TT-Reglement 2021

Sinds kort zijn wij ook te vinden via :
volierevereniging.nl
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Tentoonstellingsreglement
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk voor maandag 8 november 2021 om
20:00 uur in bezit te zijn van TT-secretaris Erik Hulsman ( zie adressering onderaan
het inschrijfformulier).
Te laat binnengekomen of foutief ingevulde inschrijvingen kunnen helaas niet in
behandeling worden genomen.
Inbreng vogels
Op woensdag 17 november 2021 van 18.00 uur t/m 21.00 uur in het clubgebouw
van de v.v. “Drachtster Vogelvrienden” aan de Noorderdwarsvaart 84d te Drachten.
Opening
Op vrijdag 19 november is de zaal open van 14:00 tot 16:30 maar de officiële
opening is op vrijdag 19 november om 19.30 uur.
Dit is voor inzenders en genodigden. Vanaf 19:40 uur is de zaal open voor publiek,
de openingstijd is tot 22.00 uur.
Op zaterdag is de tentoonstelling geopend vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur.
Sluiting
De tentoonstelling sluit op zaterdag 20 november 2021 om 15.00 uur en vanaf
dan kunnen de vogels worden afgehaald.
Prijsuitreiking
Deze vindt plaats op zaterdag 20 november 2021 op de gebruikelijke slotavond en de
aanvang is 20.30 uur. Voor diegene die hier niet aanwezig kunnen zijn kan in overleg
met de tentoonstellingscommissie de prijzen na het afhalen van de vogels worden
meegenomen
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1
Deelname
Deelname aan deze tentoonstelling is opengesteld voor alle leden die lid zijn van
onze vereniging en subleden.
Artikel 2
Keuring
De ingezonden vogels worden gekeurd door keurmeesters van de NBvV, volgens de
door deze Bond voorgeschreven standaard eisen en voorschriften.
Artikel 3
Vraagprogramma
De vogels worden ingeschreven volgens het vraagprogramma van de NBvV,
gepubliceerd in tentoonstelling bijlage 2020 t/m 2024 van de NBvV, inclusief
rectificaties in dit reglement.
Artikel 4
Verzekering
Gedurende de periode dat de vogels zich in de TT zaal bevinden zijn deze, inclusief
de kooien, verzekerd tegen brand en diefstal. Dit volgens de geldende condities van
de NBvV. Deze verzekering is vrij van premie, maar is alleen van kracht als de
waarde op het inschrijfformulier is vermeld. Als waarde geldt het bedrag dat in een
bonafide dierenwinkel voor een dergelijke vogel moet worden betaald.
Artikel 5
Verzorging
De vogels worden gedurende de periode dat zij onder beheer zijn van de
organiserende vereniging voorzien van voer en vers water, met dien verstande dat
de vogels bij inbreng voorzien moeten zijn van voer. De verzorging van de vogels is
in handen van een daartoe aangewezen commissie.
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ziekte en/of sterfte van
de vogels gedurende de periode dat zij deze onder haar beheer heeft of daarna.
Gelet op het bovenstaande is het niemand anders dan de daartoe aangewezen
commissie toegestaan de kooien van de stelling te nemen, te vervoeren dan wel te
verplaatsen.
Artikel 5.1
Bijzondere bepaling m.b.t. voer
Vogels die een afwijkende voermethode vereisen, kunnen in overleg met de TTcommissie, door de inzender van speciaal voer worden voorzien.
Hoofdstuk 2
Artikel 6

