District GELDERLAND en FLEVOLAND
Vogelvereniging "De Martel" Huissen

Reglement District Tentoonstelling
Vogelkampioenschappen 2022
Algemeen;
Organisatie door:
District Gelderland in samenwerking met Vogelvereniging "DE MARTEL" te Huissen
afd. Code: H 05
Locatie: LET OP NIEUWE LOCATIE
Secr.
Sportzaal en Cult. Centrum De Kruisakkers
André Konijnenberg
De Kruisakkers 5
H A Grizellstraat 17
6662 DV Elst.
6961 DN Eerbeek
Tel.06-12179297
e.mail andre.konijnenberg@kpnmail.nl
2e Secretaris
Wim Hanssen
Herdenkingsstraat 23
6551 CA Weurt
Tel. 024-6775038
e.mail wim.hanssen@outlook.com
T.T. secretaris:
Theo Hijmensen
Bronsgietersdonk 517
7326 JM Apeldoorn
tel.; 055 - 5426291/06-30427738
e-mail: t.hijmensen@chello.nl

Coordinator Jeugd
Frans Hendriks
Landgoed Middachten 2
6994 JC De Steeg
Tel. 026-4952003
e.mail f.b.hendriks@hetnet.nl
T.T.Voorzitter
W.Theloosen
Greveslag 12a
6662 VC Elst
Tel. 0481-375789
e.mail wim.theloosen@gmail.com

T.T. penningmeester
G.Hondorp
Abraham Kuyperstraat 80
7103 GS Winterswijk
tel.; 0543-516047
email: g.hondorp@hetnet.nl
Belangrijke data en tijden ;

INSCHRIJFGELD
contant betalen
bij het inbrengen
van de vogels

Sluiting inschrijving:
Zaterdag 26 november 2022 om 20.00 uur

Inbrengen wedstrijdvogels
maandag 12 december 2022 van 16.00 tot 21.00 uur.
tevens alle betalingen, contant bij het inbrengen van de vogels
Keuringsdag:
Dinsdag 13 december 2022 (alle vogels worden onder kunstlicht gekeurd)
Opening voor inzenders en genodigden met tevens de bekendmaking van de kampioensprijzen:
Donderdag 15 dec. 2022 19.30 uur. Alleen voor inzenders en genodigden.
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Open voor bezoekers:
Vrijdag
16 december 2022 tussen 10.00 uur en 19.00 uur
Zaterdag 17 december 2022 tussen 10.00 uur en 16.00 uur

Afhalen wedstrijdvogels
Zaterdag 17 december 2022 om 16.30 uur

Vogelkampioenschappen 2022
Artikel 1
Deelname:
Inzending is alleen mogelijk voor leden van de N.B.v.V. behorende bij het district Gelderland

Indien afwijkend, in overleg met bestuur District.
De jeugdleden dienen hun geboortedatum te vermelden op hun inschrijfformulier
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de T.T.secretaris Theo Hijmensen (t.hijmensen@chello.nl)
Ook kunnen de inschrijfformulieren gedownload worden via de site van het district Gelderland.
Artikel 2
Gevraagd worden voor de wedstrijdklasse:
alle vogels genoemd in het vraagprogramma van de N.B.v.V. 2020-2024
- alle groepen
- stammen, stellen en enkelingen. Enkelingkampioen kan niet uit Stam of Stel komen
- geringde vogels met vaste voetring uitgegeven door een organisatie aangesloten bij COM Nederland
- kweeknummers op het inschrijfformulier moeten overeenkomen met het kweeknummer op de ring van de
ingezonden vogel, indien andere kweeknummers dan is opgave en verstrekking van registratie formulier
volgens voorschriften N.B.v.V. verplicht.
Artikel 3

Algemene voorwaarden:
- zie publicatie in het tentoonstellings vraagprogramma van de N.B.v.V. 2015-2019
- uiterlijk zaterdag 26 november 2022 om 20.00 uur moet uw inschrijving ingeleverd zijn bij de TT secr.
Theo Hijmensen.

Bronsgietersdonk 517
- inschrijvingen per e-mail

7326JM Apeldoorn
t.hijmensen@chello.nl

telf. 055-5426291

06-30427738

Artikel 4

Kooien e.d.:
- comform publicatie in het tentoonstellings vraagprogramma van de N.B.v.V. 2020-2024
Eigen kooien verzorgd door de inzender:
- alle kooien met uitzondering die door de organisatie beschikbaar gesteld worden
Kooien moeten voldoen aan de gestelde eisen door de NBvV, zij moeten schoon en helder zijn.
De volgende kooien worden beschikbaar gesteld:
- kleine en grote klapkooien
- volières.
Alle vogels worden gevraagd in kooien volgens de richtlijnen N.B.v.V. met uitzondering van ;
- alle duiven in kleine kistkooi verzorgd door de inzender, grote duiven in grote klapkooien
- Alle kooien t.w klapkooi + voliére zijn aanwezig, voorgeschreven in vraagprogramma.

LET OP !!

