
REGLEMENT, VRAAGPROGRAMMA EN INSCHRIJVING VOOR DE 

47
e
  VOGELTENTOONSTELLING VAN  

VOLIEREVERENIGING  “ZANGLUST “ JOURE. 
 

Vogeltentoonstelling  2018 
                                                         

Inbrengen vogels :                              Woensdag   7 november van 18:00 tot 20:00 uur 

Keurdag :                                            Donderdag  8 november  

Opening :                                            Donderdag  8 november om 19:30 uur 

 

Tentoonstelling open:                       Donderdag     8 november            van 20.00  tot  22.00 uur 

                                                            Vrijdag           9 november            van 14.00  tot  22.00 uur 

                                                            Zaterdag      10 november             van 10.00  tot  14.30 uur 

Afhalen vogels :                                 Zaterdag      10 november             van 15.00  tot  16.00 uur.   

 

Deze tentoonstelling wordt gehouden in zaal “it Perk “ van Sporthal “de Stuit“ E. A. Borgerstraat nr. 25  te 

Joure. 

 

Artikel 1.  

Ingeschreven kan worden in alle groepen die gevraagd worden in het Bonds vraagprogramma van de 

NBvV  met uitzondering van Zangkanaries. Vogels welke als Eigen Kweek (EK) worden ingeschreven, 

moeten zijn voorzien van de juiste maat voetring (van de NBvV of één van een bij de Com aangesloten 

Nederlandse vereniging). 

Afwijkend:  In alle groepen kunnen ook “OK” vogels worden ingezonden, met dien verstande dat deze wel 

worden gekeurd maar deze komen niet voor prijzen in aanmerking. 

 

Artikel 2. 

In de genoemde groepen worden Enkelingen, Stellen en Stammen gevraagd.  Vogels ingezonden in een 

foutieve groep worden wel gekeurd, maar komen niet voor prijzen in aanmerking.  

 

Artikel 3. 

Europese Cultuurvogels kunnen slechts worden ingezonden indien zij voorzien zijn van een vaste, door de 

NBvV goedgekeurde voetring. Voor vogels die vallen onder de BUDEP –CITES (grofweg elke ongeringde 

vogel) dient u zelf voor de benodigde papieren te zorgen. 

Deze (copy) papieren dienen tijdens de TT in het bezit te zijn van de TT- secretaris. 

 

Artikel 4. 

Zieke vogels worden niet toegelaten. De organiserende vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 

voor ziekte of sterfte tijdens of na de TT. Behoudens de aangewezen personen is het een ieder verboden de 

vogels te voeren of aan te raken. Er mogen geen kooien van de stelling worden genomen. 

De vogels zullen zo goed mogelijk worden verzorgd, eventueel in overleg met de eigenaar kan ook speciaal 

meegeleverd voer worden verstrekt. Vogels die tijdens de show ziek worden, worden apart geplaatst. 

 

Artikel 5. 

In het vraagprogramma staat achter het nummer van de betreffende groep dit teken # gevolgd door een 

nummer, op blz 4 van het Bonds vraagprogramma uit het voormelde juni nummer vindt u de juiste type 

kooi. 

Vogels in een afwijkende en/of vieze kooi worden geweigerd. 

Het staat de organisatie vrij om vogels na overleg over te plaatsen in andere kooien. 

De vogels dienen ingebracht te worden met gevulde voerbakjes (voor 2 dagen) en wit schelpenzand op de 

bodem, uitgezonderd vruchteneters, hiervoor  mag het zgn. kattenbakvulling worden gebruikt. 

Drinkflesjes worden door de vereniging beschikbaar gesteld. 

 

Artikel 6. 

Vogels zoals kwartels en ander grondvogels, moeten zijn ingeënt en het (copy) inentingsbewijs, met 

daarop vermeld de ringnummers van de geënte vogels, moet worden overhandigd aan de TT-secretaris. 

Voor vogels welke extra zijn ingeënt tegen vogelgriep is het toegestaan dat deze zijn voorzien van de 

bijbehorende inentings knijpring.  

 

Artikel 7. 

Tijdens de TT zijn de vogels en de kooien op Bondscondities verzekerd tegen brand, verstikking en diefstal 

na braak. De waarde van de vogels en de kooi moet in overeenstemming zijn met de reguliere 

handelswaarde. 

 



 

Artikel 8. 

Jeugd:   Leeftijdseisen van 6 tot en met 16 jaar (op de keuringsdag). Om te kunnen deelnemen in de 

jeugdklasse moet op het inschrijfformulier worden vermeld: “JEUGDLID” JA. 

 

Artikel 9. 

Tijdens de inbreng, de keuring en het afhalen van de vogels heeft niemand toegang tot de zaal, behoudens 

de door de organiserende vereniging aangewezen personen.  

 

Artikel 10. 

