BIJZONDERE TENTOONSTELLING 2018

Vogelvereniging Avicultura Woerden.
www.aviculturawoerden.nl
Singel 43, 3442 AL Woerden
Data en tijden:
Dinsdag
13 november
Woensdag 14 november
Donderdag 15 november
Vrijdag
16 november
Zaterdag
17 november
Zaterdag
17 november
Zaterdag
17 november

Inkooien
van 14:00 – 17:00 uur en van 19:00 – 21:00 uur
Keuringsdag
officiële opening van 20:00 – 22:00 uur.
geopend
van 13:00 – 22:00 uur.
geopend
van 10:00 – 16:00 uur.
Uitkooien verkoop van 15:00 – 16:00 uur.
Uitkooien showvogels vanaf 16:00

Tentoonstellingssecretaris: T.A.M. Vermeulen, Kastanjelaan 46 3481XJ Harmelen
Tel. 0348 - 692031, tentoonstelling@aviculturawoerden.nl

Artikel 1: De inschrijving is opengesteld voor
een ieder die lid is van een vogelvereniging,
die is aangesloten bij een Nederlands erkende
bond, zoals de N.B.v.V.
Door inschrijving onderwerpt hij/zij zich aan
de bepalingen van dit reglement.

Artikel 2: Inschrijving is alleen mogelijk met
het inschrijfformulier van Avicultura. Het
inschrijfformulier moet volledig en duidelijk
worden ingevuld met:
 Naam en Adresgegevens,
 Telefoonnummer en emailadres,
 Kweeknummer en Afdelingscode
waarvan de inzender lid is,
 Aantal ingeschreven vogels, met
verzekeringswaarde ingevuld (en
opgeteld)
 Klasse nummer is bij elke soort vogel
ingevuld, volgens het vraagprogramma
2015/2019 van de NBvV.
Met uw persoonsgegevens wordt zorgvuldig
om gegaan. In de catalogus wordt alleen naam,
kweeknummer en de naam van de vereinging
waarvan u lid bent vermeldt.
Op onze tentoonstelling vragen we geen
zangkanaries. De vogels die U wilt inzenden
moeten vermeld staan in het vraagprogramma
2015/2019 van de N.B.v.V.
Inschrijfformulieren en vraagprogramma
kunnen ook gedownload worden van de onze
website.

Artikel 3: Inschrijving sluit op 29 oktober
2018 en kan uitsluitend ingelevert worden bij
de TT secretaris. Inleveren kan ook op
maandag 29 oktober vanaf 20:00 uur in het
clubgebouw. Betaling van het inschrijfgeld kan
gelijktijdig gebeuren bij de T.T. secretaris of
worden overgemaakt op de ING Bankrekening
NL41 INGB 0000705830 t.n.v. de
penningmeester van “Avicultura” onder
vermelding van, Tentoonstelling 2018 en
kweeknummer. Ook kan er betaald worden
tijdens inbrengen van de vogels. Het bestuur
behoudt zich het recht voor niet tijdig
ontvangen inschrijfformulieren te weigeren.

Artikel 4: Inschrijving kan alleen plaats vinden
in de eigen kweek (EK) en open klasse (OK).
Ook is het mogelijk om OEK vogels in te
zenden.
Vogels in de stammen en stellen moeten
allemaal ringen dragen van dezelfde bond.
Inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per vogel.
Voor stammen bedraagt dit € 4,00
en stellen bedraagt dit € 2,00.
Derby kost € 1,00.
Na de 16e vogel zijn de overige inschreven
vogels gratis.
De catalogus is met de portokosten € 4,00.
Jeugdleden betalen alleen catalogus en
administratiekosten van € 4,00.
Men is jeugdlid tot zijn/haar 17e jaar.

Artikel 5: Een ieder die vogels inzendt wordt
verwacht dit te doen met eigen TT kooien.
Deze moeten voldoen aan de gestelde eisen
van de N.B.v.V., schoon en ongemerkt zijn en
voorzien van wit zand en voer voor tenminste
1 dag. Grasparkieten en Agaporniden mogen
op zaad. Zachtvoer etende vogels moeten op
middelmaat houtsnippers.
Waterflesjes worden verstrekt door de
organiserende vereniging. Voor eigen leden
die geen voldoende kooien hebben zijn in de
gelegenheid om deze bij de vereniging te
lenen. De kooien kunnen afgehaald worden bij
de materiaalcommissaris op maandag 12
november en moeten uiterlijk maandag 19
november weer ingeleverd worden.
U dient duidelijk op uw inschrijfformulier te
vermelden hoeveel kooien u wilt lenen.

