Reglement 29e internationale Vogeltentoonstelling van
v.v.Zanglust Arnemuiden.

Sluiting inschrijving: maandag 22-09-2014 (tenzij het maximum van 1.250 vogels eerder is bereikt)
Inbrengen vogels: dinsdag 14 oktober tussen 15.00 en 21.00
Tentoonstellingszaal: Verenigingsgebouw“ de Arne”
Tel. 0118 855770
Radermacherstraat 32
(zie routebeschrijving op achterzijde)
Arnemuiden
Inschrijfformulier kan ook ingevuld en verzonden worden via onze site (www.zanglust-arnemuiden.nl). Hiervoor hebben we vanaf 2012 een, eenvoudig in te vullen, programma laten ontwikkelen, dat zonder problemen
ingevuld kan worden (een duidelijke handleiding vindt u eveneens op onze website). Hierdoor heeft inschrijven
via onze website onze voorkeur!
Het inschrijfformulier dient uiterlijk maandag 22-09-2014 in het bezit te zijn van de T.T. secretaris:
P.C. van Belzen
Molendijk 29
4339 AB Nieuw- en Sint Joosland
tel. 0118-603013 06-29743186
E-mail. pcbelzen@zeelandnet.nl of tentoonstelling@zanglust-arnemuiden.nl
Het inschrijfgeld dient gelijktijdig overgemaakt te worden op bankrekeningnummer 30.38.14.713 (Rabobank)
t.n.v. Penningmeester v.v Zanglust Arnemuiden. IBAN-nummer: NL33RABO0303814713.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,65 per vogel, stellen van 2 vogels € 3,30 en stammen van 4 vogels € 6,60.
Voor de jeugd is er een aparte klasse. Het inschrijfgeld bedraagt € 0,80 per vogel, stellen van 2 vogels € 1,60 en
stammen van 4 vogels € 3,20. Vogels uit stellen en stammen spelen niet individueel mee.
Is bij het inbrengen uw stel of stam niet meer compleet, zend dan toch de overige vogel(s) in, zij spelen dan
gewoon als enkeling (en) mee. Verplichte catalogus + administratie kosten € 3,50
Inschrijving
De inschrijving geschiedt volgens het meest recente vraagprogramma van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers met uitzondering van de hoofdgroepen 1, 2, 3 en 4 die gepubliceerd is in “Onze Vogels” van
juli of augustus 2014 (of voor het uitgebreide vraagprogramma op www.nbvv.nl).
Inzenden vogels
Toegestaan zijn alle door de NBvV voorgeschreven schone en witte kooien voorzien van een wit voerbakje met
voer voor tenminste 24 uur en een wit drinkflesje. Drinkflesjes van een andere kleur dan wit (bv. bruin of
blauw) worden onherroepelijk geweigerd (er zal in dit geval wel ter plaatste gelegenheid zijn witte drinkflesjes
te kopen). Vuile en afwijkende kooien evenals gekenmerkte kooien worden onherroepelijk geweigerd. Let op:
Postuurkanaries moeten in de juiste kooien worden ingezonden (zie hiervoor de Keurmeesters-website:
http://www.keurmeesters.nbvv.nl/downloads/kp/postuurkanaries/Kooien_voor_postuurkanaries.pdf ).
Voer voor grasparkieten en agaporniden mag, conform het reglement van de NBvV, op de bodem van de kooi
worden gedeponeerd. Alle vogels dienen een door de NBvV. goedgekeurde ringsoort/ringmaat te hebben. Tevens
worden alle door andere organisaties goedgekeurde en verstrekte ringen erkend, mits deze eveneens door de
betreffende organisatie op naam van de betreffende inzender zijn geregistreerd. Hiervoor dient bij de NBvV een
registratiebewijs te worden aangevraagd, bij ringen van de ANvB volstaat een lidmaatschapbewijs (zie de site
van NBvV: http://www.nbvv.nl/tt/aanvraag_registratie.asp ).
Vogels met knijpringen zijn niet toegestaan. Vogels zonder ring (open klas) worden niet gevraagd, behalve in de
hoofdgroepen waar dit volgens het vraagprogramma toegestaan is.
Grondvogels mogen uitsluitend ingezonden worden als aan de eis van inenting is voldaan.
Bij inbrengen moet een kopie van deze entverklaring voorzien van handtekeningen van eigenaar en
dierenarts afgegeven worden aan de T.T. secretaris. Deze regel geldt ook voor grondvogels die in de
verkoopklas aangeboden worden.
Inbrengen van vogels ( inbreng/afhaalbrief)
De inbreng/afhaalbrief en de kooinummers worden u tijdig toegezonden. Kooinummers dienen aan de voorzijde
in het midden bevestigd te worden, andere merken en tekens zijn niet toegestaan. Het verdient de voorkeur grote
parkieten in te zenden in eigen kooien. Indien gewenst hebben wij 10 grote kooien (80cm x 80cm x 80cm)
beschikbaar, deze kooien zijn bestemd voor vogels die volgens het vraagprogramma van de NbvV in volières
gehuisvest dienen te worden. Vanwege een beperkt aantal kooien wordt aan degene die 1 of meerdere kooi(en)
wil gebruiken, gevraagd om contact op te nemen met de T.T.-secretaris om de kooi(en) te reserveren. Tevens
hebben wij een aantal klapkooien ter beschikking, ook hier geldt bij gebruik hiervan dit even door te gegeven
aan de T.T.secretaris (of vermelden op het inschrijfformulier).
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Verzekering
Vogels en kooien zijn verzekerd tegen brand, verstikking door brand en diefstal na inbraak, echter alleen indien
de normale handelswaarde van beiden (gespecificeerd) op uw inschrijfformulier vermeld is. Schade aan vogels
of kooien tijdens de T.T., anders dan door brand en diefstal na inbraak, is geheel voor rekening van de inzender.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor zieke en/of dode vogels. In voorkomend geval worden deze uit de T.T. zaal
verwijderd, zo ook vogels en kooien die aangetast zijn door bloed- en/of vedermijt (dit geldt ook voor de
verkoopklas).
Keuring
De keuring zal plaatsvinden op woensdag 15 oktober 2014, deze is alleen toegankelijk voor helpers van
v.v.Zanglust. Uitslagen worden niet voor de officiële opening bekend gemaakt.
Prijzen
Iedere inzender kan op het inschrijfformulier aangeven of een evt. gewonnen prijs in de vorm van eremetaal
(beker/medailles) of geld uitgekeerd moet worden, dit geldt zowel bij de Volwassenen als bij de Jeugd.
Is er geen keuze vermeld, dan wordt er een geldprijs uitgekeerd. Kampioensprijs is € 10,00, Goud € 7,50 en
Zilver / Brons allebei € 5,00