Iedere inzending moet vergezeld gaan van de toegezonden kooinummers, die deugdelijk bevestigd moeten 

worden in het midden  aan de voorzijde van de kooi. 

Uw inbreng cq afhaalbrief dient u bij de inbreng mee te nemen.  

 

Artikel 11. 

Aanvullende regels: 

1 Bij het niet inzenden vervalt het inschrijfbedrag aan de organiserende vereniging. 

2 Reclames betreffende deze tentoonstelling moeten uiterlijk de laatste dag, tot 16.00 uur van de 

tentoonstelling schriftelijk zijn ingediend bij de TT-secretaris. 

3 Na de keuring wordt van de prijswinnende vogels het ringnummer gecontroleerd. 

4 In de catalogus wordt alleen de naam van de inzender en het telefoonnummer vermeld zoals deze op 

het inschrijfformulier worden ingevuld. Door deelname aan de TT stemt inzender in met het kenbaar 

maken van de gegevens in de catalogus. 

   

Artikel 12. 

Voor het voeren van vogels worden erkende eerste kwaliteits voeders gebruikt. Het voeren geschiedt door 

het bestuur  aangestelde personen. Zelf bijvoeren is zonder uitdrukkelijke toestemming ten strengste 

verboden. 

Ook worden uw vogels bij inbreng en daarna dagelijks voorzien van vers drinkwater. 

Drinkflesjes worden door de organiserende vereniging (Zanglust) verstrekt. 
 

 

PRIJZENSCHEMA 
Artikel 13. 

Bij de opening zullen  d.m.v. prijsuitreiking alleen de TT Kampioenen bekend worden gemaakt. 

 

Artikel 14. 

Het Bondskruis (alleen voor leden van de organiserende vereniging “Zanglust”) valt dit jaar 2018 (elk jaar 

wisselend) in de categorie “EK Kromsnavels”.  Per 50 vogels wordt een Bondsmedaille beschikbaar 

gesteld. Deze worden toegekend aan jeugdleden en daarna aan de groepskampioenen met de hoogste 

punten, behalve de kampioen die al een Bondskruis heeft verdiend. 

   

Artikel 15. 

Door de organiserende vereniging worden de volgende prijzen uitgeloofd: 

 

* Algemeen Kampioen Kleurkanaries 

* Algemeen Kampioen Postuurkanaries 

* Algemeen Kampioen Tropen 

* Algemeen Kampioen Duiven en Grondvogels 

* Algemeen Kampioen Kromsnavels 

* Stellenkampioen Kleurkanaries 

* Stellenkampioen Postuurkanaries 

* Stellenkampioen Tropen 

* Stellenkampioen Duiven en Grondvogels 

* Stellenkampioen Kromsnavels 

* Stammenkampioen Kleurkanaries 

* Stammenkampioen Postuurkanaries 

* Stammenkampioen Tropen 

* Stammenkampioen Duiven en Grondvogels 

* Stammenkampioen Kromsnavels 

 

 

 

 



 

 

 

In alle groepen worden drie prijzen beschikbaar gesteld. 

Voor alle groepen geldt het hier volgend minimaal aantal te behalen punten: 

Goud     Enkelingen       - 91 pnt                 Stellen    - 182 pnt                  Stammen   - 364 pnt 

Zilver                             -  90 pnt                               -  180 pnt                                    - 360 pnt 

Brons                             -  89 pnt                                - 178 pnt                                    -  356 pnt 

(Stellen en stammen punten zijn exclusief eenheids punten). 

  

Voor jeugdleden geldt hetzelfde prijzenschema, maar zij mogen per vogel 1 punt lager behalen. 

 

De algemeen kampioen kan ook uit een stel of stam komen, immers de vogel met het hoogst aantal punten 

komt hiervoor in aanmerking. 

 

De keurmeesters wijzen de prijswinnaars TT kampioenen, Goud, Zilver en Brons aan per Groep. 

 

Alle prijzen, met uitzondering van de TT kampioenen, zullen worden uitgereikt tijdens de te organiseren 

feestavond in december. 

    

Voor de Goud, Zilver en Brons prijs EK Enkelingen, Stellen en Stammen  worden uitsluitend geldprijzen 

beschikbaar gesteld ten bedrage van:  Enkelingen resp. 4, 3, en 2 euro. Stellen resp. 8, 6, en 4 euro, en voor 

Stammen resp. 16, 12, en 8 euro. Kampioenen die begeven worden met een Ereprijs komen dan niet meer 

in aanmerking voor een geldprijs. 

 

De “Jeugd” Kampioensbeker wordt toegekend aan een jeugdlid met zijn of haar vogel met het hoogste 

aantal punten. Verder wordt aan de jeugdleden naar gelang het behaalde aantal punten altijd een prijs 

toegekend. 

 

 

Artikel 16. 

Behaalde geldprijzen  worden uitgereikt tijdens de feestavond in december of eventueel bij afwezigheid 

overgemaakt op uw bankrekening. 
 

