inzender de mogelijkheid een andere
kleur binnen hetzelfde soort in te zenden. Tijdens de
inbreng hebben inzenders geen toegang tot de zaal, tenzij
de TT-secretaris hiervoor toestemming heeft verleend.
Artikel 14: Uitgifte
De uitgifte van de wedstrijdvogels start zaterdag 27
november 2021 om 15.00 uur. Op vertoon van uw
afhaalkaart, die u bij het inbrengen ontvangt, worden uw
vogels door vrijwilligers van De Vogelvriend Roden e.o.
van de stelling gehaald. Tijdens de uitgifte hebben
inzenders geen toegang tot de zaal, tenzij de TT-secretaris
hiervoor toestemming heeft verleend. De inzenders die
op de grootste afstand wonen, krijgen als eerste hun
vogels.
Artikel 15: Kooien
De vogels moeten worden ingebracht in door de NBvV
voorgeschreven kooien. De kooien moeten schoon zijn en
worden voorzien van een voerbakje met voldoende zaad
en drinkflesje van het van bondswege voorgeschreven
model. Vuile of afwijkende kooien worden geweigerd.
Voor duiven en kwartels zijn klapkooien aanwezig. Voor
grote parkieten en papegaaien kunt u gebruik maken van
vluchtjes. Bij uw inschrijving moet u wel expliciet
vermelden dat u gebruik wilt maken van een klapkooi of
een vluchtje.
Artikel 16: Kooinummers
In week 46 ontvangt u de kooistickers tezamen met uw
inbrenglijst. De stickers graag centraal (in het midden) van
de kooi plakken. De stickers van absente vogels graag op
uw inbrenglijst plakken.

Artikel 17: Ringencontrole
Van de prijswinnaars wordt het ringnummer
gecontroleerd. Hiervoor worden de vogels niet uit de kooi
gepakt, tenzij de ring dusdanig vervuild is dat het
kweeknummer niet leesbaar is. Het is aan de kwekers om
te zorgen dat de ringen bij de inbreng schoon en leesbaar
zijn.

LET OP!

Artikel 18: Diskwalificatie
Indien een prijswinnende vogel geen eigen kweek blijkt te
zijn, wordt de kweker gediskwalificeerd. Alle gewonnen
prijzen van de kweker komen te vervallen. Hetzelfde geldt
ook voor de constatering van fraude, zoals bijvoorbeeld
het uitwendig bijkleuren.

De Vogelvriend Roden e.o.

Artikel 19: Zieke vogels
Vogels die bij inbreng niet vitaal ogen worden geweigerd.
Een vogel die tijdens de tentoonstelling niet fit oogt,
wordt uit de TT-zaal verwijderd. De TT-secretaris beslist
of een vogel in de ziekenboeg moet worden geplaatst. De
vogels worden naar eer en geweten zo optimaal mogelijk
verzorgd. De Vogelvriend Roden e.o. kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor ziekte of sterfte van
ingezonden vogels tijdens of na de tentoonstelling.

Eerder heeft De Vogelvriend Roden e.o. vijf jaar de
districtsshow van Drenthe georganiseerd. De komende
jaren zal weer een nationale tentoonstelling worden
georganiseerd. Om een mooi evenement te kunnen
bieden aan de regio is iedereen die de hobby een warm
hart toedraagt van harte welkom om zijn of haar vogels in
te zenden. Het doel is om weer een evenement op de
kaart te zetten, waarvoor vogelminnend NoordNederland naar Roden zal komen.

Artikel 20: Verzekering
Tussen het ontvangst en uitgifte van de vogels zijn vogels
en kooien verzekerd tegen brand en diefstal. Voorwaarde
hierbij is wel dat u de gezamenlijke waarde van de vogel
en kooi op het inschrijfformulier heeft vermeld. Indien u
geen verzekeringsbedrag heeft ingevuld, kan u geen
aanspraak maken op een vergoeding.

Tot slot bieden wij de leden, naast de jaarvergadering,
drie clubavonden waar over vogels wordt gesproken.
Soms wordt de avond verzorgd door een spreker, maar
ook staat er jaarlijks een luchtige vogelquiz op het
programma. Natuurlijk kunt u via onze vereniging ook
ringen bestellen bij de NBvV en ontvangt u het maandblad
“Onze Vogels” van de NBvV.

Artikel 21: Verzorging
De vogels worden dagelijks gevoerd door aangewezen
vrijwilligers van De Vogelvriend Roden e.o. Indien uw
vogels speciale voeding nodig hebben, moet u dit zelf
aanleveren bij de inbreng. Ook moet u dit bij de inbreng
vermelden, zodat er een sticker “speciale voeding” op de
kooi kan worden geplakt. Het is voor anderen niet
toegestaan vogels te voeren. Het is ook niet toegestaan
om kooien uit de stelling te pakken, tenzij de TT-secretaris
hiervoor toestemming heeft verleend. Ook het in de hand
pakken van wedstrijdvogels is niet toegestaan.

Heeft u vragen of interesse? Neem dan gerust contact op
met de secretaris van De Vogelvriend Roden e.o. Dit kan
door een email te sturen naar

Artikel 22: Kofferbakhandel
Het is niet toegestaan om op de parkeerplaats van HCR
Onder de Linden vogels te verhandelen.

Artikel 23: Dierenwelzijn
De Vogelvriend Roden e.o. heeft dierenwelzijn hoog
in het vaandel. Van iedere inzender en bezoeker
wordt verwacht dat hij of zij niet handelt in strijd
met de wet- en regelgeving omtrent dierenwelzijn.
Artikel 24: Slotbepaling
In situaties waarin dit reglement niet voorziet,
beslist de TT-secretaris.

In verband met corona zullen er mogelijk nodig
maatregelen van toepassing zijn op het moment van de
tentoonstelling. Wij zullen ons aan deze maatregelen
houden.

De Vogelvriend Roden e.o. is opgericht in 1952 en
behoort met een kleine 130 leden tot de drie grootste
vogelverenigingen in Groningen, Friesland en Drenthe.

info@devogelvriendroden.nl