Prijzenschema Volwassenen
In iedere hoofdgroep bij zowel Enkelingen, Stellen en Stammen wordt een kampioen aangewezen en in iedere
groep wordt Goud toegekend, onafhankelijk van hoeveel vogels er in betreffende Hoofdgroep of Groep zijn
ingezonden. Mits bij Enkelingen minimaal 91 punten behaald zijn, bij de Stellen minimaal 183 en bij de
Stammen minimaal 364 punten. In de groep waar de Hoofdgroepkampioen valt, komt Goud te vervallen.
Bij 11 ingeschreven Enkelingen per groep wordt zilver uitgereikt, bij 21 ingeschreven vogels wordt ook brons
uitgereikt. Bij 31 vogels 2x Zilver en 1x Brons, bij 41 vogels 2x Zilver en 2x Brons enz.
Bij 4 ingeschreven Stellen per groep wordt zilver uitgereikt, bij 8 ingeschreven Stellen wordt ook brons
uitgereikt. Bij 12 Stellen 2x Zilver en 1x Brons, bij 16 Stellen 2x Zilver en 2x Brons enz.
Bij 3 ingeschreven Stammen per groep wordt zilver uitgereikt, bij 5 ingeschreven Stammen wordt ook brons
uitgereikt. Bij 7 Stammen 2x Zilver en 1x Brons, bij 9 Stammen 2x Zilver en 2x Brons enz.
Om voor een prijs (Kampioen, Goud, Zilver of Brons) in aanmerking te komen moet een vogel minimaal 91
punten behalen, een stel minimaal 183 en een stam minimaal 364 punten (inclusief eenheidspunten).
Stellen en Stammen spelen niet individueel mee. Is bij het inbrengen uw Stel of Stam niet meer compleet, zend
dan toch de overige vogels in, zij spelen dan gewoon als Enkeling(en) mee.