VOGELS IN AFWIJKENDE KOOIEN WORDEN NIET GEACCEPTEERD !!!

Artikel 5

Kosten:
INSCHRIJFGELD

Inschrijfgeld:
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- volwassenen
- jeugd
Catalogus inzenders:
- volwassenen
- jeugd
Catalogus bezoekers:
Entree tentoonstelling belangstellenden:

€
€

1,50
1,00

per vogel
per vogel

€
€
€

3,00
gratis
3,50
gratis

per stuk

contant betalen
bij het inbrengen
van de vogels

per stuk

Artikel 6

Verzekeringen:
Vogels, kooien en overige materialen zijn tijdens de gehele tentoonstellingsduur verzekerd via de NBvV.
De inzender moet wel duidelijk op het inschrijfformulier de waarde van de kooi en vogel vermelden
inschrijfformulier dateren en ondertekenen.
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Artikel 7

Vergunningen en verklaringen: Kwartels toegelaten indien landelijke regeling dit toestaat.
- Voor kwartels dient u een kopie van recentelijk entingbewijzen van de ingezonden vogels af te geven.
- Voor Europese vogels en hun bastaarden/hybriden dienen te zijn geringd volgens de meest recentelijk
wetgeving.
- Indien andere maatregelen ten tijde van deze tentoonstelling gelden voor een of meerdere vogels
moet door de inzender hieraan voldaan worden.
- Controle van kweeknummers en jaartallen van de prijswinnende vogels zullen door de organisatie
geschieden direct na de keuring.
Artikel 8

Prijzenschema:
- NBvV,

- District,

De keurmeesters bepalen alle prijswinnaars.
Alle prijswinnende vogels worden vermeld in de catalogus.
Kampioen, Zilver en Brons worden volgens de richtlijnen NBvV verdeeld.
Algemeen kampioen Zang, Kleur, Postuur, Tropen, Eur.Cult, Parkieten, Duiven en Grondvogels
Algemeen jeugdkampioen (1 vogel uit alle inzendingen van de jeugd)
Verenigingsprijs:
De vereningsprijs gaat naar de vereniging die het hoogst aantal punten behaald van
- 5 eigen kweek vogels
- 5 verschillende inzenders
- bij gelijk aantal punten wordt telkenmale 1 vogel van een andere inzender
toegevoegd tot er een beslissing is.

Artikel 9

Inbrengen / verzorging
-

Zangvogels c.q. kooitjes inbrengen in de zangkoffers.
Zieke en gebrekkige vogels worden niet toegelaten in de tentoonstellingsruimte.
Sterfte en of beschadiging van de vogels zijn voor uw eigen risico.
De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor overdraagbare ziekten van en door vogels
tijdens en na deze tentoonstelling.
- De vogels staan op de tentoonstelling onder controle van een dierenarts.
- Bodembedekking
- Kwartels
geen bodembedekking (org. verzorgd dit na keuring)
- Insecten/vruchteneters
vocht absorberende bedekking
- Parkieten in universele kooien
SCHELPENZAND
- Parkieten in kist kooien
SCHELPENZAND
- Alle overige vogels
SCHELPENZAND
- Voer
- Voerbakje aan de rechterzijde plaatsen
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- Vogels die bijzondere voeding vereisen dit in voldoende mate afgeven aan de organisatie bij
het inbrengen van de vogels, voorzien van tekst met de betreffende kooinummers en
voederinstructie.
- Drinkfontijntjes verstrekt door organisatie
- Kooinummers en kenmerken
- De toegezonden kooinummers aan de voorzijde in het midden van de kooi bevestigen.
Andere kenmerken aan kooien of afwijkende kooien e.d. worden niet toegestaan.
Artikel 10

Public relations
Voor de inzenders is het mogelijk om te adverteren in de catalogus, informatie hierover bij
de penningmeester Gerrit Hondorp.
Uiterlijke inleverdata en betaling voor of op zaterdag 19 november 2022
Kosten voor de advertenties zijn:
€ 10,1/10 A4 formaat
Ook zakelijke advertenties zijn mogelijk, informatie bij F. Hendriks 026-4952003
of W. Theloosen 0481-375789. Kosten hiervoor zijn opvraagbaar.
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Artikel 11

Toegang
- Voor een ieder is de toegang gratis tijdens de openingsuren.
- Op vertoon van uw originele inbreng/afhaalkaart kunnen de keurbriefjes en catalogus worden afgehaald
bij het secretariaat tijdens de openingsuren.
- Op vertoon van uw keurbriefje kunt u uw behaalde prijs afhalen bij het secretariaat, jeugdleden ontvangen

de behaalde prijs tijdens de opening op donderdagavond.
Artikel 12

Onvoorzien
Door inschrijving onderwerpt u zich aan de bepalingen van dit reglement.
In alle zaken waarin dit reglement of de tentoonstellingsbepalingen van de NBvV niet voorziet beslist
het districtbestuur en de organisatie.

Huissen juli 2022
Districtbestuur Gelderland
V.V. "De Martel" te Huissen

In Gelderland doen we het samen
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