Vogelvereniging De Goudvink Wijchen

Reglement tentoonstelling 2022
Algemeen:
Organisatie:
Locatie:

Vogelvereniging De Goudvink Wijchen “ W07 ”
Paschalishonk, Woeziksestraat 18, Wijchen

Sluiting inschrijving:

maandag

31 oktober

Inbrengen vogels:
Keuringsdag:
Opening show genodigde
Openingstijden show:

woensdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag

30 november
01 december
02 december
02 december
03 december

uiterlijk 19.30 tot 20.00 uur
in Paschalishonk
tussen 19.00 en 21.00 uur
(bij kunstlicht)
19.30 uur “openingswoord “
20.00 tot 22.00 uur
10.00 tot 16.30 uur

Afhalen wedstrijdvogels:
Verkoopklasse

zaterdag
Open

03 december
Tijdens

vanaf 16.30 uur
openingstijden show

Reglement:
Inschrijving:
 De inschrijving kan geschieden door leden van VV De Goudvink Wijchen,
alsmede door gastinzenders.
De vogels mogen uitsluitend voorzien zijn van een bondsring van een bij de COM aangesloten
organisatie. Ongeringde vogels worden niet gevraagd.
 Ingeschreven kan worden volgens het actuele vraagprogramma van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers (NBvV) en volgens de daarbij behorende bepalingen zoals ten aanzien van
“eigen kweek” en stellen en stammen. Harzer en Timbrado zangkanaries worden niet gevraagd.
De betreffende klassennummers dienen op het inschrijfformulier vermeld te worden.
De inzenders zijn hier zelf verantwoordelijk voor.
 Het inschrijfgeld bedraagt: € 1,75 per vogel, voor jeugdleden € 1,00 per vogel.
Catalogus (verplicht voor inzenders) € 4,00 en voor niet inzenders € 4,50.
Jeugdleden dienen op het inschrijfformulier de geboortedatum te vermelden en“JEUGD”te noteren.
Het inschrijfgeld moet gelijk met het inleveren van het inschrijfformulier voldaan worden inclusief
de cataloguskosten.
 Inschrijfformulieren dienen vóór 31 oktober ingeleverd, of te worden toegestuurd aan de
penningmeester overige info: zie inschrijfformulier.
Inbrengen:
 Datum en tijd: zie boven. Iedere inzending moet voorzien zijn van het daartoe toegezonden
kooinummer (onder, tegen de bovenkant tralies van de kooi).
 De vogels dienen te worden ingebracht in (schone) kooien van model en kleur zoals
voorgeschreven door de NBvV. De vogels moeten van voldoende voer worden voorzien door de
eigenaar. Waterflesjes worden door de vereniging ter beschikking gesteld. De
bodembedekking van de T.T.-kooien mag uitsluitend bestaan uit schelpenzand . Bij de parkieten
moet de bodembedekking bestaan uit schelpenzand of parkietenzaad, bij vruchteneters is
eventueel witte kattenbakvulling toegestaan.
Prijzentoekenning:
 Afhankelijk van het aantal inzendingen in iedere groep van het vraagprogramma van de NBvV
worden medailles goud, zilver en brons toegekend (eigen kweek).
 In de groep waterslagers zal bovendien een meesterzanger worden toegekend aan de beste
vogel over de enkelingen, stellen en stammen gezamenlijk (eigen kweek).
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Vergelijkbaar met de meesterzanger bij de waterslagers, wordt er ook een kampioen aangewezen
in de volgende categorieën:
kampioen kleurkanaries, kampioen postuurkanaries, kampioen parkietachtige vogels, kampioen
tropische vogels, kampioen cultuur/overige vogels ,kampioen stammen, kampioen stellen,
jeugd wordt in deze niet meegenomen en krijgt een aparte jeugdkampioen.
 Verder worden als prijzen toegekend 1x bondskruis Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
 Het Bondskruis van de NBvV wordt toegekend aan een lid van VV De Goudvink Wijchen.
 Het Bondskruis valt dit jaar bij de Parkieten .
 Voor de toekenning van de medailles goud, zilver en brons gelden de volgende minimum
punten bij stellen en (stammen excl. eenheidspunten): zie tabel.