Prijzenschema Jeugd
In iedere hoofdgroep bij zowel Enkelingen, Stellen en Stammen wordt een kampioen aangewezen en in iedere
groep wordt Goud toegekend, onafhankelijk van hoeveel vogels er in betreffende Hoofdgroep of Groep zijn
ingezonden. Mits bij Enkelingen minimaal 90 punten behaald zijn, bij de Stellen minimaal 181 en bij de
Stammen minimaal 360 punten. In de groep waar de Hoofdgroepkampioen valt, komt Goud te vervallen.
Bij 6 ingeschreven Enkelingen per groep wordt zilver uitgereikt, bij 11 ingeschreven vogels wordt ook brons
uitgereikt. Bij 16 vogels 2x Zilver en 1x Brons, bij 21 vogels 2x Zilver en 2x Brons enz.
Bij 3 ingeschreven Stellen per groep wordt zilver uitgereikt, bij 5 ingeschreven Stellen wordt ook brons
uitgereikt. Bij 7 Stellen 2x Zilver en 1x Brons, bij 9 Stellen 2x Zilver en 2x Brons enz.
Bij 2 ingeschreven Stammen per groep wordt zilver uitgereikt, bij 3 ingeschreven Stammen wordt ook brons
uitgereikt. Bij 4 Stammen 2x Zilver en 1x Brons, bij 5 Stammen 2x Zilver en 2x Brons enz.
Om voor een prijs (Kampioen, Goud, Zilver of Brons) in aanmerking te komen moet een vogel minimaal 90
punten behalen, een stel minimaal 181 en een stam minimaal 360 punten.
Stellen en Stammen spelen niet individueel mee. Is bij het inbrengen uw Stel of Stam niet meer compleet, zend
dan toch de overige vogels in, zij spelen dan gewoon als Enkeling(en) mee.
Elk jeugdlid is vrij om te spelen in de jeugdklasse of bij de senioren. Dit moet duidelijk aangegeven zijn op het
inschrijfformulier (bij jeugd geboortedatum vermelden). Als men bij de Internationale tentoonstelling als
jeugdlid er voor kiest bij de senioren mee te doen, dan geldt dit automatisch ook voor de Onderlinge.
Bondsmedaille
De bondsmedailles worden toegekend aan de hoogst gewaardeerde vogels, welke nog geen prijs (Kampioen,
Goud, Zilver of Brons) op de tentoonstelling hebben. Hiermee willen we de prijzen over meerdere inzenders
verdelen. Heeft uw vogel 92 punten behaald maar geen prijs gewonnen, dan komt hij altijd nog in aanmerking
voor een Bondsmedaille (medailles worden voortijdig verhoudingsgewijs verdeeld over de hoofdgroepen). Bij
meerdere vogels met gelijke punten volgt loting.
Bondskruis
Het door de NBvV beschikbaar gestelde Bondskruis, voor de vogel met het hoogst aantal punten, valt in 2014 in
de groep Kromsnavels. Dit geldt overigens alleen voor leden van v.v.Zanglust
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Vrije derby
Elke inzender is vrij om derbyvogels aan te wijzen. De inleg is € 1.00 per vogel. Evenals vorig jaar is het ook nu
mogelijk om meerdere derbyvogels aan te wijzen. Voorwaarde is dat per Groep 1 derbyvogel aangewezen mag
worden. Bij het inbrengen van uw vogels mag u via de daartoe bestemde invulstrook (die u tegelijkertijd met uw
kooinummers krijgt toegezonden) uw derbyvogels aangeven met gelijktijdige betaling.
De derbyprijs is een boodschappenpakket t.w.v. € 50,00.
Klassement
Alle inzenders met 5 of meer vogels spelen mee in het klassement.
Bij de beste 20 inzenders wordt uitgegaan van het totale aantal punten van de beste 5 vogels (bij gelijke punten
wordt gekeken naar de 6e vogel enz.). Verder wordt er onder de overige inzenders, met 5 of meer vogels, nog een
aantal prijzen verloot, het aantal prijzen zal toegekend worden naar ratio van het aantal deelnemers met 5 of
meer vogels (prijzen t.w.v. € 15.00 aflopend naar € 5.00).

