Vraagprogramma en Reglement Afdelingstentoonstelling Volièrevereniging “De
Bosfluiters” Rolde 2015
Art. 1
Het bondsreglement van de NBvV is van toepassing op deze tentoonstelling. Alle inzenders
worden geacht van de inhoud op de hoogte te zijn en zich door inschrijving hieraan en aan
onderstaande artikelen te onderwerpen.
Art. 2
Deelnemen aan de TT staat open voor alle leden van “De Bosfluiters”, mits aan alle financiële
verplichtingen jegens de vereniging is voldaan.
Art. 3
Er kan worden ingeschreven in de volgende klassen:
Eigen kweek (EK), zie vraagprogramma van de NBvV (www.nbvv.nl) met uitzondering van
de hoofdgroepen 1 t/m 4.
Overjarig Eigen Kweek (OEK), enkelingen eigen kweek uit eerdere broedjaren.
Open klasse (OK), dit zijn vogels die niet voldoen aan de hiervoor gestelde eisen.
Art. 4
Bij het niet inzenden van een ingeschreven vogel kan deze worden vervangen door een vogel
van dezelfde kleurslag en uit dezelfde klasse.
Art. 5
Inzenders brengen hun vogels in, in eigen kooien, welke door de NBvV zijn voorgeschreven.
De kooien dienen kompleet en schoon te zijn. De voorgeschreven bodembedekking is wit
schelpenzand, bij parkieten zaad en bij vruchten en insecteneters kattenbakvulling.
Art. 6
Ziek of gebrekkige vogels worden geweigerd. Vogels die tijdens de TT ziek worden, worden
uit de TT-ruimte verwijderd. Ook vuile of defecte kooien worden niet toegelaten. De vogels
worden naar eer en geweten zo goed mogelijk verzorgd. De vereniging aanvaard geen
aansprakelijkheid voor ziekte of sterfte van de ingezonden vogels.
Art. 7
Tijdens de tentoonstelling zijn de vogels en kooien verzekerd tegen brand en diefstal na
inbraak, doch alleen indien de waarde van de vogels is vermeld op het inschrijfformulier.
Art. 8
Vogels vallend onder de wet B.U.D. moeten worden ingebracht met een geldig
vervoersbewijs, dat tijdens de TT door de organisatie wordt beheerd. Kwartels moeten zijn
ingeënt en voorzien zijn van een geldig ent bewijs, dat tijdens de TT door de organisatie
wordt beheerd.
Art. 9
Tijdens de inbreng van de vogels, de keuring en het afhalen van de vogels, heeft behoudens
de door de TT organisatie aangewezen personen, niemand toegang tot de
tentoonstellingsruimte.
Art. 10
De verstrekte kooinummers moeten in het midden van de kooi op de voorzijde worden
bevestigd. Bij absent zijn van de vogel, dient dit kooinummer op het inbreng/afhaalformulier
te worden geplakt.
Art. 11

De organisatie heeft het recht de ringen van de ingezonden vogels te controleren.
Art. 12
Het inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld. Op het inschrijfformulier moet
duidelijk worden vermeld of de vogel een enkeling is, of tot en stam of stel behoort.
Art. 13
Iedere deelnemer kan (kosteloos) op het inschrijfformulier één van zijn ingeschreven eigen
kweek vogels aanwijzen als een zogenaamde “Derby vogel”.
Inschrijfgelden
Art. 14
Het inschrijfgeld bedraagt: € 1,25.
Te behalen prijzen
Art. 15
Algemeen kampioen (de Suichies wisselbeker);
Stammen kampioen (bij min. 3 stammen);
Stellen kampioen (bij min. 5 stellen);
Kampioen kleurkanaries
Kampioen vorm/postuur kanaries ( bij min. 20 vogels in een der hoofdgroepen komt er een
extra kampioen in die groep);
Kampioen tropen (inclusief europese cultuurvogels, duiven en kwartels);
Kampioen Goulds (bij min. 20 vogels);
Kampioen Europese cultuurvogels / duiven / kwartels (bij min. 20 vogels);
Kampioen grasparkieten;
Kampioen grote parkieten;
Kampioen OEK / OK; - bij gelijk aantal punten gaat OEK voor OK.
Derby kampioen;
Stellen:
Om voor het stellenkampioenschap in aanmerking te komen dient een stel minimaal 181
punten – incl. eenheidspunten te halen.
Stammen:
Om voor het stammenkampioenschap in aanmerking te komen dient een stam minimaal 362
punten – incl. eenheidspunten te halen.
Overige prijzen:
Bondskruis;
Bondsmedaille;
Vijf hoogste vogels van 1 inzender;
Hoogste puntenstijging t.o.v. het vorig jaar met 5 EK vogels;
Prijswaardering EK en OEK vogels:
89 pnt 3e prijs
90 pnt 2e prijs
91 pnt 1e prijs
92 pnt en hoger Ereprijs
Prijswaardering Stammen:
Kampioen (minimaal 3 stammen en 362 punten)
370 pnt en hoger ere prijs
366 t/m 369 pnt
1e pr

