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Tentoonstellingsregelement 2018
v.v. “Zang en Kleur” - Z25
Tentoonstellingszaal: 
P.V. de Stormvliegers & v.v. “Zang en Kleur”
Nijverheidscentrum 50, 2761 JP  Zevenhuizen 
Telefoon (beheerder) 06-53339257
E-mail: info@zangenkleur.nl - www.zangenkleur.nl

Tentoonstelling bestuur 2018
T.T. voorzitter : J.D. v.d. Berg 06-53339257 voorzitter@zangenkleur.nl
T.T. secretaris : C. v.d. Berg 06-50854512 ttsecretariszangenkleur@gmail.com
T.T. penningmeester : J. van Dam 06-11283950 penningmeesterzangenkleur@gmail.com
T.T. materiaalcommissaris : C. v.d. Berg 06-50854512  ttsecretariszangenkleur@gmail.com

Postadres(sen):
Voorkeur postadres: Alternatieve postadres:
T.T. secretaris T.T. voorzitter
C. van den Berg J.D. v.d. Berg
Mondlanestraat 15 Rozenstraat 87
2807 RJ  Gouda 2761 GL  Zevenhuizen
Mobiel: 06-50854512 Telefoon: 06-53339257
E-mail: ttsecretariszangenkleur@gmail.com E-mail: voorzitter@zangenkleur.nl

1. Deelname aan deze tentoonstelling is mogelijk voor alle leden van 
de N.B.v.V. en diens speciaal clubs. Door inschrijving onderwerpt 
hij/zij zich aan de bepalingen van dit regelement.

2.	 Inschrijving	is	mogelijk	op	het	inschrijfformulier	dat	is	meegezon-
den. Deze kan men versturen via mail en post en eventueel tele-
fonisch (niet aanbevolen). De vogels die U wilt inzenden moeten 
vermeld staan in het vraagprogramma van de N.B.v.V. Bijvragen 
neem contact op met de T.T. secretaris. Wij vragen GEEN vogels uit 
hoofdgroep 1, 2, 3, 4 en 5 (zangkanaries). 

3. Inschrijving is mogelijk volgens punt 2 op voorwaarde dat het in-
schrijfformulier	op	tijd	is	ingezonden,	deze	MOET	uiterlijk	vrijdag	23	
november 2018 om 20.00 uur bij de T.T. secretaris aanwezig zijn. 
Betaling	dient	men	te	vermelden	op	het	inschrijfformulier.	Het	T.T.	
bestuur behoudt zich het recht voor niet tijdig ontvangen inschrijf-
formulieren te weigeren. 

4.	 Inschrijving	 kan	 plaats	 vinden	 in	 de	 EIGEN	KWEEK	 (EK),	OPEN	
KLASSE	 (OK),	 OVERJARIGE	 EIGEN	 KWEEK	 (OEK)	 en	 diens	 EK	
STAMMEN EN STELLEN. Vogels in de stammen en stellen moeten 
allemaal ringen dragen van dezelfde bond. Ringen van 2019 zijn 
niet toegestaan. Als men een formulier heeft voor verenigingsrin-
gen, andere bond (speciaal club) dient men deze mee te nemen bij 
de inbreng van de vogels. Stammen en stellen dingen mee naar de 
prijzen van enkelingen. 

5. Inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per vogel, per stam bedraagt dit € 
4,00, per stel bedraagt dit € 2,00. De catalogus is met de adminis-
tratiekosten € 3,00. Iedere inzender kan 1 derby vogel opgeven in 
de klasse kanaries, tropen, parkietachtige, grondvogels en duiven. 
Derby	kost	per	vogel	€	1,00.	Het	inschrijfgeld	voor	de	jeugdleden	
bedraagt € 0,50 per vogel, per stam bedraagt dit € 2,00, per stel 
bedraagt dit € 1,00. De catalogus is met de administratiekosten € 
3,00. Kooi huur is voor eigen leden gratis, voor buitenleden is dit € 
1,00 per kooi, voorklapkooien geldt dit niet. Als U na de inschrijving 
besluit	om	niet	in	te	sturen	dan	MOET	U	toch	het	inschrijfgeld	beta-
len.

6. Elke inzender ontvangt een inbreng- en afhaalformulier MET de 
kooinummers per post. Uitsluitend met dit formulier kunnen vogels 
worden ingebracht en opgehaald. Mocht 5 werkdagen voor de in-
brengdatum nog geen formulier per post zijn ontvangen, neem dan 
contact op met de T.T. secretaris. 

