REGLEMENT TENTOONSTELLING 2018
VOGELVERENIGINGEN “MUSSELKANAAL e.o.”

Van 23 nov. tot en met 25 nov. 2018 in Dorpshuis D’Oale School, Ter Apelkanaal Oost 79,
Ter Apelkanaal
Artikel 1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bonds TT- reglement is van toepassing op deze tentoonstelling, tenzij anders is aangegeven. Alle
inzenders worden geacht van de inhoud kennis te hebben genomen en dienen zich hieraan en aan
onderstaande artikelen te onderwerpen.
Artikel 2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingen zijn alleen mogelijk voor leden van de organiserende verenigingen en die door de
vogelverenigingen Musselkanaal e.o. zijn uitgenodigd.
Artikel 2a.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement. Iedere inzender is zelf
verantwoordelijk voor de juiste inschrijving van de vogels per hoofdgroep en klasse.
Artikel 2b.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Betreft: A.V.G. (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (verplicht per 25-05-2018)
1. Door het inschrijven voor de Vogel show van Musselkanaal en Omstreken, conformeert betrokkene
zich met de geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen
en gebruiken van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de Vogel show van
Musselkanaal en Omstreken
2. Hij/Zij erkent door in te schrijven voor deze Vogel show van Musselkanaal en Omstreken dat de
gegevens, zoals naam, adres, woonplaats en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en emailadres verwerkt mogen worden in de onder punt 3 benoemde onderdelen.
3.Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:
• de administratieve verwerking van inschrijfgelden
• de administratieve verwerking van wedstrijduitslagen
• toezending van uitnodigingen voor deze Vogel show van Musselkanaal en Omstreken
• het registreren en delen van de uitslagen in de catalogus
4. Het bestuur van de organiserende vereniging verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris
tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van de persoonsgegevens twee
jaar na beëindiging van de Vogel show van Musselkanaal en Omstreken . Verder onthoudt het bestuur van
de organiserende vereniging zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor
de gegevens zijn verzameld.
Artikel 3.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingeschreven kan worden volgens het vraagprogramma van de NBvV.
Open klasse zullen ook worden toegelaten. Bij dreiging van vogelgriep, zullen geen kwartels en
vleesduiven (Columba livia) worden gevraagd en zal het e.v. betaalde inschrijfgeld terug
worden betaald. Inzenders van grondvogels dienen bij het inbrengen van hun vogels, bij het secretariaat
een geldige entverklaring in te leveren. Voor Cites-vogels geldt een eigendomsverklaring. Deze
verklaringen worden bij het afhalen van de vogels weer teruggegeven aan de eigenaar.
De E.K. vogels moeten voorzien zijn van een vaste voetring met een juiste ringnummer en mogen
hiernaast geen andere ringen of herkenningstekens dragen.
Open klasse kunnen ook aangekochte vogels zijn.
Opgave van volgnummers van de bondsring bij inschrijving van de vogels voor deze TT is niet
noodzakelijk.
Alleen vogels van dezelfde soort en kleurslag mogen eventueel worden vervangen. Tevens voor leden van
de door de NBvV erkende ringdragers. Hierbij moet worden gedacht aan organisaties zoals b.v. KLN
(Kleindier Liefhebbers Nederland), alle overige bij de Entente Européenne aangesloten organisaties en

