ALGEMENE BEPALINGEN

1.

Deelname aan deze tentoonstelling staat dit jaar open voor alle inschrijvingen van de leden van
de “Kring Noord West Veluwe” met inachtneming van het vraagprogramma van de Nederlandse
Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)

2.

De organiserende afdeling is geheel autonoom op financieel gebied. Zij is jegens de Kring op
financieel gebied geen verantwoording schuldig

3.

De organiserende afdeling heeft deze tentoonstelling via de Districtsvoorzitter aangevraagd als
Regionale Tentoonstelling

4.

De ingezonden vogels worden gekeurd door de keurmeesters van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers (NBvV) met behulp van de daarvoor bestemde keurbriefjes

5.

Alle prijzen worden toegekend door de keurmeesters met uitzondering van het Bondskruis en de
Bondsmedailles

6.

Het Kringbestuur draagt zorg voor de inkoop van de Gouden, Zilveren en Bronzen Medailles. De
kosten van de uit te reiken Medailles komen voor rekening van de organiserende vereniging
onder aftrek van de bijdrage die het Kringbestuur aan de organiserende vereniging geeft. In
plaats van Medailles kunnen inzenders kiezen voor geldprijzen. De waarde wordt vastgesteld op
resp. 5, 4 en 3 euro voor Goud, Zilver en Brons

7.

De inschrijving is conform het Vraagprogramma 2020-2024 van de NBvV
https://www.nbvv.nl/downloads/
VRAAGPROGRAMMA Kring NW-Veluwe 2020-2024 (Geen Open Klasse vogels gevraagd)
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Soort vogels en kampioenschap enkelingen
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KLEURKANARIES
Lipochroom wit
Lipochroom geel
Lipochroom rood
Lipochroom roodsnavel Urucum
Melanine zwart en bruin
Melanine agaat en isabel
Melanine pastel, grijsvl., opaal, jaspis, phaeo, mogno en satinet
Melanine topaas, euro, onyx, kobalt, enz.
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Kampgroep
4 t/m 11
12 t/m 16
17 t/m 20
21 t/m 23
24
25 t/m 26

POSTUURKANARIES
Alle gefriseerde rassen
Alle houdingrassen
Alle vormrassen
Alle gekuifde en ongekuifde rassen
Alle getekende en niet erkende rassen
TROPEN-1
Zebravinken
Japanse meeuwen
Zilverbekken, loodbekken en rijstvogels
Gouldamadines
TROPEN-2
Australische prachtvinken en papegaai amadines
Lonchura’s
Amerikaanse en Afrikaanse vinken
HYBRIDEN
Alle hybriden
EUROPESE CULTUUR
Europese cultuurvogels wildkleur
Europese cultuur mutanten
Vruchten- en insecteneters
KROMSNAVELS
Grasparkieten (standaard)
Grasparkieten (kleur)
Forpussen
Agaporniden-1
Agaporniden-2
Grote parkieten-1
Grote parkieten-2
Grote parkieten-3
Grote parkieten-4
DUIVEN en GRONDVOGELS
Grondvogels
Duiven
Soort vogels en kampioenschap Stammen en Stellen

1x kampioen Stammen en 1x kampioen Stellen Kleurkanaries
1x kampioen Stammen en 1x kampioen Stellen Postuurkanaries
1x kampioen Stammen en 1x kampioen Stellen Tropen-1
1x kampioen Stammen en 1x kampioen Stellen Tropen-2
1x kampioen Stammen en 1x kampioen Stellen Hybriden
1x kampioen Stammen en 1x kampioen Stellen Europese
Cultuurvogels
27
1x kampioen Stammen en 1x kampioen Stellen Vruchten- en
Insecteneters
28 t/m 36 1x kampioen Stammen en 1x kampioen Stellen Kromsnavels

4.001
4.081
4.189
4.221
4.267

4.079
4.187
4.219
4.265
4.317

5.001
6.001
7.001
9.001

5.501
6.012
8.009
9.030

10.001
12.020
13.001

11.020
12.027
13.037

14.001

14.005

15.001
16.001
17.001

15.025
16.014
17.031

18.001
19.001
20.001
21.101
21.401
22.001
25.001
27.001
29.001

18.025
19.025
20.019
21.314
21.704
24.011
26.018
28.025
32.008

33.001
34.001

33.014
34.015

Groepen
van:
2.001
4.001
5.001
10.001
14.001
15.001

(NIEUW)
t/m:
2.503
4.317
9.030
13.037
14.005
16.014

17.001

17.031

18.001

32.008

37 t/m 38 1x kampioen Stammen en 1x kampioen Stellen Duiven en
Grondvogels

Kampgroep
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Soort vogels en kampioenschappen JEUGD