Artikel 6: Elke inzender ontvangt een inbrengen afhaalformulier met de kooinummers per
post. Uitsluitend met dit formulier kunnen
vogels worden ingebracht en opgehaald.
Artikel 7: Op het moment van inbrengen zijn
alle vogels tot het moment van afhalen
verzekerd tegen overlijden door brand c.q.
verstikking door rook en tegen diefstal na
inbraak, op de door N.B.v.V. gestelde
voorwaarden. Het verzekeringsbedrag moet
duidelijk vermeldt staan op het inschrijfformulier en opgeteld. Bij ziekte of sterfte van
vogels gedurende de tentoonstelling kan de
organiserende vereniging niet aansprakelijk
worden gesteld.

Artikel 8: De eigen kweekvogels moeten
voorzien zijn van een vaste passende voetring.
Knijpringen worden geweigerd. Alle Europese
cultuurvogels die ingezonden worden, moeten
voldoen aan alle bondsvoorschriften, ook de
voetringen.

Artikel 9: Bij het inbrengen van Europese
cultuurvogels en kwartels dient men zich aan
deze regels te houden. Inzenders van Europese
cultuurvogels: ongeringde vogels worden niet
geaccepteerd, dus hiervan ook geen OK vogels,
tenzij deze een, door de bond erkende ring,
vaste voetring heeft. Inzenders van
grondvogels: indien bij een soort een
noodzakelijke ent bewijs verplicht is, dient
men een ent bewijs in te leveren bij het
inbrengen van de vogel(s). Dit ent bewijs kan

bij het uitkooien weer worden teruggehaald
worden bij de tentoonstellings-secretaris.
Indien er fraude is geconstateerd van het ent
bewijs kan de ingebrachte vogel(s) worden
verwijderd van de tentoonstelling.
Diskwalificatie kan tot gevolg hebben van de
vogels(s).
Artikel 10: Iedere inzender wordt in de
gelegenheid gesteld om bij inbrengen van de
vogels, één derby vogel aan te wijzen (eigen
kweek). Dit moet dan duidelijk op het
inschrijfformulier worden vermeld.

Alle vogels die zijn ingezonden zullen een
correcte verzorging krijgen. Indien voor vogels
een afwijkende voeding noodzakelijk is, dient
dit duidelijk op het inschrijfformulier vermeld
te worden door de inzender. Als u eigen voer
meeneemt voor de vogels gelieve dit tevens te
vermelden op het inschrijf-formulier. Deze
dient u bij inbrengen af te leveren bij het T.T.
bestuur met duidelijke vermelding welke
vogels dit betreft.
Artikel 11: De verstrekte kooinummers
moeten in het midden, bovenaan de rand, van
de kooi op de voorzijde worden bevestigd. Bij
absent zijn van de vogel, dit kooinummer op
de absentenbrief plakken.

Artikel 12: Tijdens het inbrengen van de
vogels, de keuring en tijdens het afhalen van
de vogels heeft, buiten de daartoe aangewezen
personen, niemand toegang tot de
tentoonstellingsruimte. Het is het verboden
vogels uit de kooi te halen.

Artikel 13: Zieke of gebrekkige vogels worden
geweigerd. De T.T. commissie behoudt zich het
recht voor de voetringen van de vogels te
controleren. Bij fraude (met de ringen of met
verf) wordt de inzender gediskwalificeerd. Dit
zal aan de bond worden doorgegeven.

Artikel 14: Voor het toekennen van het
Bondskruis (alleen voor leden van “ Avicultura
“, geen gastleden) hebben wij in navolging van
advies van de N.B.v.V de vogels op de komende
T.T. in drie groepen verdeelt, te weten, 1. Alle
kanaries, 2. Alle tropen en alle overige vogels,
behalve kromsnavels en 3. Alle kromsnavels.
Het bondskruis valt dit jaar in groep 3, alle
kromsnavels.