Aviornis. De ringen van de BEC, ANBvV en andere bij de COM aangesloten organisaties, zijn reeds erkend.
Om voor de door de NBvV beschikbaar gestelde bondsprijzen in aanmerking te komen, geldende volgende
voorwaarden:
- de inzender moet lid zijn van de NBvV;
- de inzender moet het bewijs overleggen (en daarvan ook een kopie inleveren) dat deze ringen aan hem /
haar zijn geleverd door de zusterorganisatie;
Prijswinnende vogels met ringen (niet zijnde de NBvV) kunnen zonder de verplichte registratiebewijs voor
geen enkele bondsprijs in aanmerking komen.
Per inzender één Derby vogel .( alleen EK vogels komen hiervoor in aanmerking)
Dit is een door de inzender aangewezen vogel, waarvan hij/zij denkt een hoge klassering te kunnen
behalen.
Niet gekeurde vogels, dit betreft vogels met onherstelbare gebreken, mogen niet op de stellingen staan.
Artikel 4.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Europese Cultuurvogels worden alleen geaccepteerd indien voorzien van een erkende voetring.
Alle gegevens op de ring moeten juist zijn.
Het risico van inzending blijft voor de inzender.
Artikel 5.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het inschrijfgeld bedraagt voor alle klassen: €. 1,25 per vogel, voor de eerste 10 vogels, daarna € 0,50 per
vogel; €. 2,50 per stel en €. 5,00 per stam .
De catalogus ad. €. 3,00 is verplicht voor iedere inzender.
Stammen en stellen dingen niet mee in de klassen enkeling.
Artikel 6.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zieke vogels worden geweigerd resp. retour gezonden. De vogels worden naar eer en geweten zo goed
mogelijk verzorgd. De organiserende vereniging en de TT-organisatie aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor ziekte of sterfte van de ingezonden vogels gedurende de tijd dat zij de vogels onder hun beheer
hebben of daarna.
Aan de deelnemers wordt geen inschrijfgeld terug betaald bij het niet inzenden van de vogels of door
weigering van de vogels door het TT-bestuur in verband met:
zieke vogels of vuile of afwijkende kooien.
Artikel 7.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanaf het moment dat de T.T.-organisatie een inzending heeft geaccepteerd tot het ogenblik waarop deze
weer aan de eigenaar ter hand wordt gesteld, zijn de T.T.-materialen van Bondswege verzekerd tegen
brand, verstikking door brand en voor diefstal na inbraak.
Ingezonden vogels zijn alleen verzekerd als de dagwaarde op het inschrijfformulier is vermeld in de
betreffende kolom is vermeld door de inzender.
Bij uitkering geld de (winkel)dagwaarde van de vogels in euro’s.
Artikel 8.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Behoudens de daartoe door de TT-organisatie aangewezen personen is het een ieder verboden tijdens de
tentoonstelling te voederen of aan te raken of de kooien van de stellingen te nemen.
Tijdens de TT is roken verboden in de zaal.
Artikel 9.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Men is verplicht de vogels in te zenden in door de Bond voorgeschreven kooien.
N.B.: Universeelkooien dienen voorzien te zijn van een wit half rond voederbakje aan de rechterkant
Grote parkietenkooien dienen voorzien te zijn van een wit rechthoekig voederbakje aan de rechterkant.
Opmerking: geen drinkfonteintje aan of in de kooien plaatsen. Deze zullen worden geplaatst
door de organisatie, en blijven eigendom van de vereniging.

Vogels, ingebracht in eigen kooien van afwijkend model of afwijkende kleur worden niet toegelaten.
Bodembedekking: Voor Kanaries, Tropen en Europese Cultuurvogels: wit schelpenzand.
Parkieten: wit schelpenzand of fijne beukensnippers.
Eigendomsmerken, namen e.d. van eigen kooien mogen uitsluitend op de onderkant van de kooi
voorkomen. Inzenders die niet over eigen kooien beschikken, kunnen vogels huisvesten in kooien van de
organiserende vereniging, uiteraard zolang ze voorradig zijn.
Artikel 10.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om voor een Bondskruis of Bondsmedaille in aanmerking te komen geldt art. 14 lid 4 en art. 16.
van het reglement voor tentoonstellingen in het bondsvademecum of het
tentoonstellingskatern 2015-2019, welke als bijlage bij Onze Vogels wordt geleverd.
De Bondskruizen blijft bij de organiserende vereniging, alwaar de ringen ook moeten zijn besteld.
Voor de prijzen geldt minimaal: 1e prijs 91 punten en hoger. EK vogel
2e prijs 90 punten en hoger. EK vogel
1e prijs 92 punten en hoger OK vogel
2e prijs 91 punten en hoger OK vogel
Voor stammen en stellen wordt het punten aantal als volgt samengesteld:
Uit alle stammen en stellen wordt een stamkampioen/stelkampioen aangewezen volgens de
richtlijnen hieronder:
Minimaal 5 stammen of 5 stellen moeten ingeschreven staan op deze tentoonstelling om voor het
Kampioenschap mee te dingen.
Puntenwaardering stammen: 364 punten en hoger 1e prijs (incl. eenheidspunten)
360 punten en hoger 2e prijs (incl. eenheidspunten)
Puntenwaardering stellen: 183 punten en hoger 1e prijs (incl. eenheidspunten)
181 punten en hoger 2e prijs (incl. eenheidspunten)
Kampioenen: Uit de ingezonden EK vogels worden in de volgende groepen kampioenen uitgeroepen als er
minimaal 5 vogels per groep aanwezig zijn:
● Kampioen Kleurkanaries
● Kampioen Vorm- en Postuurkanaries
● Kampioen Grasparkieten + Grote Parkieten
● Kampioen Tropen + Europese Cultuurvogels
● Kampioen Derby
● Kampioen Stammen
● Kampioen Stellen
● Kampioen 5 beste vogels van 1 inzender
● Kampioen Open Klasse
Uit alle OK vogels wordt 1 Kampioen uitgeroepen.
Voor het aanwijzen van de ALGEMEEN KAMPIOEN gelden de volgende regels:
Uit de kampioenen (EK) wordt de vogel met het hoogste aantal punten Algemeen Kampioen.
a. Zijn de keurbriefjes volkomen gelijkwaardig ingevuld dan wordt de winnaar door loting
aangewezen. De uitslag van deze loting, door de TT organisatie, is bindend.
b. Vogels, welke meerdere jaren achtereenvolgens kunnen worden ingezonden, dingen maar 1 keer
mee naar het Bondskruis. (jaartal + ringnummer controleren)
In alle gevallen gaat een EK vogel laatste broedjaar boven een OK vogel.
Behaalde prijzen kunnen worden afgehaald bij de Organisatie of worden bij het
afhalen van de vogels uitgegeven.
Kampioensprijzen worden op de opening uitgereikt op vrijdag 23 november 2018.
De oorkondes, 1ste en 2de prijzen, kunnen tijdens de show worden afgehaald of worden meegegeven bij
het afhalen van de vogels.

