11-09-22

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VOOR BIJZONDERE TT 2022

De tentoonstelling wordt gehouden in Café Restaurant “Onder de Linden” Brink 27 / 9301 JK
Roden
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

22 november 2022
23 november 2022
24 november 2022
25 november 2022
26 november 2022

Inbreng van de vogels 15.00 - 21.00 uur (of eerder in overleg)
Keuring
Opening 19.30 uur, verder geopend tot 22.00 uur.
Geopend van 10.00 - 22.00 uur
Geopend van 10.00 - 15.00 uur
Afhalen van de vogels vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur.

Inschrijfkosten
Inschrijfgeld € 1,75 per vogel. Voor de jeugdinzenders: € 0,-- per vogel.
(Verplichte) catalogus € 2,50. Entree gratis.
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.
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 volgens vraagprogramma NBvV

Ingeschreven dient te worden volgens het vraagprogramma van de NBVV, 2020-2024 versie 19oktober -21

De vogels dienen te worden ingezonden in voorgeschreven kooien volgens dit vraagprogramma.
Artikel 4 ; Inschrijven
Vanaf 15 september 2022 kunt u zich via het inschrijfformulier verkrijgbaar op de website van De
Vogelvriend Roden (www.devogelvriendroden.nl) inschrijven.
Bij uw inschrijving moet u wel expliciet vermelden dat u gebruik wilt maken van een klapkooi of
een vluchtje.
U kunt uw inschrijfformulier mailen of opsturen naar de TT-secretaris: Jan Hoving, Hoendiep 289,
9744 TA Hoogkerk of email: janhoving@msn.com of via info@devogelvriendroden.nl
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Gelijktijdig dient het inschrijfgeld bij hem binnen te zijn, dit kan via :
Bankrekeningnr. NL54 RABO 0355 8105 06 t.n.v. De Vogelvriend Roden.
De inschrijving sluit 7 november 2022 om 18.00 uur. Inschrijfformulieren die nadien worden
ontvangen, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.
Artikel 5; Privacy
Gezien de nieuwe privacy wet gaat u na inlevering van het inschrijfformulier, akkoord dat uw naam
in de catalogus verschijnt achter de vogel door u ingeschreven en bij de inzenderslijst en
prijzenuitslag
Indien u niet met uw telefoonnummer in de catalogus wil kan u dat via het inschrijfformulier
aangeven.
Met uw gegevens gaan wij uiteraard discreet om.
Op de in inschrijfformulieren zijn geen volgnummers van de ringen verplicht.
Wijzigingen van ras bij inbrengen is niet toegestaan.
Artikel 6 ; Kooien
In week 46 ontvangt u de kooistickers tezamen met uw inbrenglijst. De kooien dienen voorzien te
zijn van een gevulde zaadbakje altijd rechts voor iedere kooi als u er voor staat.
Drinkfonteintjes dienen altijd links bevestigd zijn.
De bodembedekking van de TT-kooien dient minimaal per groep uniform te zijn: hetzij wit zand,
zaad, houtsnippers, witte- of grijze kattenbakvulling of ander vocht absorberend materiaal. Voor
vruchten- en insectenetende vogels mag bosgrond worden gebruikt
De toegezonden kooinummers welke op de kooien dienen in het midden van de kooi en zo dicht
mogelijk onder de tralies (dit in verband met de stellingen!) te worden geplakt moeten. Op het
inbrengformulier dienen de stickers te worden geplakt van de absenten.