 

 

 

INSCHRIJVING 
Artikel 17. 

Het betreft een bijzondere tentoonstelling, de inschrijving is opengesteld voor alle leden van 

vogelvereniging “Zanglust” en leden van zustervrenigingen. 

De inschrijving geschiedt met inachtneming van het bepaalde in het Bondsreglement van de NBvV, zie het 

tentoonstellingskatern 2015 – 2019 van het juni nummer van “Onze Vogels“ en officiële aanvullingen. Alle 

inzenders worden geacht van de inhoud kennis genomen te hebben en zich hieraan te onderwerpen. 

Indien, om wat voor reden dan ook, een ingeschreven vogel niet kan worden ingezonden , kan deze worden 

vervangen door een vogel van dezelfde groep (EK blijft EK en OK blijft OK). 

Ruilen binnen een groep mag,  maar daar buiten geldt: Verkeerde groep (VG) wordt wel gekeurd maar 

komt niet in aanmerking voor een  prijs. 

 

 

Artikel 18. 

Inschrijfgeld volwassen: 

Per vogel  € 2,00   per stel   € 4,00   per stam   € 8,00  

 

Inschrijfgeld jeugdleden: 

Per vogel   €1,00   per stel   € 2,00   per stam   € 4,00 

 

De catalogus wordt gratis verstrekt aan inzenders van de Tentoonstelling. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Betalingen inschrijving: 

Vooraf d.m.v. overschrijving naar  IBAN nummer NL67 INGB 0002 3041 16 t.n.v. Voliérevereniging 

“Zanglust “ Joure e.o., of contant bij het inbrengen van de vogels. 

 

Inschrijfformulieren en vraagprogramma zijn via de website te downloaden en per e-mail te verzenden . 

Tijdig worden de inbreng- cq afhaalbrief, kooinummers, enz. toegestuurd.  Indien u met de postbestelling 

van zaterdag 03 november 2018 nog niets mocht hebben ontvangen, neem dan contact op met de 

TT-secretaris Age Ruiter via telefoonnummer:  0513-416563 of  06-13103138 of via e-mail: 

age.ruiter@home.nl. 

 

Sluiting inschrijving: 

Deze sluit onherroepelijk met de laatste postbestelling van, of gebracht op, of digitaal ontvangen uiterlijk 

27 oktober 2018  om 24.00 uur. 

 

Artikel 19. 

Kosten van voer e.d. alsook voor medische controle en/of behandeling zijn voor rekening van de 

organiserende vereniging. 

 

Artikel 20. 

Voor alle punten en zaken waarin dit reglement niet voorziet wordt door bestuur naar eer en geweten 

gehandeld.  

De uitkomst daarvan is bindend. 

 

Artikel 21 

In geval van onduidelijkheden betreffende de tentoonstelling, b.v. invullen inschrijfformulier, 

groepsnummers, entbewijzen enz. dan kunt u gerust een bestuurslid om hulp vragen. 
 

 

Vogel verkoop 
Artikel 22. 

Voor inzenders en medewerkers van Zanglust tijdens de Tentoonstelling en Vogelmarkt bestaat de 

mogelijkheid om in een aparte verkoophoek vogels te koop aan te bieden. 

Deze vogels dienen in eigen TT- kooien te zijn gehuisvest met een maximum van 2 vogels per kooi! 

Hierbij moeten strikt de regels, opgesteld door de NBvV, in acht worden genomen. Inzendingen die niet 

aan de regels voldoen worden geweigerd. Gelijktijdig met het inschrijfformulier ontvangt u het 

verkoopformulier, deze dient ingevuld zowel fysiek of digitaal bij het inbrengen van de vogels te worden 

ingeleverd. Verkoopvogels kunnen gelijktijdig met de TT-vogels worden ingeleverd. Verrekening van 

verkochte vogels en het afhalen van niet verkochte vogels dient voor 14.30 uur aan het einde van de 

tentoonstelling te geschieden. Er worden door de vereniging geen kosten in rekening gebracht voor 

verkochte vogels in de verkoopklasse. 

 

Verenigings faciliteiten 
 

Ter voorbereiding  op de komende tentoonstelling kunnen TT-kooien van de vereniging in beperkte mate 

worden geleend. 

Deze kooien zijn te verkrijgen  in overleg met de materiaal commissaris dhr. Kees Holtrop 

Tel. nr. 06-15903696 en zijn af te halen op een daarvoor aangewezen locatie. 

Inzenders die vogels inzenden en zelf niet over of niet over voldoende TT-kooien beschikken kunnen 

kosteloos kooien lenen van de vereniging. 

 

Inleveren van de kooien: 

Inleveren van de kooien geschiedt ook weer in overleg met bovengenoemde commissaris en op een 

daarvoor aangewezen locatie. 

 

De kooien dienen schoon te worden ingeleverd. 
 

TOT ZIENS OP DE SHOW 
 

 