Goud
Zilver
Brons

Senioren / kanaries, tropen, parkieten
enkeling
stel
stam
92
184
368
91
182
364
90
180
360

jeugd
enk.
91
90
89

stel
182
180
178

stam
364
360
358

zang
enk.
122
118
112

stel
244
236
224

stam
488
472
448

 Per hierboven genoemde groep (eigen kweek) is voor de toekenning van de gouden medaille
geen minimum aantal inzendingen vereist. Indien de groep 9 of meer vogels telt wordt ook “zilver”
aangewezen en vervolgens wordt bij 17 of meer vogels ook “brons” toegekend. Jeugd wordt hier
niet aan gehouden. Het aantal inschrijvingen enkelingen, resp. stellen en stammen worden voor
deze prijzentoekenning apart berekend. De inzendingen zijn volledig gescheiden, d.w.z. de
kampioen enkelingen komt niet uit de stellen c.q. stammen van de betreffende groep.
 Ek = eigen kweek van het huidige broedjaar, c.q. van eerdere broedjaren volgens het
vraagprogramma van de NBvV.
 Eok = eigen overjarig kweek (niet vallend onder Ek vogels).
 Ok = Open klasse.
 De prijswinnaars worden bepaald door de keurmeesters. Zij bekrachtigen dit met hun
handtekening op de betreffende keurlijst.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Vogelvereniging “De Goudvink Wijchen” wenst eenieder veel succes en vooral veel plezier door de
deelname aan deze tentoonstelling.
 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Deelnemers aan deze tentoonstelling gaan akkoord met vermelding van hun naam, kweeknummer
en woonplaats van de inzender in de catalogus.
Deelnemers aan deze tentoonstelling gaan akkoord met het maken van foto’s van de vogels en publiek
tijdens de tentoonstelling en het publiceren hiervan op de website van De Goudvink Wijchen.
De adresgegevens van de deelnemers aan deze tentoonstelling worden uitsluitend gebruikt voor het
verzenden van post in het kader van deze TT aan de deelnemer.
*Verkoopklasse
Inzender regelt zelf de verkoop.
Aan de te koop aangeboden vogels worden de volgende voorwaarden gesteld:
Verkoopklasse is open tijdens de openingstijden van de show.
Inbrengen vogels:
woensdag 30 november van 19:00 uur tot 21:00 uur.
Afhalen verkoopklasse: zaterdag 03 december van 15:30 uur tot 16:15 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vogels moeten uiterlijk gezond en onbeschadigd zijn. Vogels met zichtbare ziekteverschijnselen en verwondingen worden van de
beurs verwijderd.
Kwartels en daarmee gelijkgestelde grondvogels, alsook vleesduiven, afstammelingen der Columba livia, vallen onder de definitie
pluimvee en worden niet toegestaan.
Europese cultuurvogels en hun hybriden moeten zijn voorzien van een gesloten pootring. Deze pootring moet wat uitvoering en
diameter betreft voldoen aan de ”Regeling afgifte en kenmerken naadloos gesloten pootringen en andere merktekens” vastgelegd in
de Flora en Faunawet 2002.
Vogels welke voorkomen op de bijlage A van de CITES verordening, mogen alleen te koop worden aangeboden als ze zijn voorzien
van een vaste pootring of transponder(gechipt). De actuele CITES formulieren dienen bij de vogels aanwezig te zijn.
Geen verkoop van vogels uit lopers maar alleen uit kooien. Maximaal 2 vogels per kooi.
De kooien waaruit verkocht wordt dienen op de tafels geplaatst te zijn.
Kooien dienen schoon en voorzien te zijn van drinkwater (vochthoudend fruit) en het juiste voer, onder de tafel geen lopers
aanwezig.
Voor de overige regels verwijzen wij u naar het reglement voor verkoopklasse zoals opgesteld in het reglement bij de Nbvv.
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