7. Betaling van het verschuldigde inschrijfgeld, catalogus- en admi-
nistratiekosten	dient	men	AAN	TE	GEVEN	op	het	inschrijfformulier.	
Gelieve GEEN contanten per post mee te sturen (dit is op eigen 
risico als U dat wel doet). Betaling kan geschieden door storting op 
onze bankrekening of bij het inbrengen van de vogels aan de T.T. 
penningmeester. Betaling door storting via de RegioBank op IBAN 
NL78 RBRB 0944 2949 87 onder vermelding van Inschrijfgeld Bijz. 
T.T. 2018 en aantal vogels ten name van v.v. “Zang en Kleur” te 
Zevenhuizen.

8.	 Op	het	moment	van	inbrengen	zijn	alle	vogels	tot	het	moment	van	
afhalen verzekerd tegen overlijden door brand c.q. verstikking door 
rook en tegen diefstal NA inbraak, op de door N.B.v.V. gestelde 
voorwaarden.	Het	VERZEKERINGSBEDRAG	duidelijk	ver-	melden	
op	het	INSCHRIJFFORMULIER.	Bij	ziekte	of	sterfte	van	vogels	gedu-
rende de T.T. kan de organiserende vereniging NIET aansprakelijk 
worden gesteld.

9. Alle vogels die zijn ingezonden zullen een correcte verzorging krij-
gen. Indien voor vogels een afwijkende voeding noodzakelijk is, 
dient	dit	DUIDELIJK	op	het	 inschrijfformulier	vermeld	 te	worden	
door de inzender. Als U eigen voer meeneemt voor de vogels ge-
lieve	dit	tevens	te	vermelden	op	het	inschrijfformulier.

 Deze dient U bij inbrengen af te leveren bij het T.T. bestuur met 
duidelijke vermelding welke vogels dit betreft.

10. Tijdens het inbrengen van de vogels, de keuring en tijdens het af-
halen van de vogels heeft, buiten de daartoe aangewezen perso-
nen, NIEMAND toegang tot de tentoonstellingsruimte. Zonder toe-
stemming van het T.T. bestuur is het verboden vogels uit de kooi 
te halen. Indien er toestemming is gevraagd en goedgekeurd mag 
deze vogel(s) uit de kooi worden gehaald en weer in de kooi gedaan 
onder toezicht van een T.T. bestuurslid.

11. Vogels die een prijs hebben gewonnen worden door het T.T. bestuur 
aangewezen ringencontroleur gecontroleerd op de gegevens die op 
de	ring	en	het	inschrijfformulier	vermeld	zijn.	Indien	deze	gegevens	
niet met elkaar in overeenstemming zijn (zoals jaar van geboorte 
of kweeknummer) gaat de prijs naar de eerstvolgende gerechtigde 
deelnemer	 en	 zal	 eventuele	 diskwalificatie	 van	 de	 deelnemende	
vogel(s) tot gevolg hebben.

12. Er zullen geen vogels worden geaccepteerd met het volgende:
 - Vogels die in een vuile, afwijkende en/of ge(ken)merkte kooien 

bevinden.
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 - Vogels die een knijpring en/of twee ringen dragen.
 - Vogels die één of meer tenen/nagels missen (mits dit wordt ge-

zien).

13. Als er tijdens de show één of meerdere vogel(s) ziek worden, zullen 
deze worden verwijderd door het T.T. bestuur en aan de inzender 
terug worden gegeven. Vogels met een beschadiging (uitvallende 
staart, vleugelpennen etc.) mogen niet worden verwijderd van de 
show,	mits	er	toestemming	is	gegeven	door	het	desbetreffend	T.T.	
voorzitter en T.T. secretaris.

14. Indien door de keurmeester(s) fraude met de vogel(s) word gecon-
stateerd, handelen de keurmeester zoals omschreven in hun richt-
lijnen.	Deze	zal	altijd	worden	vermeld	aan	de	N.B.v.V.	diskwalificatie	
van de deelnemende vogel(s) kan tot gevolg hebben.