362 t/m 365 pnt
358 t/m 361 pnt

2e pr
3e pr

Prijswaardering stellen:
Kampioen (minimaal 5 stellen en 181 punten)
185 pnt en hoger
ere prijs
€ 7,00
e
183 t/m 184 pnt
1 pr
181 t/m 182 pnt
2e pr
179 t/m 180 pnt
3e pr
Prijswaardering OK vogels:
90 pnt 3e prijs
91 pnt 2e prijs
92 pnt 1e prijs
93 pnt en hoger Ereprijs
Artikel 16.
Voor alle Kampioenen is er een wisselbeker beschikbaar. Met uitzondering van de Derby
kampioen.
Art 17
De wisselbeker die 3 jaar achtereen, of 5 jaar in totaal door dezelfde inzender is gewonnen
blijft in diens bezit. Uitzondering is de beker Algemeen Kampioen (Suichies beker), deze
blijft in het bezit van de vereniging.
Artikel 18.
Voor de Derby kampioen wordt jaarlijks € 10,00 beschikbaar gesteld.
Artikel 19
Het Bondskruis rouleert door de categorieën in de volgorde van:
Grote parkieten, kleurkanaries; grasparkieten, vorm/postuurkanaries en tropen (incl. europese
cultuurvogels, duiven, kwartels enz).
Deze vogel dient een EK vogel te zijn en de eigenaar dient lid van de N.B.v.V afdeling Rolde
(R25) te zijn.
(In 2017 zijn de Vorm - en Postuurkanaries aan beurt) .
Art. 20
De bondsmedailles worden verdeeld over de hiervoor genoemde categorieën
behalve in de categorie waar het BK in valt. Een uitzondering, bij meerdere BM dan
categorieën valt er ook een BM in deze categorie. Toekenning van de Bondsprijzen geschiedt
volgens de regels gesteld door de N.B.v.V.
Artikel 21.
Geldwaarde prijzen:
1e prijs en ere prijs bij enkelingen € 3,50; stam € 14,00; stel € 7,00.
2e prijs enkelingen € 2,50; stam € 10,00; stel € 5,00.
3e prijs enkelingen € 1,75; stam € 7,00; stel € 3,50.
Kampioen enkelingen € 5,00
Kampioen stam € 15,00
Kampioen stel € 7,50.
Voor de geldprijzen geldt een maximum van 20 euro (exclusief kampioensprijzen en
derbyprijs.)
Artikel 22.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Bosfluiters.

***

Inbrengen vogels 2017
Donderdag, 16 november 2017 van 18.30 tot 20.00 uur
Keuring is op vrijdag, 17 november 2017.
Openingstijden show:
Vrijdag, 17 november 2017 van 21.00 tot 22.00 uur (Officiële opening om 20.00 uur)
Zaterdag, 18 november 2017 van 10.00 tot 18.00 uur
Zondag, 19 november 2017 van 10.00 tot 16.00 uur
Vogels afhalen: zondag, 19 november 2017 van 16.30 tot 17.00 uur.
Tevens expositie van Natuurfoto's van Harm van der Veen en schilderijen van
Allard Noorman
(Toegangsprijs afdelingstentoonstelling GRATIS)