33.001

34.015

Groepen (NIEUW)
van:
t/m:
2.001
2.503

1x kampioen Stammen, 1x kampioen Stellen en 1x kampioen
enkelingen Kleurkanaries
1x kampioen Stammen, 1x kampioen Stellen en 1x kampioen
4.001
4.317
enkelingen Postuurkanaries
1x kampioen Stammen, 1x kampioen Stellen en 1x kampioen
5.001
9.030
enkelingen Tropen-1
1x kampioen Stammen, 1x kampioen Stellen en 1x kampioen
10.001
13.037
enkelingen Tropen-2
1x kampioen Stammen, 1x kampioen Stellen en 1x kampioen
14.001
14.005
enkelingen Hybriden
25 t/m 1x kampioen Stammen, 1x kampioen Stellen en 1x kampioen
15.001
16.014
26
enkelingen Europese Cultuurvogels
27
1x kampioen Stammen, 1x kampioen Stellen en 1x kampioen
17.001
17.031
enkelingen Vruchten- en Insecteneters
28 t/m 1x kampioen Stammen, 1x kampioen Stellen en 1x kampioen
18.001
32.008
36
enkelingen Kromsnavels
37 t/m 1x kampioen Stammen, 1x kampioen Stellen en 1x kampioen
33.001
34.015
38
enkelingen Duiven en Grondvogels
8. Gedurende de periode dat de vogels zich in het tentoonstellingsgebouw bevinden zijn zij met de
daarbij behorende tentoonstellingskooien verzekerd tegen brand en diefstal mits de reële
handelswaarde op het ingeleverde inschrijfformulier is vermeld. Deze verzekering is voor de
deelnemer vrij van premie
9.

Alle aanwezige vogels verblijven tijdens de tentoonstelling onder beheer van de organisatie. De
organisatie draagt zorg voor de voeding en vers water

10. Voor ziekte of sterfte van vogels is het T.T.-Bestuur niet aansprakelijk
11. Behoudens de organisatie is het een ieder verboden om tijdens de tentoonstelling vogels te
voeren of kooien van de stellingen te halen of de vogels uit de kooien te nemen. Ieder die
onregelmatigheden constateert dient dit direct te melden aan het T.T.-Bestuur
12. Het is niet toegestaan om tijdens de openingstijden van de tentoonstelling zich tussen de
stellingen van de tentoonstelling te begeven met zelf meegebrachte lopers, kistjes of
tentoonstellingskooien waarin zich al dan niet vogels bevinden
13. Op de kooien mogen op geen enkele wijze kenmerken worden aangebracht uitgezonderd de
kenmerken die in opdracht van de organisatie zijn aangebracht

HET INSCHRIJVEN VAN DE VOGELS
14. De inschrijvingen dient men in op de door de organisatie uitgegeven inschrijfformulieren, dit met
inachtneming van het in artikel 7 genoemde Vraagprogramma
15. Het inschrijfformulier moet duidelijk en volledig worden ingevuld; vergeet niet het
Klassenummer, Soort en Kleurslag (mits van toepassing), Kweeknummer en verzekeringsbedrag
(Waarde inclusief waarde van de kooi).
16. Deelnemende vogels moeten zijn geringd met ringen erkend door de NBvV, andere ringen zijn
niet toegestaan
17. Bij het inbrengen van Grondvogels (bijv. Kwartels groep 33.001 t/m 33.010) dient er een geldige
entverklaring van de dierenarts overlegd te worden aan het organiserende T.T.-secretariaat.
18. Het vastgestelde inschrijfgeld staat ingevuld op het inschrijfformulier;
19. Inzenders ontvangen tegen betaling een catalogus, dit is verplicht
20. Op deze show wordt geen zang gevraagd.
21. ENKELINGEN
Om voor een kampioenschap in aanmerking te komen moet een vogel minimaal 90 punten
behalen. Er wordt per kampioengroep 1x Goud toegekend ongeacht het aantal ingeschreven
vogels. Per kampioengroep zullen naar rato van het aantal vogels Zilveren en Bronzen Medailles
worden toegekend mits zij minimaal 88 punten hebben behaald en er minimaal 5 vogels voor die
kampioengroep zijn ingezonden. De volgende verdeling wordt toegepast;
5 t/m 25 vogels: 1x eremetaal Zilver Brons
26 t/m 50 vogels: 2x eremetaal Zilver Brons
51 t/m 75 vogels: 3x eremetaal Zilver Brons
76 t/m 100 vogels: 4x eremetaal Zilver Brons
Er worden Medailles of geldprijzen uitgekeerd
22. STAMMEN
Stammen doen NIET mee met de Enkelingen.Er wordt per kampioengroep Stammen één keer
Goud, één keer Zilver en één keer Brons toegekend. Om een Stammenkampioenschap toe te
kennen moet de Stam minimaal 362 punten behalen. Voor Zilver en Brons moet de Stam
minimaal 358 punten behalen. De individuele vogels moeten minimaal 88 punten behalen. Er
worden Medailles of geldprijzen uitgekeerd
23. STELLEN
Stellen doen NIET mee met de Enkelingen
Er wordt per kampioengroep Stellen één keer Goud, één keer Zilver en één keer Brons
toegekend.Om een Stellenkampioenschap toe te kennen moet het Stel minimaal 181 punten

