Eerste Flakkeese
Vogelvereniging
Secretariaat:
Dhr. A. van der Veer
Adres: Wilhelminastraat 6
3241 GW Middelharnis
Tel: 0187 663660
0641495288
E-mail: a.v.d.veer@barorganisatie.nl
E-mail: secretaris@efvv.nl

Reglement

Locatie TT: Gebouw SVIK te
Dirksland

Bijzondere tentoonstelling 2019
Datum: 1 en 2 november 2019
Plaats: gebouw SVIK, Philipshoofjesweg 57a 3247 XR Dirksland
Algemeen
Inbrengen vogels
Keuren vogels
Opening tentoonstelling
Tentoonstelling open
Prijsuitreiking
Vogels uitkooien

woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

30 oktober vanaf 15:30 tot 17:00/ 19:30 tot 21:00
31 oktober
1 november van 20:00 tot 22:00
2 november van 10:00 tot 16:00
2 november 14:00
2 november vanaf 16:00

Artikel 1. Deelname
1.1
Deelname aan de tentoonstelling vindt plaats met in achtneming van de bepalingen in
de katern van de NBvV en de regelgeving vanuit het NBvV bondsvademecum. Voor
meer informatie zie de internetsite www.nbvv.nl.
1.2

Ingeschreven kunnen worden: alle in het Vraagprogramma NBvV 2015-2019
genoemde vogelsoorten met uitzondering van groep 1 (zangkanaries). Al deze vogels
kunt u ook als OK vogel inzenden m.u.v. groepen 33 en 34 (grondvogels en duiven)
deze dienen altijd geringd en ingeënt te zijn. Grondvogels en overige duiven kunnen
alleen worden ingeschreven, vergezeld van een verklaring van enting tegen pseudo
vogelpest (N.C.D.) ondertekend en gestempeld door een erkende dierenarts.

1.3

Inschrijving geschiedt door inlevering van het volledig ingevulde inschrijfformulier met
betaling van het verschuldigde bedrag aan de penningmeester of door het bedrag
over te maken op rek. nr NL46RABO 03420.65.459 t.n.v. Eerste Flakkeese
Vogelvereniging (vermeld duidelijk uw naam en kweeknummer!)

1.4

Het inschrijfformulier moet uiterlijk donderdag 17 oktober 2019 door het secretariaat
(of één van de bestuursleden) zijn ontvangen. De inschrijfformulieren kunnen
opgestuurd of gemaild worden naar bovenstaand adres. Ook kunt u het
inschrijfformulier inleveren tijdens de najaarsvergadering op donderdag 10 oktober
2019.

1.5

Inbreng/afhaalformulieren en stickers voor op de tt kooien worden u tijdig
toegezonden. De stickers met het kooinummers dienen in het midden van de kooi zo
hoog mogelijk geplakt te worden.

1.6

Het is mogelijk uw vogels in te zenden voor de verkoopklasse. Deze vogels ook graag
inbrengen op woensdag 30 oktober vanaf 15:30 uur tot 17:00 uur en van 19:30 uur tot
21:00 uur. Aanwezige bestuursleden nemen de vogels in ontvangst. De niet

verkochte vogels dienen zaterdagmiddag vóór 16:00 te worden afgehaald. 10% van
de opbrengst van de vogels is bestemd voor de vereniging. De vogels bestemd voor
de verkoopklasse moeten worden ingezonden in schone, met schelpenzand
voorziene TT-kooien. In de kooien dient een gevuld voerbakje aanwezig te zijn,
conform de door de NBvV geldende regels. Er mogen niet meer dan twee vogels in
één kooi worden geplaatst. Zieke of gewonde vogel worden geweigerd. Lopers zijn
niet toegestaan.
Artikel 2 Kosten
2.1
Het Inschrijfgeld bedraagt:
Enkeling
Stel
Stam
Derby
Adm. Kosten
Catalogus

€ 1,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

U betaalt voor maximaal 15 inzendingen. Alle vogels die u meer inzend zijn
gratis.
Jeugdleden kunnen de eerste 5 vogels gratis inzenden en vanaf de 6e vogel betalen
zij de helft van het inschrijfgeld.
2.2

Bij absente vogels wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald

Artikel 3. Prijzen
3.1
Alle inzenders van de tentoonstelling komen in aanmerking voor de prijzen die de
NBvV ter beschikking stelt. Echter is het bondskruis bestemd voor de hoogst
gewaardeerde vogel van een lid van de organiserende vereniging. Het bondskruis
valt dit jaar in de groep Parkieten.
Volgorde;
Tropen 2017 – 2020.
Kanaries 2018 – 2021.
Parkieten 2019 – 2022.
De bondsmedailles zijn alleen voor eigenkweek enkelingen. Deze zullen naar rato
verdeeld worden aan de vogel die nog geen prijs heeft gewonnen.
Bij gelijke eindiging zal er worden geloot.
3.2

3.3

De wisselbeker is bestemd voor de hoogst gewaardeerde vogel uit de inzenders van
de organiserende vereniging. Deze wordt door de keurmeester aangewezen.
Eigen kweek
Bij de enkelingen EK is er per groep een kampioen, ongeacht het aantal vogels. Een
extra 1e of 2e prijs zal worden gebaseerd op de verhouding 1:10, waarbij voor elke
verhoging van de prijzen de helft of meer van dit aantal vogels per indelingsgroep
aanwezig moet zijn.

