11e Open Almeerse Vogeltentoonstelling 2022

Tentoonstellingsreglement

Tentoonstellingsreglement
Dit reglement en de wijze waarop de tentoonstelling zal worden gehouden kunnen
onder invloed van dan geldende Coronamaatregelen wijzigingen ondergaan.
1.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de EERSTE VERENIGING van VOGELVRIENDEN
(E.V.v.V.) te Almere, aangesloten bij de N.B.v.V., afdelingscode A39.

2.

Locatie : Markerkant 10-50, 1316 AJ Almere.

3.

Data

: woensdag 5 t/m zaterdag 8 oktober 2022.

Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

28 september
5 oktober van 14.00 - 20.00 uur
6 oktober vanaf 09.00 uur
7 oktober 10.00 - 21.00 uur
8 oktober 10.00 - 16.00 uur
8 oktober vanaf circa 16.00 uur

Sluiting inschrijving
Inbrengen vogels
Keuren vogels
TT open voor publiek
TT open voor publiek
Uitkooien vogels

4.

Inschrijvingen geschieden conform het vraagprogramma 2020-2024 van de N.B.v.V.
Inschrijfformulieren zijn te downloaden via de site van de E.V.v.V.; www.vogelverenigingalmere.nl
NB: Inschrijving voor de Open Almeerse Tentoonstelling staat open voor alle vogelhouders.

5.

TT-secretariaat: Rob & Ina Kristel telefoon 06 46 140 291
Inschrijfformulieren digitaal inzenden naar: robkristel@kpnmail.nl. Inzenders zonder e-mail
sturen het formulier per post naar het TT-secretariaat, H. Andriessenweg 4, 1323 EN Almere.
De inbreng/afhaalbrief en kooistickers worden tijdig aan de inzenders toegestuurd.
Het inschrijfgeld is voor de eerste 20 vogels € 1,50 per vogel, vanaf de 21e vogel worden geen
inschrijfkosten berekend.
Voor jeugdleden zijn de kosten € 0,75 voor de eerste 5 vogels, vanaf de 6e vogel worden geen
inschrijfkosten berekend.
Voor de catalogus wordt € 3,00 per inzender in rekening gebracht. Het inschrijfgeld bij
voorkeur uiterlijk 1 oktober overmaken naar: bankrekening NL05 INGB 0005339101 t.n.v.
Eerste Vereniging van Vogelvrienden – Almere onder vermelding van “Inzending TT 2022 + uw
naam en kweeknummer”.

6.

Groepsindeling zie voor omschrijving en de klassenummers het vraagprogramma N.B.v.V.
(tentoonstellingskatern 2020-2024), ook te raadplegen op www.nbvv.nl.
A-vogels Eigen kweek met vaste voetring conform het vraagprogramma N.B.v.V 2020-2024 voor wat
betreft het aantal jaren dat de vogels als eigen kweek ingeschreven mogen worden. Stammen, stellen
en enkelingen zijn toegestaan. Vanwege de vroege datum worden geen zangvogels gevraagd.
B-vogels Eigen kweek overjarig, ouder dan zoals omschreven bij A, uitsluitend enkelingen.
C-vogels Alle overige vogels (aangekocht, niet geringd, enzovoort), uitsluitend enkelingen.
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7.

Europese cultuurvogels worden alleen geaccepteerd indien zij geringd zijn met ringen die
voldoen aan de daarvoor gestelde bepalingen.

8.

Duiven en grondvogels worden alleen geaccepteerd met een geldige verklaring van enting
tegen pseudovogelpest. (Volledig ingevuld en voorzien van handtekeningen van zowel de houder
als een dierenarts).

9.

Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd.

