Reglement en prijzenverdeling voor de 62e onderlinge
vogeltentoonstelling 2018 van v.v. ,, De Kolibri ”
Noordwijkerhout en Omstreken
Deze onderlinge tentoonstelling wordt georganiseerd door V.V. ,,De Kolibri ”
Noordwijkerhout en Omstreken en zal worden gehouden in het
verenigingsgebouw ,, De Duinklievers ” Wagenmakerswerf 3 2211HR
te Noordwijkerhout op: 2 t/m 4 November 2018
Art. 1
De inschrijving is opengesteld voor ieder lid c.q. gastlid van V.V. ,, De Kolibri ” ,
met inachtneming van art. 14 van het huishoudelijk reglement dat de
contributie van het gehele jaar moet zijn voldaan.
Art. 2
Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement.
Art. 3
Ingeschreven kunnen worden alle vogels vermeld in het vraagprogramma van
de N.B.v.V. 2015/2019 met uitzondering van de groepen 1 t/m 9 te weten
zang/ zang-kleurvogels.
Art. 4
- 1 Vogels vallend onder de B.U.D. zullen alleen worden toegelaten als de
vereiste papieren in orde zijn en bij het T.T. secretariaat worden afgegeven bij
het inschrijven.
- 2 De papieren als bedoeld in 4.1 zullen tijdens de duur van de T.T. onder
beheer van de secretaris in de T.T. ruimte aanwezig zijn.
- 3 Inzage in de papieren bedoeld in 4.1 en 4.2 van dit reglement is alleen
toegestaan aan personen die zich kunnen legimenteren als ambtenaar met
opsporingsbevoegdheid.
- 4 Op het moment dat de vogels vallend onder de B.U.D. met de eigenaar de
ruimte van de tentoonstelling verlaten zullen de papieren bedoeld in 4.1 en 4.2
aan de eigenaar worden teruggegeven. Daarmee is de wettelijke
aansprakelijkheid jegens De Kolibri vervallen.
- 5 Het bestuur van De Kolibri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens
het niet in orde zijn van de papieren als bedoeld in 4.1 en 4.2 van dit reglement.
Art. 5
De jeugd draait met de senioren mee, er worden extra prijzen beschikbaar
gesteld , 1e, 2e en 3e over alle jeugd.

Jeugdleden zijn verenigingsleden , aangesloten bij de N.B.v.V. of gastleden
welke de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt, ingeschreven kan worden
indien men na 5 november 2001 geboren is. Op het inschrijfformulier dient
men duidelijk JEUGD, alsmede de geboortedatum te vermelden.
Alleen dan is de inschrijving voor de jeugd geldig.
Art. 6
De inschrijvingen gaan we regelen op de ledenavond van 11 oktober a.s. Bij
afwezigheid kunt u het ook voor 14 oktober inleveren bij Ben Zwetsloot
Boekhorstlaan 42 2215 BD Voorhout Het inschrijfbedrag voor de eerste 15
vogels is vastgesteld op € 0.75 per vogel, daarna wordt de prijs € 0.50 per
vogel jeugdleden gratis, Derby € 0.75 extra.
De verplichte catalogus kost € 1,00, losse verkoop € 2,00
Het verschuldigde bedrag dient contant te worden voldaan bij inschrijving.
Art. 7
Voor de inbrengdatum van de vogels ontvangt iedere deelnemer een kopie
van het inschrijfformulier dat dient als inbreng - en afhaalbewijs, tevens staan
daarop vermeld de kooinummers. Deze dient voor het uitkooien. Zonder dit
bewijs kunnen er GEEN vogels ingebracht/afgehaald worden. Afwijkende
verzorging dient op het inschrijfformulier vermeld te worden.
Het voer wat aangeboden wordt is standaard kanarie – tropische – gras – en
grof parkietenzaad en universeel voer. Ander voer dient meegenomen te
worden bij inbreng vogels.
Art. 8
Ingeschreven kunnen worden alle vogels volgens het vraagprogramma N.B.v.V.
2015/2019.
A vogels: eigen kweekvogels volgens vraagprogramma N.B.v.V. 2015/2019 met
ringen van de N.B.v.V., en / of ringen van organisaties welke zijn aangesloten
bij COM Nederland.
B vogels: overjarige eigen kweekvogels, vogels met ringen met eigen
kweeknummer van de N.B.v.V., en / of ringen van organisaties welke zijn
aangesloten bij COM Nederland, die volgens vraagprogramma niet meer mee
mogen doen.
C vogels: open klasse vogels., vogels met of zonder ringen / of sexsringen.