behalen. Voor Zilver en Brons moet het Stel minimaal 179 punten behalen. De individuele vogels
moeten minimaal 88 punten behalen. Er worden Medailles of geldprijzen uitgekeerd
24. JEUGDKAMPIOEN
De jeugd doet mee met de senioren
Er wordt per kampioengroep Jeugd één keer Goud toegekend (Zie tabel ‘Soort vogels en
kampioenschappen JEUGD’ onder artikel 7). Om voor een prijs in aanmerking te komen moet
een vogel minimaal 88 punten behalen. Er worden Medailles of geldprijzen uitgekeerd
25. BONDSKRUIS
Deze prijs wordt door de organiserende vereniging toegekend aan een vogel van een lid van de
organiserende vereniging.
26. BONDSMEDAILLE
In welke groep van vogels het de Bondsmedailles vallen, zal door de organiserende vereniging
worden bepaald. De vogels die in aanmerking komen voor een medaille moeten wel het
minimum aantal punten behalen zoals vermeld in het huidige “Verkort
tentoonstellingsreglement” https://www.nbvv.nl/downloads/
27. VERENIGINGSPRIJS
De verenigingsprijs is een wisselbokaal, de zgn. ‘Peter Vierhuis’ bokaal
De prijs wordt uitgereikt aan die vereniging waarvan het totaal aantal punten van de hoogste
vogel van vijf verschillende leden van die vereniging het hoogst is. De uitslag wordt in de
catalogus afgedrukt. Bij een gelijk aantal punten wordt de hoogste vogel van de zesde inzender
van de desbetreffende vereniging meegeteld, als nodig de zevende, enz. Aldus vastgesteld
tijdens de ledenvergadering Kring NW-Veluwe d.d. 20 april 2015
28. Op het inschrijfformulier dient u aan te geven in welke vorm u uw prijs wilt ontvangen. Zonder
duidelijke vermelding ontvangt u een geldprijs
29. U kunt op de Kring tentoonstelling geen ‘Open Klasse’ vogels inschrijven
30. Er is op de Kring tentoonstelling geen verkoopklasse aanwezig
31. De volledig ingevulde inschrijfformulieren uiterlijk 17 oktober 2022 om 18:00u inleveren bij de
secretaris: De Putter, J. van Beek, Heinestraat 20, 3882 DM Putten, telefoonnummer
0621924716 te bereiken na 20.00 uur. Leden van de Putter dienen het formulier op 10 oktober in
te leveren.
32. TENTOONSTELLINGSKOOIEN Deelnemers aan de tentoonstelling die gebruik willen maken van
klapkooien, dienen dit duidelijk op het inschrijfformulier aan te geven. Zie het vraagprogramma
van de NBvV of de desbetreffende vogel in een klapkooi ingezonden moet worden.

HET INBRENGEN EN AFHALEN VAN DE VOGELS
33. Het inbrengen van de vogels is op maandag 14 november tussen 18:30u en 21:00 uur op de
volgende locatie: Clubgebouw de Putter, Hooiweg 6c, 3882 MS in Putten.
34. De vogels dienen als volgt te worden ingebracht: * Gezond en vrij van gebreken * In een door
de NBvV goedgekeurde tentoonstellingskooi (Zie Bondsvademecum voor een uitgebreide
omschrijving: https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/bondsvademecum.pdf) * De bodem
van de kooi dient bedekt te zijn met wit schelpenzand * Bij vogels met een natte ontlasting (bijv.
spreeuwen/lijsters) worden er houtsnippers als bodemmateriaal gebruikt * Het zaadbakje dient
rechtsonder te zitten en voldoende voedsel te bevatten voor de eerste dag. Gedurende de
Tentoonstelling wordt er voedsel verstrekt door de organiserende afdeling * Grote parkieten
mogen worden ingebracht met zaad op de bodem of met zaad in het voerbakje en houtsnippers
als bodemmateriaal * Inbrengen MET waterfonteintjes, alle vogels worden door de organisatie
voorzien van vers water
35. Het afhalen van de vogels is op zaterdag 19 november van 16.00 – 17.30 uur
OPENING VAN DE TENTOONSTELLING
36. Bekendmaking van de kampioenen is woensdag 16 november 2022 om 20:00u. Zaal open om
19:00u. Adres: Hooiweg 6c, 3882 MS, Putten
37. Voordat de vogels worden ingebracht dient het inschrijfgeld betaald te zijn: t.n.v.
vogelvereniging de Putter: IBAN: NL45RABO0930424506 o.v.v. uw naam en kweeknummer of
anders gepast, contant in envelop bij het inschrijfformulier dat u opstuurt. Leden van de Putter
wordt verzocht contant te betalen bij het inleveren van het inschrijfformulier.
38. De organiserende Vereniging doet op de jaarvergadering van de Kring verslag van haar
activiteiten
39. Het Kringbestuur heeft bij monde van de Voorzitter te allen tijde recht op informatie over de
gang van zaken betreffende de Tentoonstelling. De Voorzitter heeft te allen tijde recht om een
Tentoonstellingsvergadering bij te wonen. Dit ter toetsing aan de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement
40. Het Tentoonstellingsreglement is uitsluitend te wijzigen op de Algemene Vergadering
41. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het T.T.-Bestuur na overleg met het
Kringbestuur