15. Bij het inbrengen van Europese cultuurvogels en kwartels of duiven 
dient men zich aan deze regels te houden:

 - Inzenders van Europese cultuurvogels dienen met het volgende 
rekening	te	houden:	ONGERINGDE	vogels	worden	niet	geaccep-
teerd,	dus	hiervan	ook	geen	OK	vogels,	TENZIJ	deze	een,	door	de	
bond erkende ring, vaste voetring heeft.

 - Inzenders van grondvogels of duiven dienen met het volgende 
rekening te houden: INDIEN bij een soort een noodzakelijke ent 
bewijs verplicht is, dient men een ent bewijs in te leveren bij het 
inbrengen van de vogel(s). Dit ent bewijs kan bij het uitkooien weer 
worden teruggehaald worden bij het tentoonstellingssecretariaat. 
Indien er fraude is geconstateerd van het ent bewijs kan de in-
gebrachte vogel(s) worden verwijderd van de tentoonstelling. Dis-
kwalificatie	kan	tot	gevolg	hebben	van	de	vogels

16. Inzenders in de jeugdklasse dienen dit aan te geven op het in-
schrijfformulier.	Indien	hier	niet	aan	is	voldaan,	spelen	de	betrokken	
vogels mee in de gewone wedstrijd. Jeugdleden dingen ook mee 
naar de gewone prijzen. Men is jeugdlid tot zijn/haar 17e jaar.

17.	Ingezonden	 vogels	 MOETEN	 worden	 geklasseerd	 volgens	 het	
vraagprogramma van de N.B.v.V. jaar 2015–2019. Deze is beschik-
baar op de site van de N.B.v.V. (www.nbvv.nl) en ook op de site 
van v.v. “Zang en Kleur” (www.zangenkleur.nl). Wij sturen U geen 
vraagprogramma op, dit om kosten te besparen. Voor vragen kunt 
U zich wenden tot de T.T. secretaris.

18.	Bij	het	invullen	van	het	inschrijfformulier	dient	men	het	beste	te	be-
ginnen met de laagste klasse nummer en te eindigen met de hoog-
ste klasse nummer. Deze dient DUIDELIJK leesbaar te zijn, tevens 
ook de beschrijving/kleur van de vogel. Verkeerd opgegeven vogels 
zullen NIET worden gewijzigd, ze worden WEL correct gekeurd en 
dingen mee in het prijzenklassement.

19. Verkeerd opgegeven vogels op het inbreng- en afhaalformulier kan 
men opgeven op de diens meegezonden wijzigingsformulier. Ab-
senten gaarne ook op deze formulier vermelden en de kooistickers 
op het in breng- en afhaalformulierplakken, NIET op de wijzigings-
formulier.

20. Ingeschreven vogels dienen ingebracht te worden in kooien welke 
voldoen aan de door N.B.v.V. gestelde eisen.

 - Drinkfonteinen: Deze zullen door de organiserende vereniging 
worden verzorgd.

21.	Voerbakjes:	Deze	MOET	gevuld	zijn	met	voer	voor	de	eerste	dag.	
Bij parkietachtige is een voerbak niet verplicht, voldoende zaad op 
de bodem is toegestaan voor deze vogel(s).

 - Bodembedekking: Dit moet wit zilverzand zijn op de bodem, bij 
parkietachtige mag dit zaad zijn. 

 - Klapkooien: Voor de grote duiven, parkieten en kwartels zijn klap-
kooien	aanwezig.	(Dit	gaarne	aangegeven	op	het	 inschrijfformu-
lier). 

 - Kooinummer(s): Deze dient U in het midden van de onderrand 
van de kooi te plakken.

 
22. Prijzen: 
 - Rottemerencup voor verenigingen aangrenzend de Rottemeren 

(wisselbeker), dit betreft voor de 10 hoogste vogels per vereniging. 
Bij een gelijk aantal punten beslist de 11e vogel en daarop volgend. 

 - Rivierencup voor verenigingen uit het Rayon 3 (wisselbeker), dit 
betreft voor de 20 hoogste vogels per vereniging. Bij een gelijk 
aantal punten beslist de 21e vogel en daarop volgend. 

	 -	Algeheel	kampioen	EK,	Algeheel	kampioen	OK,	Algeheel	kampi-
oen Derby en Algeheel kampioen Jeugd en tevens bij voldoende 
vogels	Algeheel	kampioen	OEK.	