Geen gekleurde knijpringen A.U.B.
Ringen van A en B vogels moeten naadloos gesloten zijn, van de juiste
voorgeschreven maat, en leesbaar, anders worden ze uitgesloten van
deelname. Ook vogels met meerdere ringen worden niet gekeurd.

Leden aangesloten bij een andere bond dienen dit op het inschrijfformulier te
vermelden + bewijs te overleggen, eventueel een wikkel van het maandblad of
lidmaatschap kaart.
Art. 9
De vogels zijn op de gangbare manier door de N.B.v.V. verzekerd. ( Dient
opgegeven te worden op het inschrijfformulier ) Voor ziekte of sterfte tijdens
de T.T. is het bestuur niet verantwoordelijk. Zieke of gebrekkige vogels worden
geweigerd c.q. uit de tentoonstellingsruimte verwijderd.
Art. 10
Het bestuur is verplicht om de ringen van de prijswinnaars te controleren. Bij
onregelmatigheden worden de betreffende vogel(s) gediskwalificeerd.
Art. 11
Het inkooien c.q. inbrengen geschiedt onder toezicht van een T.T.
medewerker op woensdag 31 oktober 2018 van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Bij het inkooien dient een inentingsbewijs voorhanden te zijn voor grondvogels,
deze dient te worden overhandigd aan het T.T. bestuur, en blijft tijdens de
keuring en tentoonstelling in het bezit van de organiserende vereniging.
Zonder inentingsbewijs worden deze vogels geweigerd.
Leden met eigen kooien, deze moeten helder wit zijn, voorzien van witte
gevulde voerbakjes en wit zand op de bodem. Bij grasparkieten en agaporniden
wordt geen gebruik gemaakt van een zaadbakje, het zaad dient als
bodembedekker
Art. 12
Tijdens de keuring op donderdag 1 november 2018 heeft niemand zonder
toestemming van het T.T. bestuur toegang tot de zaal.
Art. 13
Na de sluiting van de T.T. mogen er geen vogels in de zaal blijven staan.
Art. 14
Van de vogels die in de prijzen zijn gevallen worden na de keuring foto’s
gemaakt. Welke vogels dit zijn is vooraf niet te bepalen. Een en ander gebeurt
overigens op strikt verantwoorde wijze. Indien een inzender bezwaar maakt
tegen het fotograferen dient hij dit gelijktijdig met de inschrijving schriftelijk
kenbaar te maken.

Art. 15
In alle hoofdgroepen kunnen stammen ( 4 vogels ) en stellen (2 vogels)
ingestuurd worden, vogels uit de stammen en stellen dingen mee naar de

