
Het bestuur herinnert u aan het volgende:

Deze onderlinge tentoonstelling wordt 
gehouden in de bedrijfsruimte van 

  Dierenspeciaalzaak  Dierenspeciaalzaak ''De DriesprongDe Driesprong' ' 
Broekdijk 37, 4041 CT Kesteren en wel op:

donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 november 2019

Inbrengen van de vogels is:
woensdag 20 november van 19.00 – 21.00 uur

De keuring is op donderdag 21 november en is alleen
toegankelijk voor door het bestuur aangestelde helpers

De officiële opening is donderdag
21 november om 20.00 uur

De tentoonstelling is voor het publiek geopend op:

donderdag 21 november van 20.00 – 22.00 uur
vrijdag 22 november van 10.00 – 22.00 uur en
zaterdag 23 november van 10.00 – 16.00 uur

De prijsuitreiking is zaterdagmiddag 
23 november om ± 15.15 uur

Vogels afhalen zaterdag 23 november om ± 16.00 uur.

Wilt u kooien lenen van onze vereniging? dan kunt u
contact opnemen met onze materiaalcommissaris

Johan Berends telefoonnummer 0627238321.

Wilt u helpen met de opbouw van de show, dan bent u van
harte welkom op maandag 18 november om 19.00 uur.
Afbreken doen we zaterdag nadat alle vogels weg zijn.

VraagprogrammaVraagprogramma

20192019
voor onzevoor onze
onderlingeonderlinge

tentoonstellingtentoonstelling
met als thema:

“WinterWinter”



Tentoonstellingsreglement
Artikelen:

1. Inzending is alleen mogelijk voor (gast) leden van vogelvereniging 'Zang en Kleur' 
Opheusden. Jeugdleden dienen op hun inschrijfformulier duidelijk aan te geven dat zij in 
de jeugdcategorie deelnemen en dienen hun geboortedatum te vermelden.

2. Inzending is mogelijk volgens het vraagprogramma van de N.B.v.V., dat u kunt vinden op 
www.nbvv.nl

3. Gevraagd worden alle hoofdgroepen. Er kan worden ingeschreven in de groep Eigen Kweek 
(EK) en in de groep Open Klasse (OK).

4. Het kweeknummer op het inschrijfformulier dient overeen te komen met de ringnummers 
van de vogels van de inzender. Indien het een kweeknummer is van een andere organisatie 
dan de N.B.v.V. dient een kopie van de lidmaatschapskaart meegezonden te worden.

5. Vogels en kooien zijn vanaf het moment van inbrengen tot het moment van afhalen 
verzekerd tegen diefstal (na inbraak), brand en verstikking. Dit echter alleen als u de 
waarde van vogels en/of kooien in de betreffende kolom op het inschrijfformulier hebt 
ingevuld.

6. Zieke en onreine dieren worden niet toegelaten. De kooien moeten schoon zijn en voldoen 
aan de eisen van de N.B.v.V. Vogels mogen ook in eigen kooien worden ingezonden, maar dan
moeten ze wel gelijk zijn aan onze verenigingskooien, anders moeten ze worden 
overgevlogen in verenigingskooien. Dit ter beoordeling van het bestuur.

7. De organisatie is tijdens de tentoonstelling niet aansprakelijk voor sterfte onder de 
vogels en ook niet voor de gevolgen van eventuele besmetting met overdraagbare ziektes, 
dit geldt voor zowel vogels als mensen.

8. Voor hoenderachtigen is een enting tegen pseudo-vogelpest verplicht en de inzending dient
vergezeld te gaan van een originele entverklaring.

9. U dient het inschrijfformulier duidelijk en volgens het vraagprogramma in te vullen en 
samen met het verschuldigde inschrijfgeld voor de uiterste inzenddatum in te leveren bij 
de secretaris.

10. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per enkel nummer, € 3,00 per stel en € 6,00 per stam. 
Elke ingezonden vogel (exclusief zangkanaries) krijgt een nieuw drinkflesje aan de kooi 
welke de eigenaar mag houden. Dit geldt ook voor vogels die in eigen kooien worden 
ingezonden.

11. Elke inzender krijgt van de secretaris een inbrenglijst en de kooinummers toegezonden. 
De kooinummers plakt u voor op de kooi en de lijst levert u bij inbrengen in. Als de vogels 
ingebracht zijn krijgt u de afhaallijst mee voor als u de vogels weer op komt halen. 

12. In de wedstrijdklasse wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: 
Enkele nummers eigen kweek – Stellen eigen kweek – Stammen eigen kweek.
Open klasse (alleen enkele nummers)

13. De vogel met het hoogst aantal punten wordt automatisch kampioen, het minimum aantal 
punten is 91 punten (bij jeugdleden is dat 89 punten). Bij de zangkanaries geldt de 
volgende puntentelling:
Enkeling waterslagers 138 punten 
Enkeling harzers   93 punten 
Enkeling timbrado's   87 punten 

14. Prijzen zijn te winnen per hoofdgroep (voor zowel senioren als jeugdleden) zoals in het 
vraagprogramma van de Bond is aangegeven, bij minimaal 20 vogels per hoofdgroep. 
Wordt dat aantal niet gehaald, dan word(en)t de dichtstbijzijnde groep(en) samengevoegd.
In deze hoofdgroepen valt dan:  Goud (kampioen) – Zilver (tweede prijs) en Brons (derde 
prijs) welke allen door de keurmeesters worden uitgemaakt. In de stellen valt Goud – 
Zilver en Brons als er 10 stellen of meer zijn ingezonden en in de stammen valt Goud – 
Zilver en Brons als er 5 stammen of meer zijn ingezonden. Worden deze aantallen niet 
gehaald, kan men toch Stel- of Stamkampioen worden in de hoofdgroep, maar vervallen de 
tweede en derde prijs. 

15. De volgende prijzen zijn te winnen:
De algemeen kampioen wint een vleesschotel  t.w.v € 25,00
Goud (kampioen) in een hoofdgroep wint een vleesschotel t.w.v € 10,00
Zilver wint een vleesschotel t.w.v € 7,50
Brons wint een rollade t.w.v € 5,00 
Goud zangkanaries een vleesschotel t.w.v € 10,00
Meesterzanger een vleesschotel t.w.v € 10,00
Derby kampioen een vleesschotel t.w.v € 10,00

16. Het Bondskruis (alleen te winnen door vol leden) rouleert elk jaar over de categorieën. Per
50 vogels stelt de N.B.v.V. één Bondsmedaille beschikbaar, welke evenredig over het aantal
vogels in de categorieën verdeeld zullen worden.

17. Er zal een aparte verkoopklasse worden gerealiseerd waarin de leden vogels te koop 
kunnen zetten. Deze vogels mogen direct door de koper worden meegenomen. 
Het bestuur rekent af met koper en verkoper. Er behoeft geen provisie te worden 
afgedragen.

18. De verkoop van vogels in de wedstrijdklasse gebeurt door bemiddeling  van het bestuur. 
Het bestuur verkoopt de vogels aan de koper en rekent z.s.m. met de inzender af. Er 
behoeft geen provisie te worden afgedragen. De verkochte vogels uit de wedstrijdklasse 
mogen pas zaterdagmiddag na 15.00 uur worden opgehaald.

19. Bij deelname aan onze tentoonstelling conformeert betrokkene zich met de geldende 
regels m.b.t. de Privacywetgeving en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het 
verzamelen van persoonsgegevens die nodig zijn voor het organiseren van een 
tentoonstelling van 'Zang & Kleur'. Er zullen op de show ook foto's gemaakt worden die wij
gebruiken voor de PR van onze vogelvereniging. Zij/hij geeft expliciet toestemming voor 
het gebruik van deze gegevens in  o.a. de catalogus en onze website.