10. Alle andere ringen dan de vaste voetringen moeten zijn verwijderd, met uitzondering van door
de dierenarts aangebrachte sexeringen.
11. Kooien: Het inbrengen geschiedt in door de bond voorgeschreven kooien. De bodems van de
kooien dienen van wit zand te zijn voorzien, de bodems van de kooien van alle kromsnavels
moeten bedekt zijn met zaad. De waterﬂesjes worden ook dit jaar weer gesponsord door MEAT
and FISH, die hoeft u dus niet mee te brengen.
Kooien dienen schoon en netjes te zijn en voorzien van voerbakjes met zaad voor minimaal
1 dag. De vereniging behoudt zich het recht voor om kooien die in slechte staat verkeren te
weigeren of er wordt -indien mogelijk- een alternatief aangeboden. Voor duiven en kwartels
zijn klapkooien beschikbaar. (Indien nodig bij inschrijven vermelden.) Universeel kooien zijn,
voor zover voorradig, te leen. (Indien nodig bij inschrijven vermelden.) De geleende kooien
worden na aﬂoop van de tentoonstelling ingehouden.
12. De verzorging van de vogels tijdens de TT geschiedt door leden van de TT-commissie van
de E.V.v.V. Speciale wensen ten aanzien van voeding graag vooraf opgeven en bij inbrengen
voldoende (speciaal) voer meebrengen.
13. De vogels zijn middels de N.B.v.V. tijdens de TT verzekerd tegen diefstal na inbraak, brand en
verstikking door brand. Op het inschrijfformulier dient u per vogel het te verzekeren bedrag
in te vullen. Vogels waarbij geen bedrag is ingevuld zijn niet verzekerd.
14. Verkoop vogels: Vogels bestemd voor de vrije verkoop moeten op een verkoop formulier van de
E.V.v.V. worden aangemeld. Na verkoop zal 10% van de vraagprijs ten goede komen aan de vereniging.
TT-vogels: Van wedstrijdvogels die te koop worden aangeboden zal na verkoop 10% van de
vraagprijs ten goede komen aan de vereniging.
Vrije verkoop: Inzenders en leden van de E.V.v.V. mogen een onbeperkt aantal vogels te koop
aanbieden, mits deze in goede conditie zijn (max. 2 vogels per kooi). Op het verkoopformulier
moet worden vermeld of een vogel apart verkocht mag worden of alleen per koppel. De vrije
verkoop staat open voor alle inzenders en alle leden van de E.V.v.V.
Prijsindeling: Om prijswinnend te kunnen zijn dienen A-vogels minimaal 90 punten te behalen.
A-vogels zullen worden gesplitst in negen clusters;
Kleurkanaries
1. Lipochroom, vraagprogramma groep 2.001 t/m 2.030
2. Gemelaniseerd klassiek, vraagprogramma groep 2.031 t/m 2.083
3. Gemelaniseerd mutanten, vraagprogramma groep 2.085 t/m 2.530
Postuurkanaries
4. Vorm- en houdingrassen, vraagprogramma groep 4.001 t/m 4.317
Exoten
5. Zebravinken t/m rijstvogels, vraagprogramma groep 5.001 t/m 8.009
6. Overige, vraagprogramma groep 9.001 t/m 17.031
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Kromsnavels
7. Vanaf vraagprogramma groep 18.001 t/m 32.008
Kwartels/duiven
8. Vraagprogramma groep 33.001 t/m 34.015
In elk van de clusters zal de keurmeester (minimaal 90 punten) K-Z-B aanwijzen.
Er is een wisselbeker ter beschikking gesteld. Deze zal worden toegekend aan de winnaar van
het klassement over de 5 hoogste A-vogels.
B- en C-vogels zullen worden opgesplitst in kanaries en overige. Om met B- en C-vogels voor
een eerste prijs in aanmerking te komen moeten deze minimaal 90 punten, voor een tweede
prijs minimaal 89 en voor een derde prijs minimaal 88 punten behalen.
De prijswinnaars worden door de keurmeesters aangewezen.
Voor jeugdleden zijn aparte prijzen te winnen.
Het bestuur kan bovendien besluiten speciale prijzen toe te kennen.
Bondskruis N.B.v.V.: Het bondskruis is voorbehouden aan leden van de E.V.v.V.
Dit jaar gaat het bondskruis naar de Tropen/Europese cultuurvogels. In 2023 gaat het bondskruis
naar de zangkanaries, in 2024 naar de groep kleur- en postuurkanaries en in 2025 weer naar
de kromsnavels, dit met inachtneming van de bondsreglementen. Voldoet een groep niet aan
de bondsreglementen dan gaat het bondskruis naar de eerstvolgende groep. In 2022 zullen
ook de bondsprijzen die voor 2021 ter beschikking waren gesteld worden ingedeeld.
Bondsmedailles N.B.v.V.:
Een bondsmedaille voor de hoogst gewaardeerde kleurkanarie.
Een bondsmedaille voor de hoogst gewaardeerde postuurkanarie.
Een bondsmedaille voor de hoogst gewaardeerde exoot.
Een bondsmedaille voor de hoogst gewaardeerde kromsnavel.
Een bondsmedaille voor de hoogst genoteerde kwartel/duif.
Er kan per vogel maar 1 bondsprijs worden gewonnen,
Wanneer er meer bondsmedailles zijn te verdelen dan zullen deze door de tentoonstellingscommissie aan andere groepen worden toegekend. Te denken valt aan Europese cultuurvogels
en/of een verdere splitsing van klassen.
Wanneer er minder bondsmedailles dan boven voorgesteld zijn te verdelen gaat de verdeling
naar beoordeling van de tentoonstellingscommissie (grootte cluster, puntenaantal enzovoort).
Klassement: Van alle inzenders die 5 of meer vogels hebben ingebracht zal een klassement worden opgemaakt. Het totaal aantal punten van de beste 5 vogels bepaalt de plaats op de ranglijst.
Indien meerdere inzenders met een gelijk aantal punten eindigen wordt steeds 1 vogel van de
inzenders toegevoegd, tot een beslissing valt.
Voor de 5 hoogst genoteerde inzenders in het klassement wordt door hoofdsponsor MEAT and
Fish vleespakketten beschikbaar gesteld.
15. Wedstrijdprijzen zullen bestaan uit een verzameloorkonde waarop de door de inzender gewonnen
prijzen worden aangegeven. Deze wedstrijdprijzen zullen zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur worden
uitgereikt
16. Indien zich tijdens de TT gevallen voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan neemt het
bestuur een bindende beslissing, dit met inachtneming van het TT-bondsreglement.
17. Stammen en stellen zullen worden ingedeeld naar aantal en groepen.
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