VOLIÈREVERENIGING “FÛGELWILLE” TE JUBBEGA EN OMSTREKEN
Secrectaris: Jannes van Veenen
Lepelaarstraat 70
8446 JM Heerenveen
Tel. 0513-629367

E-mail: secretaris@fugelwille.nl
Penningmeester: Henk de Jong
Skoalekers 23
8464 PH Sintjohannesga
Tel: 0513 - 552551
E-Mail: penningmeester@fugelwille.nl
Rabobank NL53 RABO 0330 9065 50
t.b.v. Vol.ver. Fûgelwille. Jubbega
Geachte vogelvrienden,
Hierbij ontvangt u het reglement en
inschrijfformulier voor onze komende
Tentoonstelling 2022
Het bestuur hoopt dat jullie voldoende vogels op
papier krijgen om de zaal goed gevuld te krijgen.

T.T. Secretaris: Hubbert Schoonhoven
Grindweg 20a
8422 DN Nijeberkoop
Tel: 06 - 12650828
E-mail: ttsecretaris@fugelwille.nl

Inschrijving. De inschrijving voor de show moet uiterlijk woensdag 19 oktober
om 20.00 uur binnen zijn bij onze TT secretaris Hubert Schoonhoven.
Tevens moet het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld en verplichte catalogus,
gelijktijdig binnen zijn bij onze penningmeester Henk de Jong.
Inbreng.
Inbreng van de vogels op woensdag 2 november van 18.00 uur tot 20.00 uur in
MFG De Kompenije Ericalaan 24A te Jubbega
Keuring Donderdag 3 november.
Opening TT22.
Vrijdag 4 nov om 19.30 uur bent U welkom in de kantine van het MFC tijdens deze
bijeenkomst zal de TT worden geopend.

De TT zaal is open op:
Vrijdag
4 November
Zaterdag
5 November

van 20:00 t/m 22:00 uur
van 10:00 t/m 16:00 uur

Verkoopklasse.
Tijdens de show kunnen de tentoongestelde vogels mogen worden aangeboden voor
verkoop. (zie Reglement Art.5). Dit te regelen met de TT com.
Bondskruis. Het Bondskruis wordt dit jaar toegewezen aan de hoogst gewaardeerde
Eigen Kweek (EK) Parkieten
Afhalen vogels.
De vogels kunnen zaterdag 5 november worden afgehaald van 16.00 uur.
Het bestuur en TT commissie wenst u allemaal veel succes en gezellige dagen op onze TT.

Namens het bestuur

T.T. Secretaris: Hubert Schoonhoven
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Artikel 1
Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het TT-reglement
van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Uitzonderingen hiervoor worden nader
omschreven.
Zangkanaries en Zang/kleur-postuur kanaries, worden niet gevraagd.
Zie verder het vraagprogramma in het Tentoonstellingskatern 2020 – 2024, als bijlage
toegevoegd bij het juni nummer van Onze Vogels 2015.( te vinden op de website NBvV).

Artikel 2
Inzenders en hun gezinsleden hebben gedurende de gehele Tentoonstelling vrij
entree.
Artikel 3
Elk Inzender kan als volgt inschrijven:
A: Enkelingen Eigen Kweek (EK). Voor leeftijd zie vraagprogramma.
B: Enkelingen Overjarig Eigen Kweek (OEK). Ouder dan EK vogels.
C: Enkelingen Open Klasse (OK).
D: Stellen (2 identieke vogels) Eigen Kweek (EK).( Er worden geen eenheidspunten
meer toegekend aan stellen)
Voor leeftijd zie vraagprogramma.
E: Stammen (4 identieke vogels) Eigen Kweek(EK).
Voor leeftijd zie vraagprogramma.
Voor nadere omschrijving zie het Tentoonstellingskatern.
Artikel 4
Europese cultuurvogels kunnen worden ingezonden indien zij voorzien zijn van een vaste,
door de NBvV goedgekeurde voetring.
Het risico van inzending blijft voor de inzender.
Artikel 5
Tentoongestelde vogels mogen worden verkocht, maar de prijs en de aanduiding “Te Koop”
wordt door de commissie op de kooien aangebracht. Verkoopkaartjes zijn bij de TT
commissie verkrijgbaar.
De TT commissie regelt de verkoop. De verkoper betaald bij inbreng 10 % ( verkoopbedrag )
per vogel aan de commissie.
Onder geen enkel beding mogen vogels tijdens de TT uit de kooi worden gehaald.
Artikel 6
Iedere vogel dient apart te worden ingezonden in de voorgeschreven TT kooi.
Duiven en kwartels worden gehuisvest in klapkooien. Dit aangeven op het inschrijfformulier.
Kwartels mogen alleen ingezonden worden met een geldig ent bewijs.
Alle inzenders ontvangen een kooinummer, dat in het midden van de kooi geplakt
moet worden.
Aangebracht helder doorzichtig plastic wordt vlak voor de keuring verwijderd.
Alle kooien moeten voorzien zijn(indien nodig) van een witte drinkfontein en (indien nodig)
een wit voerbakje en tevens voorzien zijn van wit schelpenzand en voor 24 uur zaad.
Artikel 7
Vuile of niet uniforme kooien, alsmede zieke of gebrekkige vogels worden niet op de
TT toegelaten. Ook tijdens de TT zal de TT commissie de vogels nauwlettend
controleren.
Zieke vogels worden als nodig verwijderd.