individuele prijzen. Voor Derby (alleen A vogels ) is iedereen vrij om in te
zenden Voor elke hfdgr 1 vogel zoals genoemd in art. 16 Niet vergeten op het
inschrijfformulier te vermelden.
Art. 16
Naast de Algemeen kampioen en Jeugdkampioen zijn er volgens onderstaande
groepen ook prijzen beschikbaar. De prijzen zullen door de keurmeesters
worden aangewezen. In elke hoofdgroep valt een 1e prijs, vanaf 16 vogels
komt er een 2e prijs bij en vanaf 31 vogels een 3e prijs. Vanaf 46 vogels per 15
vogels een extra 3e derde prijs. bij. Men kan kiezen tussen geldprijzen € 10 - €
7.50 - € 5,- en medailles, invullen op het inschrijfformulier Vogels van de jeugd
dingen mee naar deze prijzen, dat geldt ook voor de bondsmedailles. Voor elk
jeugdlid is er een prijs beschikbaar.
De Bondsmedailles worden toegekend aan de hoogst gewaardeerde vogels,
m.u.v. Bondskruis.
Het Bondskruis is alleen te winnen door een vogel met ringen van de N.B.v.V.
Deze is te winnen in de groep kanaries, tropen en parkietachtige. Dit jaar valt
hij in de tropen. Ook valt er een prijs op de mooiste vogel van de show. Meeste
vogels 90 punten of meer, dit geldt voor vogels in de klasse A – B en C.
Bondskruis en bondsmedailles zijn niet te winnen door gastleden, deze
prijzen zijn voorbehouden voor de leden die ingeschreven staan bij De Kolibri
als N.B.v.V. leden.
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De groepen zien er als volgt uit:
Kleurkanaries
Postuurkanaries Gloster Consort / Corona
Overige Postuurkanaries
Zebravinken
Zebravinken
Japanse Meeuwen, Lonchura’s
Zilverbek, Loodbek, Parelhalsamadine
Rijstvogel
Gouldamadines
Australische Prachtvinken
Papegaaiamadines
Tropische vogels
Tropen OK
Hybriden ( Bastaarden )
Europese cultuurvogels zaadeters
Europese vruchten en insecteneters
Vruchten en insecteneters EK
Kleine Grasparkieten
Standaard Grasparkieten
Forpussen

Vraagprogramma 2015 / 2019
Uit groep 3
4.401 t/m 4.418
Overige klasse groep 4
5.001 t/m 5.006
5.009 t/m 5.035
6.001 t/m 6.033
7.001 t/m 7.019
8.001 t/m 8.008
9.001 t/m 9.006
10.001 t/m 10.025
11.001 t/m 11.010
12.001 t/m 12.025
13.001 t/m 13.011
14.001 t/m 14.002
15.001 t/m 15.175
16.001 t/m 16.014
17.001 t/m 17.003
18.001 t/m 18.018
19.001 t/m 19.018
20.001 t/m 20.010
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Agaporniden
Catharinaparkiet,Psilopsiagon en
Bolborhynchussoorten
Neophema’s
Valkparkieten
Psephotussoorten
Swiftparkiet en Kakariki
Overige Australische parkieten
Halsbandparkietenen andere Psittacula soorten
Overige parkieten
Lori’s, hang en vijgparkieten
Lori’s,hang en vijgparkieten, papegaaien,
Kaketoes en Ara’s OK
Papegaaien, Kakatoe’s en Ara’s
Grondvogels
Duiven

21.001 t/m 21.117
22.001 t/m 22.021
23.001 t/m 23.015
24.001 t/m 24.008
25.001 t/m 25.009
26.001 t/m 26.004
27.001 t/m 27.014
28.001 t/m 28.020
29.001 t/m 29.026
30.001 t/m 30.011
31.001 t/m 31.014
32.001 t/m 32.008
33.001 t/m 33.010
34.001 t/m 34.012

Art. 17
Om voor de prijzen in art 15 en 16 in aanmerking te komen, gelden de volgende
minimumpunten
- Enkelingen : Overige vogels 90, Jeugd 89
- Stammen : Overige vogels 360 Jeugd 356
- Stellen
: Overige vogels 180 Jeugd 178
- Beneden de 90 punten worden geen prijzen toegekend voor senioren.
Art. 18
Behaalde prijzen worden uitgereikt op de TT vergadering 13 december 2018
De niet afgehaalde prijzen neemt het bestuur nog 1 maal mee naar de
vergadering van 11 januari 2018, daarna vallen ze aan de vereniging.
Art. 19
De vogels moeten worden afgehaald op zondag 4 november 2018 +/- 17.30
uur. Het uitkooien geschiedt onder toezicht van een gemachtigde van de
vereniging.
Art. 20
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het T.T. bestuur.
Vogelvereniging ,,De Kolibri” Noordwijkerhout & omstreken

