
      

Tentoonstellingsreglement Vogelvereniging Gieten e.o. 
 
Art. 1  Het Bondsreglement is van toepassing op deze tentoonstelling. Alle inzenders worden geacht van 

de inhoud op de hoogte te zijn en zich aan de onderstaande artikelen te onderwerpen. 
 
Art. 2  Deelnemen aan de TT staat open voor alle leden van de vereniging, mits aan alle financiële 

verplichtingen jegens de vereniging is voldaan. Inzenders, hun echtgenoten/partners en kinderen 
hebben tijdens de TT vrije toegang. 

 
Art. 3  Er kan worden ingeschreven in de volgende klassen: 
 

Eigen kweek (EK): zie hiervoor het vraagprogramma of bijlage in Onze Vogels v.w.b. 
de uitzonderingen. 

Open Klasse (OK):  enkelingen open klasse vogels. Dit zijn de vogels die niet voldoen 
aan de hiervoor gestelde eisen. 

Stellen:   twee vogels van dezelfde soort en kleur. 
Stammen:    vier vogels van dezelfde soort en kleur. 

 
Ingeschreven vogels die niet kunnen worden ingezonden, mogen worden vervangen door vogels 
van dezelfde soort en klasse als de ingeschreven vogels. 

 
Art. 4  Geringde vogels moeten zijn voorzien van een door de NBvV erkende vaste voetring of door de 

COM erkende ring, waaraan geen veranderingen, in welke vorm ook mogen zijn aangebracht. 
Indien een inzender EK  vogels instuurt met andere dan door de NBvV verstrekte ringen, dient 
deze inzender een  bewijs overleggen (en daarvan ook een kopie inleveren) dat deze ringen aan 
hem geleverd zijn door de zusterorganisatie. 

 
Art. 5  Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd. Vogels die tijdens de TT ziek worden, worden uit 

de TT ruimte verwijderd. 
 
Art. 6  In de TT kooi dient minimaal voor 24 uur voer aanwezig te zijn. Water wordt na inname verstrekt. 
 
Art. 7  het inschrijfgeld wordt jaarlijks tijdens een ledenvergadering bepaald en vastgesteld. De catalogus 

is voor iedere inzender verplicht. De hiervoor genoemde, vastgestelde bedragen dienen te worden 
voldaan bij inlevering van het inschrijfformulier. 

 
Art. 8 vogels vallen onder de Wet Europese Cultuurvogels mogen alleen worden ingezonden indien 

voorzien van een vaste voetring, of erkende ring, door de NBvV of de COM met de 
voorgeschreven maat en/of codering, of de voorgeschreven adviesmaat. (de ring mag onder geen 
enkel beding te verwijderen zijn) 

 
Art. 9 Vogels welke ingeënt dienen te zijn volgens regels van het ministerie, alleen in te zenden met een 

recente inentingsverklaring, (pseudo vogelpest). Deze verklaring blijft gedurende de TT in bezit 
van het bestuur. Bij vogels die vallen onder de Cites/BUD wet dienen de benodigde papieren zoals 
vervoersbewijs, eigendomsverklaring etc. te worden afgegeven aan het bestuur. Ook blijven deze 
gedurende de  TT in bezit van het bestuur. 



 
 
Art. 10  het inschrijfformulier moet volledig, in de volgorde van het vraagprogramma, worden ingevuld en 

ondertekend. Voor of op de sluitingsdatum inschrijving worden ingeleverd bij de hiervoor 
aangewezen persoon. Tevens dient het verschuldigde bedrag te worden afgerekend. 
Noot: Het in te vullen verzekerd bedrag betreft alleen de vogels. De kooien worden door de    
vereniging verzekerd. 

 
Art. 11  de vogels moeten worden ingebracht in door de NBvV voorgeschreven kooien. Zie voor details de 

bijlage in Onze Vogels. Kleur kooien buitenzijde matzwart, binnenzijde helder wit, (mat of halfmat) 
Bodembedekking kan zijn wit schelpenzand of beukensnippers. Bij de grasparkieten mag zaad als 
bodembedekking worden gebruikt. Bij de vruchteneters kan men kattenbakgrit gebruiken. Andere 
bodembedekkers als hiervoor beschreven in overleg met het TT bestuur. Voerbakjes moeten van 
het voorgeschreven model en kleur zijn. Drinkfonteintjes worden door de vereniging verzorgd. 
Afwijkende kooien en toebehoren door wrakheid, vorm, kleur, afmetingen of reinheid zullen 
worden geweigerd. Alleen aan de buitenonderzijde mag een eigendomsteken staan. Verder mag 
er geen enkel herkenningsteken worden aangebracht of aanwezig zijn. Universeel kooien zijn evt. 
te huren via de vereniging. Deze dienen schoon, onbeschadigd en op tijd te worden ingeleverd. 
Ontbrekende toebehoren, evenals vermiste en onherstelbaar beschadigde kooien dienen te 
worden vergoed. De door de vereniging verstrekte kooinummers dienen middenvoor, op het 
houten gedeelte onder de tralies, in het midden te worden aangebracht.  

 
Art. 12  Bij niet inzenden vervalt het inschrijfgeld aan de vereniging. Ook dat van geweigerde vogels, 

wegens ziekte of gebreken, of geweigerde vuile of kapotte kooien.  
 
Art. 13  Tijdens de show of bij de keuring mogen de vogels niet in de hand worden genomen voor het 

controleren van de ringen op de juiste gegevens. Controleren van de ringen mag alleen met een 
zogenaamde loeplamp van buiten de kooi. 

 
Art. 14 Tijdens de show of bij de keuring mogen de vogels niet in de hand worden genomen. Een 

uitzondering wordt gemaakt wanneer er een meer dan aannemelijk vermoeden van fraude 
bestaat. Denk aan het bijkleuren van vogels. Als wordt vermoed dat een vogel is bijgekleurd, dan 
is het toegestaan om de vogel uit de kooi te nemen om zo eventuele fraude vast te kunnen stellen. 

 
Art. 15 De ingezonden vogels kunnen na afloop van de TT op een vooraf bekend gemaakt tijdstip worden 

afgehaald op vertoon van de inbreng/afhaalkaart. Na aftekening door de inzender, waaruit blijkt 
dat hij/zij de inzending in goede staat heeft ontvangen, vervalt de afhaalkaart aan de vereniging. 

 
Art. 16 Vogels uit de show kunnen te koop worden aangeboden. Verkochte vogels blijven in de show en 
  kunnen pas na de show worden aangeboden aan de nieuwe eigenaar. 
 
Art. 17 Bij het inbrengen en uitleveren komt niemand ongevraagd achter de tafel.  
 
Art. 18 Grote parkieten kunnen in grote vluchten of kooien worden geplaatst. Dit kan per koppel mits er 
  voldoende zichtbare verschillen zijn. De vogels worden door de eigenaar in de kooi geplaatst en 
  weer uitgevangen. Als er te weinig kooien zijn gaan de grootste vogels voor. Alle vogels uit  
  dezelfde groep worden onder gelijke omstandigheden (kistkooi of vlucht) gekeurd. Na de keuring 
  worden de vogels dan door loting in vluchten geplaatst. 
 
Art. 19 De vogels worden door de vereniging verzorgd. Voor ziekte, beschadiging of sterfte tijdens de TT 
  kan vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.  
 


