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59 ste ONDERLINGE TENTOONSTELLING

2019

Beste vogelvrienden,
Wat gaat de tijd toch snel, het is al weer tijd om ons bezig te gaan houden met onze Tentoonstelling
van 2019. Het wordt dit jaar de 59ste Onderlinge Tentoonstelling.
De Tentoonstelling wordt organiseert in week 46.
Om dit wederom tot een groot succes te volbrengen, hebben wij u als inzender, hard nodig.
Ook als u denkt: Dat is niets voor mij, doe gewoon een keertje mee. Een leuke en leerzame ervaring.
Wij helpen eventueel met het invullen van het inschrijfformulier.
Voor u ligt het Tentoonstellings programma en reglement 2019.
Ook dit jaar wordt de TT gehouden in 't Kievitsnest, Wilgenlaan 5 te Berkel en Rodenrijs.
Uiteraard garanderen wij dat uw vogels een optimale verzorgen krijgen tijdens de tentoonstelling.
De zaal is rolstoelvriendelijk en er is ruim voldoende parkeer gelegenheid.
Wij hopen dat u, vogelliefhebbers van Lansingerland, ons wilt helpen om deze tentoonstelling
wederom tot een succes te maken. Uw inschrijfformulier moet uiterlijk WOENSDAG 30 OKTOBER
bij de secretaris binnen zijn.
De TT secretaris.

PROGRAMMA:
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

30 oktober sluiting inschrijving TT vogels.
12 november vogels inbrengen van 19:00-21:00 uur.
13 november aanvang keuring
09:00 uur
14 november opening TT
20:00-22:00 uur.
15 november TT open van
14:00-22:00 uur.
16 november TT open van
13:00-18:00 uur.
17 november TT open van
13:00-15:00 uur.

Het afhalen van de vogels begint om 15:00 /15:30 uur op volgorde van het afhaalformulier.
REGLEMENT:
Art 1.

Ingeschreven wordt, volgens het T.T. Reglement van de N.B.v.V en het hier
onder bepaalde.

Art 2.

Ingeschreven kunnen worden: Kleur en Postuur kanaries, Tropen, Zebravinken,
Kleine Parkieten, Neophema's, Krom snavels en Europese Cultuurvogels.

Art 3.

Er kan worden ingeschreven in de volgende klasse:
Eigen kweek laatste broedjaar
EK*
Eigen kweek twee jaar
EK**
Eigen kweek drie jaar
EK***
Eigen kweek vier jaar
EK****
Open klasse
OK
Stammen
EK
Stellen
EK

Eigenkweekvogels :
Zijn vogels (zie het vraagprogramma N.B.v.V) uit het laatste; voorlaatste; t/m 3e;
t/m 4 e broedjaar die zijn voorzien van een vaste voetring en door u zelf zijn gekweekt
of vogels die volgens de N.B.v.V als eigen kweek kunnen worden ingezonden.
Open klassenvogels zijn vogels die niet bij boven genoemde onder te brengen zijn.
Stellen:
Zijn 2 vogels eigen kweek van dezelfde soort (geslacht) voorzien van een vaste
voetring. De beste vogel van de stellen dingt mee met de enkelingen. Stellen, samen
gesteld uit vogels die meer dan een jaar als EK vogels gevraagd worden, mogen
samengesteld worden uit vogels van verschillend broedjaren.
Stammen:
Zijn 4 vogels eigen kweek van de zelfde soort (geslacht) voorzien van een vaste
voetring. De beste vogel van de stammen dingt mee met de enkelingen. Stammen,
samen gesteld uit vogels die meer dan een jaar als EK vogels gevraagd worden,
mogen samengesteld worden uit vogels van verschillend broedjaren.
OK stammen en stellen worden niet gevraagd.
DERBY

Een aangewezen vogel mits deze als een eigen kweekvogel kan worden aangemerkt.

Art 4.

Het inschrijfgeld bedraagt 1 euro per vogel. Uw inschrijfformulier moet uiterlijk :
30 oktober 2019 om 21.00 uur in het bezit zijn van de TT secretaris,
André Leeuwenstein, Edelsteenweg 35, Berkel en Rodenrijs.
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig met het inschrijfformulier worden voldaan.
Brengt u de vogels in uw eigen kooien in, wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit op het
inschrijving formulier te vermelden. Dit is voor het opbouwen van de TT erg belangrijk.

Art 5.