3.4

Om kampioen te worden moet een ingezonden vogel minimaal 92 behalen, voor een
1e prijs 91 punten en voor een 2e prijs 90 punten.

3.5

Bij zowel stellen als stammen is er per groep een kampioen, ongeacht het aantal
stellen of stammen. Een extra 1e of 2e prijs zal worden gebaseerd op de verhouding
1:5. Stellen en stammen dingen niet mee naar de prijzen van de enkelingen. Wel
dingen de afzonderlijke vogels mee naar het bondskruis.

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.10

3.12

Om kampioen te worden moet een ingezonden stel minimaal 184 punten behalen (er
worden vanaf 2019 geen eenheidspunten meer gegeven aan stellen). Een
ingezonden stam moet minimaal 366 punten behalen, inclusief eenheidspunten.
Open klasse
Vogels zoals bij artikel 1.2 staan aangegeven kunnen in de open klasse worden
ingeschreven. Deze zullen worden verdeeld in de groepen kanarie – tropen parkieten.
Per groep wordt er een kampioen toegekend, ongeacht het aantal vogels. Een extra
1e of 2e prijs zal worden gebaseerd op de verhouding 1:10, waarbij voor elke
verhoging van de prijzen de helft of meer van dit aantal vogels per indelingsgroep
aanwezig moet zijn. Voor een kampioenprijs moet de vogel minimaal 92 punten
hebben behaald. Bij een 1e prijs minimaal 91 punten, 2e prijs minimaal 90 punten.
Jeugd
Voor de jeugd (t/m 18 jaar) is er een speciaal jeugdklassement. De hoogste
gewaardeerde vogel wordt kampioen. Bij gelijke eindiging van punten zal er worden
geloot. In iedere groep (kanaries - tropen - parkieten) valt een kampioensprijs mits
de vogel het gestelde aantal punten behaalt. Te weten kampioen min. 92 punten, 1e
prijs 91 punten en 2e prijs 90 punten.
Derby
De derbyvogel is de vogel uit uw inzending die volgens u de meeste punten zal
behalen. (minimaal 3 inzendingen). U hoeft uw derby pas aan te wijzen en af te
rekenen bij het inbrengen van uw vogels. Bij meerdere juist aangewezen derby
vogels zal ongeacht het behaalde aantal punten worden geloot. De inzender die de
derby wint ontvangt hiervoor een beker.
Klassementsprijzen
Het klassement wordt systematisch geordend met behulp van het computerprogramma waarin de administratie van de tentoonstelling wordt verwerkt. Het
programma bepaalt de plaats van de inzender in het klassement door de punten van
de 5 beste EK vogels van een inzender bij elkaar op te tellen. Het klassement bestaat
dus uit de 5 hoogst gewaardeerde vogels van een inzender. Bij gelijke puntentotalen
geven de punten van de 6e, of daarop volgende vogel(s) de plaats aan in het
klassement. Dit tot het aantal ingezonden vogels van een van de inschrijvers. Mocht
het puntentotaal dan nog hetzelfde zijn wordt er geloot. Nummer één, twee en drie
van het eindklassement ontvangen een prijs.
Prijzen
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven voor welke prijs u in aanmerking wilt
komen. Er kan gekozen worden voor een beker, een oorkonde of een geldprijs. Let
op, er kan maar één van de drie prijzen gekozen worden. Wanneer er op het
inschrijfformulier geen voorkeur wordt ingevuld krijgt u wanneer u een prijs wint een
oorkonde.
Geldprijzen
Wanneer u kiest voor een geldprijs kunt u de volgende bedragen verwachten:
Kampioen:
€ 8,Eerste prijs: € 6,50
Tweede prijs € 5,Derde prijs
€ 4,-

Artikel 4. Speciale en beschermde vogels
4.1
Inzenders van vogels die een bescherming genieten en/of die voorkomen op een
(Cites) lijst beschermde vogels, dienen een kopie van de betreffende vergunning af te
geven bij het inbrengen. Voornoemde omschrijving geldt tevens voor
bastaarden/hybriden uit beschermde vogels. Voor meer details verwijzen wij naar de
site www.nbvv.nl.
Artikel 5 Ringen
5.1
Europese cultuurvogels en overige beschermde vogels (zie ministeriële regeling)
moeten voorzien zijn van een ring met een breukzone met daarop ook de andere van
overheidswege verplicht gestelde aanduidingen.
5.2

De ringencommissie controleert direct na de keuring de ringen van alle winnende
vogels. Bij constatering van onrechtmatigheden wordt de betreffende vogel
gediskwalificeerd.

5.3

Vogels met zogenaamde breekringen die bij een vogel zijn aangelegd na een
onderzoek met een endoscoop t.b.v. geslachtsonderscheid, worden niet als
onrechtmatig beschouwd.

