vogelvereniging
DE NACHTEGAAL
Rosmalen
Vogelvereniging de Nachtegaal uit Rosmalen nodigt u uit om deel te nemen aan:

Open Rosmalens Kampioenschap 2017
icm kringtentoonstelling Maasland-Meierij
Deze tentoonstelling zal gehouden worden van vrijdag 24 november 2017 tot en met
zondag 26 november 2017 in het Clubgebouw van Handboogschutterij "Nimrod". Christiaan
Kannemansstraat 26, 5246 AM Rosmalen
Tentoonstellingsecretariaat:
Erik de Kroon, Smaragd 109, 5231KH, Den Bosch
telefoon: 0646088488, mail info@vvdenachtegaal.nl
Sluiting inschrijving:
Dinsdag 6 november (inleveren van de formulieren van de kringleden door het bestuur van
uw afdeling tijdens kringvergadering)
Inbrengen vogels:
Woensdag 22 november 2017 van 18.00 tot 21.00 uur.
Keuring van de vogels:
Donderdag 23 november 2017bij kunstlicht.
Openingstijden TT:
Vrijdag 24 november 2017, opening 20.00 uur, zaal open tot 22.00 uur.
Zaterdag 25 november 2017 zaal open van 14.00 uur tot 18.00 uur
Zondag 26 november 2017 zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Prijsuitreiking kampioenen:
Zondag 26 november 2017 om 16.00 uur. De overige prijzen worden gelijktijdig met de
keurbriefjes uitgereikt.
Vogels afhalen:
Zondag 26 november 2017 direct na de prijsuitreiking.

Bondsprijzen

Deze zullen worden verdeeld onder de kampioenen met
uitzondering van het Bondskruis. Dit blijft voorbehouden
aan de leden van de organiserende vereniging.

Inschrijfgeld

Enkelingen
€ 0.50 per vogel
Stellen
€ 1.00 per stel
Stammen
€ 2.00 per stam
Catalogus verplicht. € 3,00

Jeugd

Enkelingen
Stellen
Stammen

PRIJZENSCHEMA

€ gratis
€ gratis
€ gratis

Kampioen: € 15,00
Eerste prijs: € 10,00
Tweede prijs: € 5,00

Prijzen in hoofdgroepen. (kampioen: voor kringleden is er ook nog een oorkonde)
3. Kleurkanaries
4. Postuurkanaries
5. Zebravinken
6. Japanse Meeuwen, Lonchura's, Bronzemannen en Muskaatvinken
7. Zilverbek, Loodbek
8. Rijstvogels
9. Gouldamadines
10. Australische prachtvinken
11. Papegaaiamadines
12. Afrikaanse vinken
14. Hybriden
15. Europese cultuurvogels zaadeters
16. Europese cultuurvogels vruchten en insecteneters
17. Vruchten en Insecteneters
18. Kleine Grasparkieten
19. Standaard Grasparkieten
20.Forpussen
21.Agaporniden
22 Catharina's
23. Neophema's
24. Valkparkieten
25. Psephotus soorten
26. Swift- en Kakariki parkieten
27. Rosella's
28. Halsband parkieten
29. overige Zuid Amerikaanse soorten
30. Lori's, Hang-, Vijgparkieten Eigen Kweek
32. Papegaaien etc. Eigen Kweek
33. Grondvogels
34. Duiven

Wedstrijdprijzen

Per hoofdgroep één Kampioen één eerste prijs en één of meerdere
tweede prijzen na rato van het aantal vogels en de behaalde punten.
Enkelingen (eigen kweek):
Verdeling 1 op 12 (reeks) per hoofdgroep; kampioen bij minimaal 91
punten, eerste prijs bij minimaal 90 punten, tweede prijs bij minimaal
89 punten.
Stellen (eigen kweek):
Verdeling 1 op 6 (reeks) per hoofdgroep; kampioen bij minimaal 183
punten eerste prijs bij minimaal 181 punten tweede prijs bij minimaal
181 punten. (Inclusief eenheidspunten)
Stammen (eigen kweek):
Verdeling 1 op 3 (reeks) per hoofdgroep; kampioen bij minimaal 366
punten eerste prijs bij minimaal 362 punten tweede prijs bij minimaal
362 punten. (Inclusief eenheidspunten)
Open Klasse (OK):
Wordt niet gevraagd.

Bij elke 1e vogel van een nieuwe reeks, in een hoofdgroep, een extra prijs.

Speciale groepsprijzen(oorkonde + boodschappenpakket):
Groep 1 : Kanaries
Groep 2 : Tropen
Groep 3 : Europese Cultuurvogels
Groep 4 : Kromsnavels
Groep 5 : Duiven, grondvogels en hybriden
Beste stel
Beste stam
Klassement 5 vogels

(hfdgr. 3 en 4)
(hfdgr. 5 t/m 12)
(hfdgr. 15 t/m 17)
(hfdgr. 18 t/m 32)
(hfdgr. 14,33 en 34)

In elke van bovenstaande groepen zal 1 prijs worden toegekend.
(boodschappenpakket)

Jeugd

Verdeling 1 op 6 (reeks) per hoofdgroep: kampioen bij minimaal 90
punten, eerste prijs bij minimaal 89 punten,tweede prijs bij
minimaal 88 punten

Jeugd stellen

Drie samengestelde hoofdgroepen zijnde, kanarie, kromsnavels,
overige vogels.
Van elke samengestelde hoofdgroep een kampioen bij minimaal 181
punten, eerste prijs bij minimaal 179 punten, tweede prijs bij minimaal
179 punten. (Inclusief eenheidspunten)

Jeugd stammen

Drie samengestelde hoofdgroepen zijnde, kanarie, kromsnavels,
overige vogels.
Van elke samengestelde hoofdgroep een kampioen bij minimaal 362
punten, eerste prijs bij minimaal 358 punten, tweede prijs bij minimaal
358 punten. (Inclusief eenheidspunten)

Jeugd OK vogels

worden niet gevraagd.