Artikel 8 ; Zieke of gebrekkige vogels
Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd, evenals vuile of afwijkende kooien, dan wel
gemerkte kooien, alsmede met kleurringen en dergelijke gemerkte vogels.
Gelden van geweigerde of om andere redenen niet ingestuurde vogels worden niet gerestitueerd.
Deze vogels mogen tot de inbreng wel geruild of vervangen worden, mits dit wel in dezelfde klasse
geschiedt.
Artikel 9 ; Verantwoordelijk
De “Vogelvriend “is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, sterfte of enig letsel van de vogels.
Wel zal zij alles wat in haar vermogen doen om dergelijke zaken te voorkomen.
Het ter hand nemen van tentoonstellingskooien en/of -vogels is verboden. Dit is wel toegestaan,
indien dit geschiedt met toestemming van- en in het bijzijn van (een lid van) de
tentoonstellingscommissie of van het bestuur.
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.
Artikel 10 ;Ringencontrole
De mogelijkheid is aanwezig dat ringen worden gecontroleerd, en bij fraude of overtreding
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zal de betreffende vogel dan wel inzender worden gediskwalificeerd.
Artikel 11 ; Prijzen
Per groep wordt goud, zilver en brons toegewezen. Daarnaast zijn er kampioensprijzen te behalen
voor de verder samengestelde groepen, stammen en stellen. Ook is er een klassement prijs.
Om voor een prijs in aanmerking te komen moeten de vogels de volgende punten aantallen
behalen :
Enkelingen
91 punten
Stellen
182 punten
Stammen
364 punten inclusief éénheidspunten
Bij de jeugd :
Enkelingen
90 punten
Stellen
180 punten
Stammen
360 punten inclusief éénheidspunten
Bondsprijzen worden toebedeeld aan de hoogste vogels van de klassen bij zowel senioren als jeugd.
De jeugdleden strijden samen om de titel van Algeheel Jeugdkampioen

Voor de prijswinnaars (kampioenen, goud, zilver en brons) zijn er trofeeën van de Nationale
Kampioenschappen of een evenredige geldprijs beschikbaar.
Artikel 12 ;Verzekering
De vogels en het materiaal zijn verzekerd volgens de voorwaarden van de NBvV.
U dient wel de reële waarde van de vogels en de kooien te vermelden op het inschrijfformulier.
Artikel 13; Afgelasting
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 14; Onvoorzien
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de
tentoonstellingscommissie.
U kunt ook een kwekers advertentie plaatsen in de catalogus met een afbeelding van de door u
gekweekte rassen.
De kosten voor deze advertentie bedragen € 5,00.
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Groepsprijzen
Voorwaarde is echter wel dat er minimaal 10 vogels in deze samengestelde groepen zijn
ingeschreven.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kleurkanaries (klasse 3 van vraagprogramma)
Vorm- en Postuurkanaries (klasse 4 van het vraagprogramma)
Tropische vogels klasse 5 t/m 8, 10 t/m 13+17
Goudamadines klasse 9
Hybriden/ cultuurvogels 14 t/m 16
Grasparkieten (klasse18 en 19 van het vraagprogramma)
Kromsnavels 20 t/m 22
Kromsnavels 23 t/m 27
Grote parkieten 28 t/m 30
Lories /papagaaien 31+32
Duiven en kwartels 33+34
.

Kampioensprijzen
1
Kleurkanaries (klasse 3 van vraagprogramma)
2
Vorm- en Postuurkanaries (klasse 4 van het vraagprogramma)
3
Tropische vogels klasse 5 t/m 8, 10 t/m 13+17
Goudamadines klasse 9
Hybriden/ cultuurvogels 14 t/m 16
Duiven en kwartels 33+34
4
Grasparkieten (klasse18 en 19 van het vraagprogramma)
5
Kromsnavels 20 t/m 22
6
Kromsnavels 23 t/m 27
Grote parkieten 28 t/m 30
Lories /papagaaien 31+32
7
8
9

Stellen (alle hoofdstukken van het vraagprogramma)
Stammen (alle hoofdstukken van het vraagprogramma)
Klassement vanuit het TT programma
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Derby kampioen
Door de inzender aangewezen vogel, op inschrijfformulier vermelden

Het klassement wordt gevormd door de beste vijf vogels van iedere inzender.




Voor stellen geldt het volgende schema: 1 – 7 stellen: een kampioen;
8 – 14 stellen: een kampioen , zilver en brons




Voor stammen gelden de volgende aantallen: 1 – 5 stammen: een kampioen;
6 – 10 stammen: een kampioen, zilver en brons
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