Inschrijfformulieren worden niet meer geaccepteerd na 30 oktober 2019.
Ook onduidelijke of onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling
worden genomen.

Art 6.

De vogels moeten ingezonden worden op:
dinsdag 12 november 2019 tussen 19.00-21.00 uur.
NIET GEACCEPTEERD worden vogels die een kleurring, anders dan de N.B.v.V of 2
ringen dragen. Zieke vogels of indien naar de mening van het TT bestuur symptomen
van een besmettelijke ziekte vertoond, kan de hele inzending worden geweigerd.
Voor sterfte van de vogels tijdens de TT wordt niet ingestaan.

Art 7.

Gedurende het inbrengen van de vogels, de keuring en tijdens het afhalen van de
vogels heeft, buiten de daartoe aangewezen personen, niemand toegang tot de TT
ruimte. De vogels die worden ingezonden, dienen per stuk te worden aangeboden.

Art 8.

De vogels zijn tijdens de TT verzekerd tegen brand, verstikking ten gevolgen van brand
en tegen diefstal. De leden zijn verplicht de juiste waarde van hun vogels op te geven
op het inschrijfformulier. Bij het ontbreken van de juiste waarde zijn uw vogels NIET
verzekerd.

Art 9.

Het bondskruis zal in 2019 worden toegekend aan de TROPEN (EK ) met het hoogst
aantal punten.

Art 10.

De Algemeen Kampioen is degene met het hoogst aantal punten behaald met
1 vogel, van welke groep dan ook.

Art 11.

De indeling van de verdere prijstoekenning is als volgt in de diverse groepen.
Bij 1 vogel, 1 eerste prijs. Bij 5 vogels, ook 1 tweede prijs.
Groep kanaries: Geel, Rood, Postuur (*)
Groep Tropen:
(*)
Groep Zebra vinken:
(*)
Groep Kleine Parkieten
(*)
Groep Neophema's
(*)
Groep Krom snavels:
(*)
Groep Europese Cultuurvogels:
(*)

(*) Bij meer dan 20 vogels van een groep valt er ook een derde prijs

Open klasse vogels:

1 prijs per groep, te weten:
Kanaries,
Tropen,
Zebravinken,
Kleine parkieten
Neophema's
Krom snavels,
Europese Cultuurvogels.

Art 12.

Bij de stellen en stammen tellen de vogels NIET meer mee bij de enkelingen
Om in aanmerking te komen voor een stellen/stammenprijs, moeten de vogels
gemiddeld 90 punten halen.

Art 13.

1 prijs bij de aangewezen vogel: de Derby vogel.

Art 14.

1 Klassement prijs: Voor je 5 beste vogels. ( bij gelijk aantal wordt er doorgeteld)

Art 15.

De bondsmedaille(s) valt op de hoogste EK vogel(s), Er is 1 bondsmedaille per 50
ingezonden vogels.

Art 16

Iemand die het Bondskruis heeft gewonnen kan niet meer in aanmerking komen voor
een bondsmedaille.

Art 17.

De prijstoekenning wordt gedaan door de keurmeesters, die daar van, voordat de
keuring begint, op de hoogte worden gesteld door de TT secretaris.

Art 18

De te winnen prijzen eigen kweekvogels zijn:
Eerste prijs: VVV Bon: 15 euro
Tweede prijs: VVV Bon: 10 euro
Derde prijs:
VVV Bon: 5 euro

Art 19

De te winnen prijs OK vogels zijn:
Alleen eerste prijs: VVV Bon: 5 euro

Art 20

Stellen Kampioen, Stammen Kampioen, Derby Kampioen en Algemeen Kampioen:
1 beker.

Art 21

Het is niet toegestaan vogels te verkopen of te koop aan te bieden zonder dat het
bestuur hiervan op de hoogte is gesteld. Verkochte vogels die op de TT staan mogen
pas na het beëindigen van de TT door de kopers worden meegenomen.
Vogels die verkocht worden uit de VERKOOP-KLASSE, mogen direct na het voldoen
van de verkoopprijs worden meegenomen.

Art 22.

Met het tekenen van uw inschrijfformulier gaat u akkoord met de regels zoals ze in dit
reglement omschreven zijn.

Art 23.

Leden die zich niet aan het reglement houden worden door het bestuur van deelname
uitgesloten.

Het bestuur wenst u veel sportief succes en plezier toe bij de 59ste onderlinge Tentoonstelling.
André Leeuwenstein T.T. Secretaris