Bij elke 1e vogel van een nieuwe reeks, in een hoofdgroep, een extra prijs
speciale groepsprijzen(oorkonde en beker indien lid kring):
Groep 1 : Kanaries
Groep 2 : Tropen
Groep 3 : Europese Cultuurvogels
Groep 4 : Kromsnavels
Groep 5 : Duiven, grondvogels en hybriden

(hfdgr. 3 en 4)
(hfdgr. 5 t/m 12)
(hfdgr. 15 t/m 17)
(hfdgr. 18 t/m 32)
(hfdgr. 14,33 en 34)

In elke van bovenstaande groepen zal 1 prijs worden toegekend (oorkonde).
* Alle bovengenoemde prijzen worden door de keurmeesters aangewezen.
Klassementsprijzen (oorkonde)

Er is een klassement van de 3 hoogste vogels per inzender voor de jeugd.
Klassement jeugd: beker
Bij een gelijke stand beslist de volgende vogel. enz.

Extra inzendersprijzen
Onder alle inzenders wordt als extra verloot:
Volwassenen: kleuren tv
Jeugd : tablet
1. Het Bondskruis is voor de hoogst gewaardeerde vogel van de TT. Indien er een gelijke
score is behaald met vogels uit verschillende groepen, dan is dit jaar de groep kanaries aan
de beurt voor het Bondskruis. Het Bondskruis wordt aangewezen door de keurmeesters. Het
bondskruis is voorbestemd aan leden van v.v. de Nachtegaal Rosmalen.
2. Kringtentoonstellingsprijzen:
- verenigingsklassement (1e, 2e en 3e prijs)
- aangewezen vogel
Groep 1 : Kanaries
Groep 2 : Tropen
Groep 3 : Europese Cultuurvogels
Groep 4 : Kromsnavels
Groep 5 : Duiven, grondvogels en hybriden

(hfdgr. 3 en 4)
(hfdgr. 5 t/m 12)
(hfdgr. 15 t/m 17)
(hfdgr. 18 t/m 32)
(hfdgr. 14,33 en 34)

TT-Reglement
1. De na sluitingsdatum ingekomen inschrijfformulieren, en brieven met strafport, worden
geweigerd.
2. Voor het inbrengen en afhalen van de vogels zal u een inbreng / afhaalbrief worden
toegezonden.
3. Het wijzigen van de vogels in dezelfde groep is toegestaan. Wijzigingen worden niet
doorgevoerd in de catalogus.
4. Verkeerd ingeschreven vogels komen niet in aanmerking voor een prijs maar worden wel
gekeurd, en tellen alleen mee in de telling van het klassement.
5. Vogels moeten worden ingebracht in de door de NBvV voorgeschreven TT-kooien. Duiven
en kwartels kunnen worden ingebracht in lopers. Hiervoor staan gratis kooien gereed.
Bodems van de kooien bedekken met schelpenzand , bij parkieten mag zaad, bij Lori’s
kattenbakvulling.
6. Voor grondvogels moet een inentingsverklaring worden ingeleverd bij het TT-secretariaat.
7. Zieke vogels en vuile kooien worden geweigerd, er volgt geen teruggave van het
inschrijfgeld.
8. De organisatie is niet aansprakelijk indien buiten hun schuld ziekte of sterfte van vogels
zich voordoet.
9. Vogels en kooien zijn collectief via de NBvV verzekerd tegen brand en diefstal na braak.
Dit uitsluitend als het bedrag is ingevuld op het inschrijfformulier.

10. Bijvoederen van de vogels mag alleen gebeuren in het bijzijn van een TT-medewerker.
11. Bij het inbrengen moeten de kooien voorzien zijn van een volle zaadbak rechts en een
waterfonteintje links. Indien bijzondere voeding nodig is dit duidelijk op het formulier
vermelden.
12. Deze bijzondere voeding voorzien van kooinummer en naam kweker inleveren tijdens het
inbrengen van de vogels.
13. Tijdens de TT mogen geen kooien van de stelling worden genomen en vogels uit de
kooien worden gehaald. Dit is alleen toegestaan door een TT-medewerker.
14. De eindtelling op het keurbriefje is bindend, de ringen van de prijswinnaars worden
gecontroleerd op kweeknummer en ringmaat.
15. Afhalen van de prijzen en de vogels uitsluitend op vertoon van inbreng / afhaalbrief.
16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TT-commissie in overleg met
het bestuur.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur VV De Nachtegaal te Rosmalen.

