
REGLEMENT, VRAAGPROGRAMMA EN INSCHRIJVING VOOR DE 

48
e
  VOGELTENTOONSTELLING VAN  

VOLIEREVERENIGING  “ZANGLUST “ JOURE. 
 

Vogeltentoonstelling  2019 
                                                         

Inbrengen vogels :                              Vrijdag     11 oktober van 18:00 tot 20:00 uur of… 

            Zaterdag   12 oktober 7:00 en 8:00 uur 

Keurochtend:                                      Zaterdag   12 oktober van 08:00 tot 12:00 uur 

Opening :                                            Zaterdag   12 oktober om 14:00 uur 

 

Tentoonstelling open:                       Zaterdag   12 oktober van 14:00 tot  16:30 uur 

Afhalen vogels :                                 Zaterdag   12 oktober van 16:30 tot  17.00 uur.   

 

Deze tentoonstelling wordt gehouden in Swimfun, Sewei 3, 8501 SP Joure. 

 

Artikel 1.  

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

NBvV  met uitzondering van Zangkanaries.  

De ingeschreven vogels moeten zijn geringd met een eigen kweekring, jaartal is niet van toepassing. 

 

Artikel 2. 

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

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

 

Artikel 3. 

De organisatie conformeert zich aan de regels zoals die zijn opgesteld door de NBvV t.a.v. het 

tentoonstellen en keuren van vogels. Zie bondsvademecum. (pagina 59 tot en met 82)  

Het bondsvademecum kunt u downloaden vanaf de website van de NBvV. 

(http://www.nbvv.nl/download/de_bond/Bondsvademecum.pdf) 

In afwijking hiervan, zie artikel 1 en 2. 

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. 

 

Artikel 4. 

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 5. 

Het inbreng- afhaalformulier met hierop de toegekende kooinummers wordt een aantal dagen voor de show 

digitaal (via email) aan u toegezonden. 

Het is niet nodig het inbreng- afhaalformulier mee te nemen bij het inbrengen van de vogels. 

De toegekende kooinummers worden bij het inbrengen aan de inzenders verstrekt. 

 

Artikel 6. 

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 16.30 uur van de 

tentoonstelling schriftelijk zijn ingediend bij de TT-secretaris. 

   

PRIJZENSCHEMA 
 

Artikel 7. 

Het Bondskruis (alleen voor leden van de organiserende vereniging “Zanglust”) valt dit jaar 2019 (elk jaar 

wisselend) in de categorie “EK Grondvogels en Duiven”.  Per 50 vogels wordt een Bondsmedaille 

beschikbaar gesteld. Deze worden toegekend aan de groepskampioenen met de hoogste punten, behalve 

aan de kampioen die al een Bondskruis heeft verdiend. 

   

Artikel 8. 

U kunt inschrijven in de categorieën: 

Kleurkanaries, Postuurkanaries, Tropen, Kromsnavels, Duiven en Grondvogels. 

 



Vervolg artikel 8 

Per categorie worden de volgende prijzen toegekend. 

* 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 

 

Per 5 ingezonden vogels in een categorie kan indien het aantal punten (minimaal 90) behaald is een prijs 

worden gewonnen.  

Worden er in een categorie bijvoorbeeld 32 vogels ingezonden dan vallen hierin 6 prijzen inclusief de 

Algemeen Kampioen.  

 

Voor de Algemeen Kampioenen wordt in iedere categorie een beker beschikbaar gesteld. 

Voor de overige prijzen wordt een geldbedrag beschikbaar gesteld van € 5,- per behaalde prijs. 

 

Voor alle categorieën geldt het hierna volgend minimaal aantal te behalen punten: 

Algemeen Kampioen      Enkelingen       - 91 pnt                 Stellen    - 182 pnt                 

Overige prijzen (2e en verder)          - 90 pnt                               -  180 pnt                  

 

Voor jeugdleden worden Algemeen Kampioensprijzen per categorie beschikbaar gesteld. 

 
INSCHRIJVING 

Artikel 9. 

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

leden van speciaalclubs.. 

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 conformeren. 

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

vervangen door een vogel van dezelfde groep. 

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

niet in aanmerking voor een  prijs. 

 

Artikel 10. 

Inschrijfgeld: 

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

 

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 worden verstrekt per e-mail. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de TT-secretaris Age Ruiter via telefoonnummer:  06-13103138 

of via e-mail: zanglustjoure@gmail.com. 

 

Sluiting inschrijving: 

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

8 oktober 2019  om 24.00 uur. 

 

Artikel 11. 

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

gehandeld. De uitkomst daarvan is bindend. 

 

TOT ZIENS OP DE SHOW 
 

 

 


