Bijzondere Tentoonstelling 2017
Op zaterdag 28 en zondag 29 oktober 2017
In Willibrordcentrum te Heeswijk

Beste vogelvrienden,
Vogelvereniging “De Vogelvriend” uit Heeswijk-Dinther heeft het genoegen u uit te nodigen deel te
nemen aan onze bijzondere tentoonstelling die wordt gehouden in
Willibrordcentrum
Hoofdstraat 78
5473 AS Heeswijk-Dinther

Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.
Voor jeugdleden is deelname gratis m.u.v. de catalogus.

Tentoonstellingssecr.:
Mevr. W. v.d. Broek
Schoolstraat 14
5473 GE Heeswijk-Dinther
Tel: 0413-293832
E-mail: vvdevogelvriendhdl@outlook.com

Sluiting inschrijving:

Maandag 9 oktober 2017.

Inbrengen vogels:

Donderdag 26 oktober 2017 tussen 18.00 uur en 21.00 uur.

Keuring vogels:

Vrijdag 27 oktober 2017 met kunstlicht.

Openingstijd:

Zaterdag 28 oktober 2017 van 14.00 uur tot 22.00 uur
Zondag 29 oktober 2017 van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Prijsuitreiking:

Deze worden zondag uitgereikt om ± 15.30 uur

Afhalen van vogels:

Zondag 29 oktober 2017 direct na de prijsuitreiking.

Vraagprogramma:

Geheel volgens het vraagprogramma van de NBvV, zoals vermeld op de
website van de NBvV, met uitzondering van zangkanaries, deze worden
niet gevraagd.

Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per vogel. Voor de jeugd is dit gratis.
Betaling dient te geschieden gelijktijdig met de inlevering van het
inschrijfformulier, contant of
overmaking op IBAN: NL72RABO 0120193302.
De catalogus kost € 3.00 en is verplicht voor iedere inzender. Voor
gezinsleden die op hetzelfde adres wonen is slechts 1 catalogus verplicht.

Inschrijvingen:

Inzenders moeten lid zijn van een erkende organisatie en de vogels moeten
geringd zijn met ringen van een erkende organisatie. Het inschrijven moet
geschieden middels de door “De Vogelvriend” verstrekte
inschrijfformulieren.
De volgende gegevens dienen te worden vermeld: kweeknummer, klasse
nummer, soort + kleur, grote of kleine klapkooi en verzekeringswaarde van
elke vogel. Bastaarden wordt niet gevraagd.
Ook dienen naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en
geboortedatum te worden vermeld. Jeugdleden kunnen inschrijven in de
jeugdklasse, maar dit dient vermeld te worden op het inschrijfformulier,
met vermelding van de roepnaam. Let op dat het inschrijfformulier
volledig is ingevuld en ondertekend.

PRIJZENSCHEMA:
In alle samengestelde Hoofdgroepen 1 goud, ongeacht het in de desbetreffende groepen ingezonden
aantal vogels, echter met dien verstande dat:
slechts voor goud in aanmerking komt een vogel die minimaal 91 punten heeft behaald;
indien een groep bestaat uit minder dan 6 vogels, en geen van die vogels 91 of meer punten
heeft behaald, in die samengestelde hoodgroep geen prijs wordt toegekend.

ENKELINGEN: om in aanmerking te komen voor een prijs moet een vogel minimaal 91 punten halen.

STELLEN: bij stellen in ieder samengestelde hoofdgroep: Goud 1 t/m 3 stellen, Zilver 4 t/m 6 stellen,
Brons bij meer dan 7 stellen. Het minimum aantal punten inclusief eenheidspunten 183.

STAMMEN: bij stammen in iedere samengestelde hoofdgroep: Goud 1 t/m 3 stammen, Zilver 4 t/m 6
stammen, Brons bij meer dan 7 stammen. Het minimum aantal punten inclusief eenheidspunten
366 punten.

JEUGDKLASSE: bij de tentoonstelling kunnen de jeugdleden tot 17 jaar uitsluitend inzenden in de
jeugdklasse. Om in aanmerking te komen voor prijzen is alleen mogelijk met EKvogels en de
vogel moet minimaal 89 punten behalen. Bij stellen en stammen is het aantal minimum punten
inclusief een eenheidspunten: Stellen 178 punten en bij Stammen 356 punten

BEST AANGEWEZEN VOGEL:
Naar deze prijs dingen mee alle eigen kweekvogels die gevraagd worden in het Bondsprogramma. Iedere
inzender mag van zijn ingezonden vogels 1 vogel aanwijzen.
Waarvan hij/zij denkt dat die het hoogste aantal punten behaalt. Het kooinummer van de aangewezen
vogel moet tijdens het inbrengen worden doorgegeven aan de inschrijfcommissie van de organiserende
afdeling. Kosten € 1,00 en de prijs die u kunt winnen is een levensmiddelenpakket.

DE 5 BESTE VOGELS:
Iedere inzender dingt mee naar de klassementsprijs voor de 5 beste vogels. Van elke inzender wordt
bekeken welke de 5 beste eigen kweekvogels zijn. De punten van die 5 vogels worden bij elkaar
opgeteld en de inzender met de hoogste totaalscore wint de prijs. Bij gelijk eindigen wordt er verder
gekeken naar vogel nummer 6, dan 7 en zo verder tot er een winnaar uit de bus komt. Blijft het gelijke,
dan beslist het lot.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van vogelvereniging “De Vogelvriend ” Heeswijk-Dinther.

Prijzenschema: bijzondere TT 2017
Samengevoegde groepen tot Hoofdgroepen.
Enkelingen: EK Iedere samengevoegde hoofdgroep
8 Vogels een kampioen, 9 t/m 15 vogels zilver 16 t/m.. brons
Stellen:

EK Iedere samengevoegde hoofdgroep
3 stellen kampioen, 4 t/m 6 stellen Zilver.

Stammen:

EK Iedere samengevoegde hoofdgroep
3 stammen een kampioen, 4 t/m 6 stammen Zilver.

Jeugd
Enkelingen: EK samengevoegde hoofdgroep
5 vogels een kampioen, 6 t/m 10 vogels zilver.
Stellen:

EK samengevoegde hoofdgroep
3 stellen een kampioen, Per 4 t/m 6 stellen Zilver

Stammen:

EK: Een kampioen bij de kanaries, tropen, bastaarden en wildzang, parkieten.

Klassementsprijzen:
Er zijn 12 klassementsprijzen beschikbaar. Worden verdeeld bv. 3 voor kanaries 3 voor
parkieten 3 voor tropen en 3 voor overige vogels. (min. 15 vogels per klasse is prijs)
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Om kampioen te kunnen worden geldt het volgende:
91 punten,
366 punten inclusief eenheidspunt
183 punten inclusief eenheidspunt
Voor zilver
90 punten.
360 punten inclusief eenheidspunt
181 punten inclusief eenheidspunt
Voor brons
89 punten.
356 punten inclusief eenheidspunt
176 punten inclusief eenheidspunt
Om jeugd kampioen te kunnen worden, geldt het volgende:
89 punten,
356 punten inclusief eenheidspunt
178 punten inclusief eenheidspunt
Om voor een prijs (zilver of brons) in aanmerking te komen
88 punten.
352 punten inclusief eenheidspunt
177 punten inclusief eenheidspunt

Bondsmedailles:
De bondsmedailles worden verdeeld onder de kampioenen met de hoogste punten.