Artikel 11.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verkoopklasse TT-vogels
De ingeschreven vogels kunnen door hun eigenaar te koop worden aangeboden. Op het inschrijfformulier
kunt U aangeven welke vogel te koop wordt aangeboden en tegen welke prijs. De TT-organisatie stelt
prijskaartjes ter beschikking.
Andere kaartjes mogen niet op de kooien worden aangebracht. Opgave van de te koop aangeboden vogels
dient te geschieden bij het TT secretariaat, dat hierbij bemiddeling verleent.
Bij de opgave dient vermeld te worden of het een man of een pop is .
De koper betaalt het verschuldigde bedrag aan het secretariaat.
De verkoper betaalt per verkochte vogel 10% van de verkoopprijs aan het secretariaat.
De verkochte vogels uit de wedstrijdklasse kunnen worden afgehaald aan het
einde van de show op zondag 25 november 2018 om 16.00 uur. (zie art. 12 en 16.)
Artikel 12.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Open verkoopklasse.
Ook niet tentoongestelde vogels kunnen te koop worden aangeboden, welke alleen afkomstig mogen zijn
van de inzenders. De vogels welke te koop worden aangeboden, dienen aangeboden te worden
in eigen schone kooien. (max. 2 vogels per kooi), en daarbij aangegeven of het een man of pop is.
Opgave bij het TT-secretariaat, welke ook hier bemiddeling verleent.
De verkoper krijgt bij afgifte het verkochte bedrag, minus 10% uitbetaald, welke bestemd is voor de
vereniging, waarna de koper de verkochte vogel direct tijdens het bezoek mag meenemen.
Artikel 13-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tijdens het inbrengen van de vogels, de keuring en het afhalen van de vogels, heeft behoudens door de
TT-organisatie aangewezen personen, niemand toegang tot de zaal.
Artikel 14.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Inschrijvingen moeten uiterlijk woensdag 7 november 2018 met het verschuldigd bedrag aan inschrijfgeld
voldaan zijn bij het TT secretariaat van de organiserende vereniging. Te laat binnengekomen inschrijvingen
worden niet meer behandeld. (zie datum poststempel)
Artikel 15.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Persoonlijk gebrachte vogels worden op woensdag 21 november 2018 van 18.30 uur tot 19.30 uur in
ontvangst genomen. Inzenders die verhinderd zijn om op dit tijdstip de vogels in te brengen, kunnen na
overleg met het secretariaat de vogels op een ander tijdstip inleveren.
Vogels voor de verkoopklasse kunnen worden ingebracht op vrijdag 23 november 2018
tussen 10.00 en 12.00 uur.
Artikel 16.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ingezonden vogels kunnen op zondag 25 november 2018 tussen 16.00 uur en 16.30 uur
afgehaald. Inzenders die verhinderd (bezwaard) zijn om op dit tijdstip de vogels af te halen, kunnen na
overleg met het secretariaat de vogels op een ander tijdstip afhalen.
(b.v. maandag tussen 10.00 uur en 10.30 uur)
Artikel 17.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zonder afhaalkaart worden geen vogels afgegeven.
Artikel 18.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inzenders kunnen alleen kampioensprijzen-bekers- en oorkondes voor de 1e en 2e prijs ontvangen.
Kampioensprijzen worden niet in geld uitgekeerd!
Opening van de tentoonstelling is op vrijdag
23 november 2018: 19.30 uur.
Openingstijden:
zaterdag
24 november 2018: 10.00 uur – 17.00 uur
zondag
25 november 2018: 10.00 uur – 16.00 uur

Artikel 19.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De inschrijving voor deze TT sluit uiterlijk woensdag 7 november 2018. Het inschrijfformulier kan worden
ingeleverd bij:
L.H.M. Wortelboer, Marktkade 46-B, 9581AS, Musselkanaal.
R. Robbe, Kastanjelaan 19, 9503 CH, Stadskanaal.
Of de overige bestuursleden.
Betaling per bank geniet de voorkeur.
Rekeningnummer van de vereniging: NL27RABO0360139132
t.n.v. Vogelvereniging Musselkanaal & Omstreken
o.v.v. TT 2018, Afd. code en Kweeknummer.
Artikel 20.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de TT- organisatie met een eventueel beroep op
de organiserende verenigingen.