5.4

Vogels die zijn ingestuurd en ringen dragen van andere organisaties met daarop het
kweeknummer van de inzender komen in aanmerking voor een bondsprijs. De
organisatie waar de ring van is moet dan wel door de COM zijn erkend.

5.5

Voor vier als stam ingezonden vogels gelden de volgende voorwaarden:
Vogels uit een stam mogen alle vier geringd zijn met ringen van diverse organisaties
mits die bij de COM zijn aangesloten. Alle ringen moeten wel het kweeknummer van
het lid vermelden. De geringde vogels kunnen verschillend van kweekjaar en
kleurring zijn, de vogels mogen echter niet ouder zijn dan voor die betreffende
hoofdgroep geldt.

Artikel 6. Organisatie
6.1
Tijdens het keuren, het vaststellen van de prijzen, het samenstellen van de catalogus
en vóór de officiële opening heeft niemand, zonder toestemming van het TT bestuur,
het recht de tentoonstellingsruimte te betreden.
6.2

Vogels mogen pas na sluiting van de TT, zaterdag na 16:00 uur en na het tonen van
het inbreng- c.q. afhaalformulier de TT verlaten. Alleen bij ziekte of beschadiging van
de vogel wordt er door het bestuur een uitzondering gemaakt.

6.3

Uw vogels zijn tijdens de tentoonstelling tegen brand en diefstal (na inbraak)
verzekerd, mits u de handelswaarde van uw vogels en kooien op uw inschrijfformulier
heeft vermeld. (Deze zelf graag optellen) Voor schade, ziekte en/of sterfte tijdens de
TT is de vereniging niet aansprakelijk. Wanneer u geen handelswaarde van uw
vogels en kooien invult zijn uw vogels en kooien niet verzekerd.

6.4

Zonder toestemming van het TT bestuur is het verboden vogels uit de kooien te
halen.

6.5

Het is verboden om zich met lopers, kooien of grote tassen in de
tentoonstellingsruimte te begeven tenzij de vogels gebracht of gehaald worden naar
de verkoopklasse.

6.6

In de tentoonstellingsruimte en in de rest van de zalen is het verboden te roken.

Artikel 7. Kooien
7.1
De vogels dienen ingebracht te worden in tentoonstellingskooien die voldoen aan de
door de NBvV gestelde eisen. De kooien moeten van binnen helder wit zijn en de
buitenkant zwart. De stokken moeten aanwezig en schoon zijn en goed vastzitten
zodat de vogel rustig kan zitten. Wanneer de kooien niet voldoen aan deze eisen kan
de keurmeester de kooi afkeuren. In dit geval wordt de vogel ook niet gekeurd.
7.2

De kooien dienen voorzien te zijn van witte met voer gevulde voerbakjes.
Waterflesjes worden door de vereniging verstrekt.

7.3

Als bodembedekking dient wit zand. Bij grasparkieten, agaporniden en grote
parkieten wordt geen gebruik gemaakt van een zaadbakje, het zaad dient als
bodembedekking.

7.4

Vruchten- en insecteneters, lorries etc. dienen beukensnippers (middel) als
bodembedekking te hebben.

7.5

De organiserende vereniging heeft een aantal huurkooien beschikbaar voor inzenders
die niet over eigen kooien beschikken. Indien u daar gebruik van wilt maken moet u
dit duidelijk op het inschrijfformulier vermelden. De huurprijzen zijn voor
universeelkooi €1,- kleine kistkooi (parkietenkooi) €2,- en een volière 3,Deze kunnen op donderdag 10 oktober tijdens de ledenvergadering opgehaald
worden (in het gebouw van de SVIK vanaf 20:00 uur). De huurkooien kunnen na het
tentoonstelling seizoen en wel uiterlijk voor 1 februari 2019 schoongemaakt
ingeleverd worden bij bestuurslid Piet Damme of secretaris Arend van der Veer. De
vereniging maakt geen kooien schoon, u dient zelf de gehuurde kooien schoon te
maken voordat u de vogels in de kooi plaatst en inbrengt op de tentoonstelling. Voor
het inleveren graag eerst contact opnemen met één van deze bestuursleden. Piet
Damme 0646192658 Arend van der Veer 0641495288.

Artikel 8. Keuring
8.1
Indien er onvolkomenheden aan de vogel wordt geconstateerd (mist teen/nagel) of
ingezonden wordt met verkeerde ring zal de vogel worden uitgesloten van keuring.
8.2

Bij foutieve optelling van de punten op de keurbriefjes is het door de keurmeester
gegeven eindtotaal bindend.

8.3

Op de beoordeling van de vogel is geen beroep mogelijk.

Artikel 9. Persoonsgegevens
9.1
Hij/Zij geeft met het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier expliciet
toestemming voor gebruik van deze gegevens voor: het beschikbaar stellen van
gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een tentoonstelling.
In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het
tentoonstellingsbestuur.
K. Goedegebuure (voorzitter )

A. van der Veer (secretaris)