 - Algeheel kampioen EK onderling, Bondskruis (BK), Algeheel kam-
pioen	OK	onderling,	Algeheel	kampioen	Derby	onderling,	Algeheel	
kampioen Jeugd onderling en tevens bij voldoende vogels Algeheel 
kampioen	OEK	onderling.	

	 -	Algeheel	kampioen	van	de	T.T.	ontvangt	een	“GOUDEN	OORKON-
DE”	en	een	WAARDEBON.	

	 -	Algeheel	kampioen	ONDERLING	van	de	T.T.	ontvangt	het	bonds-
kruis, deze is ALLEEN te winnen door leden van v.v. “Zang en Kleur”. 
Gastleden dingen hiervoor niet mee. 

 - Stammen en stellen worden onderverdeeld in drie groepen, en als 
er minstens drie stammen in deze groepen zijn worden deze toe-
gekend, bij minder zal deze worden onderverdeeld in een bijpas-
sende groep. De groepen zijn: Kanaries, Tropen (waar ook duiven 
en kwartels vallen) en parkietachtige. 

	 -	Overige	prijzen	worden	toegekend	door	de	vereniging,	uitgaande	
van de toekenning van de bondsprijzen (bondsmedailles), deze 
prijzen worden uitgegeven bij de catalogus en keurbrieven. 

 - Alle goud/waardebon winnaars, tevens kampioenen zullen wor-
den beloond met een oorkonde, deze worden uitgegeven bij de 
catalogus en keurbrieven, op de “gouden oorkonde” na. 

 - Bij een gelijke aantal punten zal / kan worden geloot. 
 - Bij toekenning van de prijzen geldt als limiet: Goud / Waardebon 

: 91 punten. 
 Dit staat alleen vast bij standaardvogels. Bij overige vogels neemt 

het T.T. bestuur een besluit.
 - Er worden drie prijzen beschikbaar worden gesteld voor de beste 

5 vogels van een inzender tijdens de T.T., deze worden verdeeld 
over drie groepen: Kanaries, Tropen (waar ook duiven en kwartels 
vallen) en parkietachtige.

	 -	Tevens	zijn	er	diverse	andere	leuke	prijzen	te	winnen.	Onder	alle	
inzenders worden tevens minstens 5 leuke prijzen verloot.

 - Derby’s kunnen worden aangegeven in de groepen: Kanaries, tro-
pen, parkietachtige, grondvogels en duiven.

23. In- en uitkooien geschied alleen volgens op vertoon van het in-
breng- en afhaalformulier die is ondertekend door de T.T. penning-
meester. 

 Bij het inkooien dient tevens de papieren voor Cites vogels te wor-
den overhandigd aan de T.T. secretaris, deze papieren worden na 
afloop	van	de	T.T.	teruggeven.

 Bij het uitkooien is de inzender verplicht, samen met de persoon die 
het uitgave van de vogel(s) regelt, het inbreng- en afhaalformulier 
te ondertekenen. Deze formulier zal worden ingenomen en min-
stens één week worden bewaard door de T.T. secretaris.

24. Advertenties voor kwekers in de catalogus kosten € 5,00. Dit be-
drag is voor (gast)leden van v.v. “Zang en Kleur” en voor leden 
buiten de vereniging. In alle gevallen waarin dit regelement niet 
voorziet, neemt het tentoonstellingsbestuur een bindende beslis-
sing.

25. Bij een onvoorziene omstandigheid, zoals bijvoorbeeld vogelgriep, 
waardoor het houden van een vogeltentoonstelling door het Minis-
terie van Economische Zaken wordt verboden, zal iedere inzender 
zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Als dit voorafgaand aan 
de tentoonstelling is, krijgen de inzenders hun inschrijfgeld terug-
gestort. Indien het verbod van kracht wordt na de inbreng wordt 
van de inzender verwacht dat hij of zij de vogels zo spoedig moge-
lijk weer ophaalt. Indien de vogels nog niet gekeurd zijn, krijgt de 
inzender	het	inschrijfgeld	teruggestort.	Het	is	van	groot	belang	dat	
iedere	inzender	het	telefoonnummer	op	het	inschrijfformulier	zet	
waarop hij of zij goed bereikbaar is.

26.	AVG	-	Het	bestuur	van	de	afdeling	verplicht	zich,	middels	een	ver-
antwoordelijk functionaris tot het ordentelijk bijhouden van de per-
soonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beëindi-
ging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden 
van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn 
verzameld.


