Bijzondere Tentoonstelling 29,30 en31 oktober 2021
Georganiseerd door Vogelvereniging “Vogelvreugd ‘79” IJzendijke
TT Secretariaat: W. de Graaf, Willemsweg 83, 4507 AS Schoondijke
Telefoon 0117-401450, e-mail willydegraaf@zeelandnet.nl
TT Zaal: Jeugdgebouw Koninginnestraat 4 te IJzendijke
Woensdag 27 oktober inbrengen vogels in het Jeugdgebouw van 19:00 tot 21:00 uur
Donderdag 28 oktober keuring van de vogels. Onbevoegden hebben geen toegang
Vrijdag 29 oktober opening van de tentoonstelling om 20:00 uur
Zaterdag 30 oktober zaal open van 13:00 tot 22:00 uur
Zondag 31 oktober zaal open van 10:00 tot 17:00 uur
Zondag 31 oktober Vogelbeurs van 10:00 tot 13:00. Er zal een opkoper aanwezig zijn!!!!
Prijsuitreiking vind zondag 31 oktober plaats rond 16:30 en daarna afhalen der vogels.

Wedstrijdreglement
1

inschrijfformulieren moeten volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk op 13 oktober in
het bezit zijn van het secretariaat. Zie inschrijfformulier
2 Het inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per vogel. ELKE op het inschrijfformulier ingeschreven
vogel dient betaald te worden. Verplichte catalogus € 1,50 (bij meerdere inschrijvingen
per gezin slechts 1 catalogus verplicht). Er worden vogels EK, OEK en OK gevraagd
volgens het vraagprogramma. Derby (EK-vogels alleen voor leden van de vereniging).
De ringnummers van de Derby vogels mogen bij het inbrengen worden doorgegeven.
3 Vogels inbrengen in de door de NBvV voorgeschreven kooien. Vuile kooien en zieke
vogels zullen worden geweigerd.
4 Kooi inleveren met volle zaadbak, bij gebruik van veraka kooien voor eigen voer zorgen
bij het inbrengen voor de eerste dag. Kooibodem bestrooien met wit schelpenzand. Het
is verboden de vogels zelf te voeren tijdens de TT. Het voeren van de vogels wordt
gedaan door leden van de vereniging. Eventueel speciaal voer kunt u bij het inbrengen
aan het bestuur overhandigen, graag kooinummers doorgeven voor welke vogels het
bestemd is.
5 Vogels kunnen alleen ingezonden en afgehaald worden op vertoon van de inbreng- en
afhaalkaart. De toegezonden kooinummers dienen te worden aangebracht in het midden
van de kooien.
6 Vogels en kooien zijn verzekerd tegen brand, verstikking door brand en diefstal na
inbraak. Echter alleen indien de normale handelswaarde op het formulier is aangegeven.
Voor het overige aanvaard het bestuur geen enkele verantwoordelijkheid.
7 Voor een vogel die uitvalt door ziekte, rui, enz. mag een andere vogel worden
ingezonden, mits deze in dezelfde groep valt
8 Bij inzending dienen de ringen van de vogels schoon te zijn. Aanwezigheid van
knijpringen is niet toegestaan. Kwartels dienen geringd te zijn. Bij het inbrengen van de
kwartels dient een geldig bewijs van inenting afgegeven te worden bij het secretariaat.
9 Voor de opening van de TT worden geen uitslagen verstrekt
10 Het bestuur is niet aansprakelijk voor zieke en eventuele dode vogels. Deze zullen uit de
tentoonstellingsruimte worden verwijderd zoveel mogelijk in overleg met de eigenaar.

