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Nationale Tentoonstelling 2018 
 “Kampioen van Best” 

Op vrij. 30 november zat. 1 december en zon. 2 december 2018 
In ’t Tejaterke te Best 

 
Beste Vogelvrienden, 
Vogelvereniging “De Vogelvriend” uit Best heeft het genoegen u uit te nodigen om deel te nemen aan 
onze Nationale tentoonstelling die wordt gehouden in de Natuurzaal van ’t Tejaterke, Max de 
Bossustraat 1, 5684 CG, Best 
 
U bent van harte welkom. 
Jeugdleden mogen gratis inschrijven. 
 
TT-Secretaris   : A. van Loosdregt  Johan Brouwerstraat 38 
     5684 WC Best, Telefoon 0499-375688 / 06-81735556 
     E-mail, advanloosdregt@onsmail.nl 
Sluiting Inschrijving : Maandag 12 november 2012 om 20.00 uur. 
Inbrengen Vogels  : Woensdag 28 november van 18.00 tot 21.00 uur. 
Keuring   : Donderdag 29 november. 
Officiële Opening  : Vrijdag 30 november om  20.00 uur. 
TT-dagen   : Vrijdag 30 november van 20.30 - 22.00 uur. 
     Zaterdag 01 december van 10.00 - 20.00 uur. 
     Zondag 02 december van 10.00 - 17.00 uur. 
Prijsuitreiking   : Zondag 02 december om  16.00 uur. 
Vogels afhalen   : Zondag 02 december direct na de sluiting. 
Inschrijfgeld  : € 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: NL66RABO 0107005484. 
Catalogus á € 2,00 is voor iedere inzender verplicht. 
 

Kampioen van Best 
Hier doen alle eigen kweekvogels aan mee. Dit geld ook voor vogels die ingeschreven zijn als 
stammen en/of stellen. 

5 beste vogels van de show 
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. 

Vrije derby 
Naar deze prijs dingen 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.  De prijs die u kunt winnen is het totale inleggeld van deze 
wedstrijdklasse. Dus hoe meer inzenders er mee doen hoe hoger het bedrag.  



 
T.T. Reglement: 
1.  Ingeschreven kan worden volgens het vraagprogramma van de NBvV met uitzondering van groep 1 

(zangkanaries). 
2.  Alle vogels moeten een geldige gesloten voetring dragen van een erkende vogelbond. Europese cultuurvogels 

moeten zijn voorzien van een gesloten wettelijk voorgeschreven voetring. Vogels voorzien van een knijpring 
worden geweigerd. 

3.  Ondergetekende inschrijfformulieren moeten duidelijk worden ingevuld met naam, adres, postcode, 
telefoonnummer, kweeknummer, Verenigingscode, groep, klasse-nummer, enz. 
Jeugdleden kunnen inschrijven in de jeugdklasse, maar dit dient vermeld te worden op het inschrijfformulier. 

4.  Inzenden dient te geschieden in eigen kooien welke voldoen aan de eisen van de N.B.v.V. De kooien dienen 
schoon te zijn en voorzien van wit schelpenzand. Het is dus verboden z.g. kattenbakkorrels te gebruiken. 
Tevens moet de volle zaadbak rechts van de tt kooi geplaatst zijn. Voor parkietachtige mag men het zaad op 
de bodem deponeren. Een zaadbak is dan niet nodig. 

5.  Op de tt kooi van de ingezonden vogel moet middenvoor zo hoog mogelijk het kooinummer geplakt zijn. Zijn 
de kooinummers op 23 november niet in uw bezit, neem dan contact op met de tt secretaris. 

6.  Zieke vogels worden geweigerd. Bij constatering van ziekte tijdens de TT wordt de desbetreffende vogel direct 
uit de tentoonstellingsruimte verwijderd en moet direct opgehaald worden. De organisatie stelt zich niet 
aansprakelijk door ziekte of sterfte tijdens de tentoonstelling. 

7.  Vogels en kooien zijn door de N.B.v.V. collectief verzekerd tegen brand en diefstal na inbraak. Dit echter 
alleen als de handelswaarde hiervan op het inschrijfformulier is vermeld. 

8.  Inschrijvingen worden alleen geaccepteerd als ze voldoen aan het vraagprogramma van de N.B.v.V. Zie 
hiervoor bijlage maandblad Onze Vogels. 

9.  Vogels, die in een verkeerde groep ingeschreven zijn en O.K.-vogels komen niet voor een prijs in aanmerking. 
10. Tijdens de Tentoonstelling mogen geen kooien van de stellingen worden genomen, dit is alleen toegestaan 

door de daarvoor bevoegde personen. Verkochte wedstrijdvogels mogen pas na het sluiten van de t.t. 
meegenomen worden. 

11. Vogels ingeschreven als stammen en/of stellen, dingen niet mee naar de prijzen van de enkelingen. Met 
uitzondering van de kampioen van Best. 

12. Voor grondvogels is een geldig entbewijs vereist.  Een kopie hiervan dient u af te geven bij het inbrengen van 
de vogels. 

13. Indien een speciale voederwijze gewenst is, dient u dit duidelijk op het inschrijfformulier te vermelden. 
Speciaal voer dient men zelf mee te brengen. 

14. De catalogus á € 2, = is voor iedere inzender verplicht. 
15. Drinkfonteintjes worden door de organiserende vereniging verstrekt. 
16. Er zijn eventueel opvouwbare kooien beschikbaar, wil men hiervan gebruik maken dan moet men dit op het 

inschrijfformulier vermelden. Geen vermelding betekend dat u eigen kooien heeft. 
17. De eindtelling op uw keurbriefje is bindend, reclameren hierover is niet mogelijk. De kweeknummers en het 

kweekjaar van prijswinnende vogels worden gecontroleerd. 
18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, dit met in achtneming van het gestelde 

door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
19. Door inzending verklaart men zich akkoord met dit reglement. 
 
Prijzenschema. 
Een kampioen in elke groep. Enkelingen: Bij 10 Vogels Goud, 11 t/m 20 vogels zilver 21 t/m.. Brons 
Stellen: 4 stellen Goud, 5 t/m 8 stellen Zilver, 9 t/m.. Brons. 
Stammen: 3 stammen Goud, 4 t/m 6 stammen Zilver. 
Om Goud, Zilver of Brons te kunnen winnen, geldt het volgende: 
Enkelingen:  91 punten,    
Stammen:  366 punten inclusief eenheidspunt     
Stellen:  183  punten inclusief eenheidspunt 
 
Prijzenschema Jeugd. 
Jeugd ( t/m 16 jaar ) Enkelingen:  EK samengevoegde groepen. 5 vogels Goud, 6 t/m 10 vogels zilver. 
Stellen:  EK samengevoegde groepen 3 stellen Goud, 4 t/m 6 stellen Zilver 
Stammen: Goud bij de kanaries, tropen en wildzang, parkieten. 
Om Goud, Zilver of Brons bij de jeugd te kunnen winnen, geldt het volgende: 
Enkelingen:     90  punten,    
Stammen:   360  punten inclusief eenheidspunt 
Stellen:    180  punten inclusief eenheidspunt 
De Jeugd wordt ingedeeld in 5 hoofdgroepen n.l. kanaries, postuurkanaries, tropische vogels, kromsnavels en 
duiven en kwartels. Elke groep moet minimaal uit 5 vogels bestaan, anders kunnen ze worden samengevoegd. 