Één op de twee inzenders (met 5 of meer vogels) heeft prijs.

De verdeling van het klassement van verdienste is als volgt: 1e prijs: t.w.v. € 50, 2e prijs: t.w.v. € 40, 3e prijs:
t.w.v. € 35, 4e prijs: t.w.v. € 30, 5e & 6e prijs: t.w.v. € 25, 7e t/m 10e prijs: t.w.v. € 20 en de 11e t/m 20e prijs € 18.Prijsuitreiking
Donderdag 16 oktober zullen bij de opening alle Jeugdprijzen uitgereikt worden door districtsvoorzitter dhr.
Rien Schout. Alle prijzen voor de senioren kunnen zaterdag 18 oktober op het podium tussen 15.30 en 16.30 uur
afgehaald worden; dit geldt eveneens voor alle klassementsprijzen.
Opening
De officiële opening zal eveneens verricht worden door districtsvoorzitter dhr. Rien Schout op donderdag 16
oktober 2014 om 19.30 uur. Alle inzenders met introducés en belangstellenden zijn van harte welkom.
Openingstijden:
Donderdag
16 oktober van 19.30 – 22.00 uur
Vrijdag
17 oktober van 10.00 – 22.00 uur
Zaterdag
18 oktober van 10.00 – 17.00 uur
Verkoopklas
Inzenders kunnen vogels voor de verkoopklas aanbieden, het heeft de voorkeur dit gelijktijdig met de
wedstrijdvogels te doen (dus bij het inbrengen). De vogels moeten echter van goede kwaliteit en gezondheid zijn,
dit ter beoordeling van de verkoopklascommissie. Bij verkoop wordt 10% ingehouden voor de organiserende
vereniging. Tentoongestelde vogels mogen ook ter verkoop worden aangeboden zonder aftrek van kosten mits dit
is geschiedt via een bij de verkoopklascommissie verkrijgbaar kaartje. Kwartels worden niet toegelaten tot de
verkoopklas mits deze in het bezit zijn van een entingsbewijs welke tijdens de T.T. in het bezit blijft bij de
verkoopklascommissie.
Slotbepaling
Telefonische inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Op het inschrijfformulier moet duidelijk het
klassenummer en de vogelsoort/kleurslag vermeld worden. Het bestuur acht zich niet verantwoordelijk voor
onjuist ingevulde klassenummers/vogelsoorten/kleurslagen.
Onderlinge tentoonstelling v.v.Zanglust:
Tijdens deze T.T. wordt eveneens de onderlinge tentoonstelling van v.v.Zanglust gehouden. Voor het reglement
en prijzenschema verwijzen wij u naar de nieuwsbrief van aug./sept. waarin alles is opgenomen.

Namens het bestuur v.v.Zanglust
P.C. van Belzen
T.T. secretaris
tel. 0118-603013 06-29743186
E-mail. pcbelzen@zeelandnet.nl of tentoonstelling@zanglust-arnemuiden.nl
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Routebeschrijving Verenigingsgebouw “De Arne”
Komend vanaf de A58 vanuit richting Vlissingen / Middelburg:

Neem afslag Arnemuiden (afslag 37)
Neem na 225 m de derde afslag op de rotonde (de N665) richting Arnemuiden
Neem na 0.6 km de eerste afslag op de rotonde (de Nieuwlandseweg) richting Arnemuiden
Vervolgens 2e afslag naar rechts de Dokstraat in
Na circa 100 meter zie U de Arne aan uw rechterkant
Komend vanaf de A58 vanuit richting Goes:

Neem afslag Arnemuiden (afslag 37)
Neem na 225 m de tweede afslag op de rotonde (de Nieuwlandseweg) richting Arnemuiden
Vervolgens 2e afslag naar rechts de Dokstraat in
Na circa 100 meter zie U de Arne aan uw rechterkant
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