11 Tijdens de TT mogen geen vogels uit de kooien worden gehaald of verwijderd, ook niet
eventueel gekochte en of verkochte vogels. Deze mogen pas na de TT uit de kooien
worden gehaald.
12 Het TT bestuur is bevoegd frauderende inzend(st)ers die het wedstrijdreglement niet in
acht nemen van deelname uit te sluiten. Nagekomen inzendingen worden niet
geaccepteerd. Bij onduidelijk ingevulde formulieren en twijfel onzerzijds bij inschrijving
is de omschrijving van kleur en soort bepalend voor de inschrijving. Het bestuur is niet
aansprakelijk voor verkeerde inzendingen en of verkeerde kooien.
13 In die gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het TT bestuur. Alle klachten
(welke schriftelijk of via mail moeten worden ingediend voor zondag 31 oktober om
12:00 uur) zullen worden behandeld op zondag 31 oktober tussen 14:00 en 15:00 uur.
14 Het komt soms voor dat vogels worden ingebracht met vedermijt. Wanneer dit bij de
keuring wordt geconstateerd is het mogelijk dat de vogel niet wordt gekeurd.
15 Iedere deelnemer verklaart zich door inschrijving akkoord met het reglement.
16 Groep 1 en 2 worden niet gevraagd.
17 In iedere groep wordt een kampioen aangewezen als hierin minimaal 5 vogels zijn
ingeschreven. Bij minder dan 5 vogels worden groepen samengevoegd met andere
soortgelijke groepen waar ook minder dan 5 vogels zijn ingeschreven.
18 Er moeten minstens 3 stammen of stellen per (hoofd) groep zijn ingeschreven om een
kampioen aan te wijzen, bij minder dan 3 stammen of stellen worden groepen
samengevoegd om alsnog een kampioen aan te kunnen wijzen. Stammen en stellen
spelen niet mee als enkeling.
19 Jeugdleden dienen hun geboortedatum op het inschrijfformulier te vermelden.
20 Om kampioen te worden dienen de vogels de volgende punten te halen: EK en OEK 90;
OK 91; stammen 360 en stellen 180 punten.

Graag aandacht voor het nieuwe vraagprogramma 2020-2024. Gelieve
dit vraagprogramma te raadplegen op de website van de NBvV zodat de
juiste kleurslag en soort vogel wordt ingeschreven. Het vraagprogramma
is behoorlijk gewijzigd, dus voor ons als bestuur prettig als jullie daar
even extra aandacht aan willen schenken
(zodat wij minder hoeven te zoeken)
ZONDAG 31 OKTOBER
GROTE VOGELBEURS
VAN 10:00 TOT 13:00
Er zal een opkoper aanwezig zijn
Tijdens de gehele tentoonstelling zal Zaden handel Eric Verpoorte
aanwezig zijn met allerlei benodigdheden op het gebied van vogels
houden, zoals eten, nestbakjes enz enz.

PRIJZENSCHEMA 2021
In iedere groep zal (bij voldoende vogels in die groep en het benodigde aantal
punten is behaald) een kampioen EK, OEK en OK worden aangeduid. Per kampioen
is een waardebon van € 7,50 beschikbaar.
Er zal bij 3 stammen of stellen per groep (of samenvoeging van groepen) een
kampioen worden aangeduid. Ook voor deze kampioenen is een waardebon van
€ 7,50 beschikbaar
Er zal een algemeen kampioen jeugd EK en OK worden aangeduid in de vorm van
een beker.

KLASSEMENT VAN VERDIENSTE EK, OEK EN OK
Het klassement van verdienste wordt gevormd door de inzend(st)ers met de hoogste
puntentotalen over 5 vogels EK of OEK en OK (bij OK vogels wordt 1 punt aftrek
gehanteerd voor het klassement)
Bij een gelijk aantal punten worden de vogels 6, 7, 8 enzovoorts meegeteld.
1e prijs waardebon € 40,00
2e prijs waardebon € 37,50
3e prijs waardebon € 35,00
4e prijs waardebon € 32,50
5e prijs waardebon € 30,00
6e prijs waardebon € 27,50

7e prijs waardebon € 25,00
8e prijs waardebon € 22,50
9e prijs waardebon € 20,00
10e prijs waardebon € 17,50
11e prijs waardebon € 15,00
12e t/m 36e prijs waardebon € 12,50
37e prijs en volgende waardebon € 10,00

ALLEEN VOOR LEDEN “VOGELVREUGD ‘79”
(in de vorm van een beker)
Kampioen Derby (per lid één EK vogel aanduiden op het inschrijfformulier of bij het
inbrengen)
Clubkampioen Dames, Heren en Jeugd (hiervoor moeten vooraf drie EK vogels op
het inschrijfformulier worden vermeld (of bij het inbrengen), de punten van deze drie
aangewezen vogels worden bij elkaar opgeteld)
Bondskruis, dit jaar voor parkieten
Wisselbeker