Inschrijvingen
Inschrijvingen

Ingeschreven kan worden in alle groepen die gevraagd worden in het
Bondsvraagprogramma, met uitzondering van groep 1 zangkanaries.
Vogels welke als Eigen Kweek (EK) worden ingeschreven, moeten zijn voorzien van
de juiste maat voetring (van de NBvV of één van de bij de COM aangesloten
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Nederlandse verenigingen) van het desbetreffende broedjaar en door de inzender
zelf gekweekt.
Het kweeknummer van de kweker dient ten allen tijde op het inschrijfformulier te zijn
vermeld.
Artikel 7
Vraagprogramma
In het tentoonstellingskatern 2020 – 2024, vanaf blz. 8, staat het verkorte
vraagprogramma. In de genoemde groepen (m.u.v. groep 1) worden Enkelingen,
Stellen en Stammen gevraagd. De organisatie is verplicht om zich aan dit
vraagprogramma te houden. Vogels ingezonden in een foute klasse worden wel
gekeurd, maar komen niet in aanmerking voor een prijs.
Het inschrijfgeld vervalt bij inschrijving in een verkeerde hoofdgroep aan de
organiserende vogelvereniging.
Artikel 8
Europese Cultuurvogels
Europese cultuurvogels kunnen worden ingezonden indien zij voorzien zijn van een
vaste, door de NBvV goedgekeurde, voetring. Ongeringde vogels
worden NIET toegelaten. Voor BUD vogels dient u zelf voor de benodigde papieren
te zorgen.
Deze papieren dienen tijdens de TT in het bezit van de TT-secretaris te zijn.
Artikel 9
OK- en OEK-vogels
De vereniging kent naast bovengenoemde mogelijkheden, ook de mogelijkheden
om alle klasse vogels in te schrijven als overjarig eigenkweek en openklasse.
Overjarig eigenkweek zijn vogels die volgens het vraagprogramma niet mee kunnen
doen bij de eigenkweek vogels.
Openklasse vogels kunnen vogels zijn die aangekocht zijn of die niet voorzien zijn
van een vaste voetring.
Alle ”eigenkweek” vogels, zoals deze in het vraagprogramma genoemd zijn dienen
voorzien te zijn van maximaal een vaste voetring van de juiste afmeting . Deze
voetring moet van het type en formaat zijn dat door de NBvV is voorgeschreven.
De ring moet duidelijk ingegraveerd de volgende gegevens vermelden;
kweeknummer van de inzender, het broedjaar en het volgnummer. Alle als
eigenkweek en overjarige eigenkweek
Ingeschreven vogels die bij controle niet de gegevens in de ring hebben zoals deze
op het inschrijfformulier zijn vermeld, met uitzondering van het volgnummer, worden
gediskwalificeerd, ongeacht de reden van deze afwijking.
De overjarig eigenkweek klasse geldt voor alle vogels, daar er voor deze klasse een
kampioensprijs beschikbaar is . Over de totale inzending in de openklasse wordt een
kampioen aangewezen. Bij het gelijk eindigen van de vogels in deze klasse beslist
het lot naar welke vogel het kampioenschap gaat.
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Artikel 10.
Inschrijfgelden
Het inschrijfgeld voor deze tentoonstelling bedraagt €1.75 per vogel. Bij een stam
geldt hier het viervoud van. Bij stellen het tweevoud. Boven de 10 vogels zijn de
inzendingen gratis. U betaalt dus, inclusief catalogus, nooit meer dan 20 euro.

NB: Op het inschrijfform ulier zal m ogelijk een hoger bedrag verschijnen.
Dit ligt dus niet aan u, m aar aan de program m ering. Deze kent geen
“Stopbedrag”.
Artikel 11 Absenten
Bij het niet inzenden van de ingeschreven vogels vervalt het inschrijfgeld aan de
tentoonstellingskas.
Artikel 12 Catalogus
Alle uitslagen van de tentoonstelling worden verwerkt in een catalogus.
Artikel 13 Uitgifte catalogus
De uitgifte van de catalogus vindt plaats na de officiële opening. Voor de opening
van de tentoonstelling is het niet mogelijk om inzage of kennis te nemen van de
tentoonstelling.
Artikel 14
Derbyvogel
Elke kweker mag zelf een derby vogel aanwijzen. Deze moet wel vermeldt worden op
het inschrijfformulier bij het inbrengen van de vogels. De Derby kan worden
aangegeven d.m.v. vermelding van het kooinummer. Dit nummer kan bij het
inleveren van de vogels niet meer gewijzigd worden. De Derby geldt voor die
hoofdgroepen welke in vraagprogramma als “Eigen Kweek” vogels worden
aangeduid.

Pagina 5 van 6

Hoofdstuk 3.

Kooien.

Artikel 15 Kooien
Grote tropische vogels, duifjes, grondvogels, grote parkieten, Neophema’s en
papegaaien kunnen gehuisvest worden in grote tropen/parkieten kooien (eigendom
eigenaar).
Artikel 16 TT-kooien algemeen
Alle overige vogels dienen te worden ingezonden in eigen universele TT kooien,
inclusief voorgeschreven drinkflesjes en voerbakje. Op verzoek van diverse leden
mogen Norwich kanaries in hun eigen specifieke kooien worden ingezonden en
Glosters in Gloster-kooien.
Artikel 17 Bodembedekking TT-kooien
Uitgezonderd de kooien waarin vruchten en insecteneters bevinden, mag uitsluitend
schelpenzand als bodembedekker gebruikt worden.
Artikel 18 Drinkflesjes
Ten aanzien van het drinkflesje wordt gesteld dat uitsluitend het nieuwste type is
toegestaan, ten einde uniforme uitvoering te krijgen. (witte voet en doorzichtig
waterreservoir)
Artikel 19 Kooinummers
De toegezonden kooinummers dienen door de inzender deugdelijk in het midden aan
de voorzijde van de kooi te worden aangebracht. Voor de koepelkooien geldt een
lange zijde als voorzijde, waarbij het drinkflesje dan aan de rechterkant geplaatst is.
Voor vogels gehuisvest in klapkooien dienen de kooinummers bij het inbrengen
afgegeven te worden.
Artikel 20 Voeren
Voor het voeren van de vogels worden erkende kwaliteitsvoeders gebruikt en
geschiedt door leden welke aangewezen zijn door het bestuur. Zelf bijvoeren is niet
toegestaan.
Artikel 21 Drinkwater
Uw vogels worden eenmaal per dag voorzien van schoon drinkwater .
Artikel 22 Afsluitend
Bij alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, wordt door het
bestuur naar eer en geweten gehandeld. Dit is bindend.

Drachten, 01-10-2021.
Het bestuur van v.v. “Drachtster Vogelvrienden”
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