Artikel 15: Sportprijzen bijzondere
tentoonstelling: In elke groep, vastgesteld
door het bestuur van Avicultura, worden alle
prijzen aangewezen door de keurmeester. Om
voor een kampioensprijs in aanmerking te
komen dient de vogel minimaal 90 punten te
halen. Bij meer dan 10 vogels in dezelfde
groep volgt één 2e prijs. Bij meer dan 20
vogels in dezelfde groep volgt één 3e prijs.
Stammen: In elke groep wordt een stammenkampioen aangewezen door de keurmeester.
Deze stam ontvangt een kampioensprijs. Bij 4
stammen in dezelfde groep volgt een 2e prijs.
Bij meer dan 5 stammen volgt een 3e prijs.
Stellen: In elke groep wordt een
stellenkampioen aangewezen door de
keurmeester. Dit stel ontvangt een
kampioensprijs. Bij 4 stellen in dezelfde groep
volgt ook een 2e prijs. Bij meer dan 5 stellen
volgt ook een 3e prijs. Let op: stammen en
stellen doen niet mee bij de enkelingen.

Artikel 16: Er zijn klassementsprijzen te
winnen. Die klassementsprijzen zijn te winnen
door: 5 hoogste kanaries, 5 hoogste
kromsnavels of hoogste 5 tropen + overige
E.K. vogels volgens vraagprogramma.
Vogels met meer dan 93 punten worden als
93 punten geteld bij het opmaken van de
klassementen..
Zebravink wisselprijs voor de hoogste
zebravink E.K. voor leden van Avicultura.
Rijstvogel wisselprijs voor de hoogste
rijstvogel E.K. voor leden van Avicultara.

Alle open klasse vogels, ook welke niet
gevraagd worden volgens het
tentoonstellingskatern 2015-2019 van de
NBVV, kunnen worden ingeschreven en voor
deze vogels is één prijs (open klasse
kampioen) beschikbaar voor de hoogst
gewaardeerde vogel.
Bij de OEK vogels valt er in iedere
groep(kanaries, tropen en overige vogels
behalve kromsnavels en kromsnavels) een
OEK kampioen.
Jeugdleden vormen een apart onderdeel van
onze tentoonstelling en hebben een eigen
prijzenindeling.
Artikel 17: Vogels die een prijs hebben
gewonnen worden door het bestuur
aangewezen ringencontroleur, gecontroleerd
op de gegevens die op de ring en het

inschrijfformulier vermeld zijn. Indien deze
gegevens niet met elkaar in overeenstemming
zijn zoals het kweeknummer, gaat de prijs
naar de eerstvolgende gerechtigde deelnemer
en zal eventuele diskwalificatie van de
deelnemende vogel(s) tot gevolg hebben.

Artikel 18: Als er tijdens de show één of
meerdere vogel(s) ziek worden, zullen deze
worden verwijderd door het bestuur en aan de
inzender terug worden gegeven.
Artikel 19: Er is tijdens onze tentoonstelling
gelegenheid om vogels te koop aan te bieden.
Gelijktijdig met het inbrengen van de
wedstrijdvogels, kunnen ook vogels bestemd
voor de verkoopklasse worden ingebracht met
een volledig ingevuld inschrijfformulier. Het
inschrijfformulier voor deze verkoopklasse
vindt u bij de inbreng- en afhaalbrief. Van de
te koop aangeboden vogels zal 10% van het
gevraagde bedrag van de verkochte vogels ten
goede komen aan onze vereniging. De
verkoopklasse sluit zaterdag 17 november
vanaf 15:00 uur waarna kan worden
afgerekend. Tevens dienen de kooien en
eventueel onverkochte vogels te worden
afgehaald. De verkochte vogels uit
wedstrijdklasse dienen na uitgifte, onderling
te worden uitgewisseld. Aan de te koop
aangeboden vogels worden de volgende
voorwaarden gesteld: Vogels moeten uiterlijk
gezond en onbeschadigd zijn. Vogels met
zichtbare ziekteverschijnselen en
verwondingen worden verwijderd. Vogels
kunnen uitsluitend worden aangeboden in
deugdelijke, schone TT kooien, met een
maximum van twee vogels per kooi.

Artikel 20: In alle gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist de T.T.
commissie in overleg met het bestuur van
“Avicultura”, of het hoofdbestuur van de NBvV.
Vriendelijke groeten en tot ziens op onze
bijzondere tentoonstelling in het
clubgebouw van Vogelvereniging
“Avicultura” Woerden.