2

Artikel 8
Tijdens de tentoonstelling zijn de vogels + kooien verzekerd tegen brand, verstikking
Ten gevolge van brand en tegen diefstal na braak, indien de kolom “Bedrag Verzekering”
ingevuld is.
Artikel 9
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per vogel, voor stellen € 3,00 en voor stammen € 6,00.
De prijs van de verplichte catalogus bedraagt € 3,50
Artikel 10
Bij niet inzenden van ingeschreven vogels vervalt het inschrijfgeld aan de TT kas,
evenals bij weigering.
Artikel 11
Bij mogelijk ontstane fouten bij de prijsbepaling behoudt de TT commissie het
recht van herstel.
Artikel 12
Tijdens de keuring wordt absoluut niemand toegelaten, behalve de TT commissie
en de door hen aangewezen helpers. Hierover is geen verhaal mogelijk.
Artikel 13
Op het inschrijfformulier dient de waarde van iedere vogel alsmede de kooi te worden
ingevuld in de kolom “Bedrag Verzekering”. De TT com heeft dit bedrag nodig voor de bij de
bond af te sluiten verzekering.
Artikel 14
Alle EK en OEK vogels moeten voorzien zijn van een vaste voetring van de NBvV.
Het gebruik van meer dan één ring is niet toegestaan. Ringen van andere organisaties welke
zijn aangesloten bij COM Nederland zijn toegestaan indien daarvoor een Registratiebewijs
is aangevraagd en verkregen. Verenigingsringen worden wel toegelaten, dit echter duidelijk
vermelden op het inschrijfformulier.
Artikel 15
Het bestuur en TT commissie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekte of sterfte
van de vogels.
Artikel 16
De tentoonstellingszaal wordt tijdens de TT op een gematigde temperatuur gehouden.
Artikel 17
Reclames aangaande deze tentoonstelling schriftelijk indienen voor 1 december van het
lopende jaar bij de TT secretaris:
Artikel 18
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de TT commissie. Evt. met het
bestuur. Deze beslissing is bindend.
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Prijzen reglement onderlinge tentoonstelling 2021 Volière vereniging Jubbega
en Omstreken
Bondskruis. Het Bondskruis wordt toegewezen aan de hoogst gewaardeerde
EK Parkieten van de leden van de vereniging Fugelwille..
Het moet een Eigen Kweek (EK) vogel zijn of daarmee gelijkgestelde.
Zie het Tentoonstellingskatern. Dit op de site van NBVV.
Bondsmedailles. Deze worden gelijkelijk verdeeld naar het aantal inzendingen over
Kanaries, Tropen, Parkieten, e.d. Deze worden toegekend aan de hoogst geklasseerde
Eigen Kweek (EK) vogel met minimaal 91 punten, of daarmee gelijkgestelde.
Een vogel die reeds het Bondskruis heeft gewonnen komt niet in aanmerking voor
een Bondsmedaille.
Puntentelling en Prijzen.
Eigen Kweek (EK)

Kampioen Stellen / Stammen

OEK en OK

Er wordt per groep Goud, Zilver of Brons toegekend, ongeacht het aantal ingezonden vogels.
Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de volgende aantallen punten worden behaald.
Enkelingen
91punten
92 punten
93 punten/hoger

brons
zilver
goud

Stellen/ Stammen

OK/Oek

182 / 364 punten ?
brons
184/ 368 punten ?
zilver
186/ 372 punten/hoger goud

92 punten
93 punten
94 punten

brons
zilver
goud

Tussen de derde ( Prijswinnende) en vierde vogel hoeft geen punt verschil te zitten, de derde
prijs wordt dan aangewezen. Dit is van toepassing op alle wedstrijden.
Stellen / Stammenkampioen Kanaries, Tropen en overige soorten, alleen EK vogels
Dit alleen als er van elk 3 stellen / stammen aanwezig zijn. Een stellen kampioen moet
minimaal 182 punten hebben, een stammenkampioen minimaal 364 punten, inclusief
eenheidspunten. Alleen bij minder dan 3 stellen / stammen van elk dingen de vogels
behorende tot een stel / stam, individueel in de prijzen mee.
Bij de Jeugd wordt een Jeugdkampioen Eigen Kweek (EK) en een Kampioen Open Klasse
(OK) aangewezen. Verder tellen inzendingen van de jeugd mee bij de normale competitie.
Jeugdinzendingen duidelijk vermelden op het inschrijfformulier, met geboorte datum.
Derbykampioen. Iedere inzender kan uiterlijk tijdens het inbrengen op de
Inschrijf/afhaalkaart een EK vogel aangeven voor de Derby. De vogel met het hoogst aantal
punten wordt Derbykampioen. Bij gelijk eindigen wordt geloot.
Inzenders krijgen Bij goud, zilver en brons vleesprijzen uitgekeerd en een certificaat met
daarop vermeld de gewonnen prijzen i.p.v. vleesprijzen kan er ook voor een geldbedrag
worden gekozen of eretekens.
Er worden ongeveer 8 kampioenen uitgegeven ( al naar gelang het aantal ingeschreven
vogels) verdeeld over eventueel samengevoegde groepen, waarbij wordt geprobeerd de
soorten bij elkaar te houden.
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de TT commissie. Evt. in overleg
met het bestuur.
Die beslissing is dan bindend.
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