TT show ter ere van onze 55ste
Vogel tentoonstelling van Tropenpracht
en onze 28ste Bijzondere Tentoonstelling
Reglementen en Inschrijfformulier

28 november t/m 1 december 2018
in Zalencentrum Muller, de Paltz 7 te Beilen.
Waarin opgenomen:
- Speciaalclub Australische Prachtvinken en Papegaai Amadines – Regio Noord-Oost
- Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland – Regio 6

De inschrijving sluit op:
zaterdag 10 november
Inleveradres:
R. Poelarends
Pinksterbloem 23
9411 CJ BEILEN
Tel. 06-10721112
Secretaris@Tropenpracht.nl
Organisatie:

Beilen, Oktober 2018

Geachte inzenders of aspirant inzenders,
Bijgaand ontvangt u de reglementen en het inschrijfformulier van onze 55ste show
die voor de 28e keer ook Bijzondere Tentoonstelling genoemd mag worden.
Dit jaar zijn er wederom 2 Speciaalclubs te gast met Regio shows:
• Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland - Regio 6 voor de 11e keer en
• Speciaalclub Australische Prachtvinken en Papegaai Amadines - Regio Noord-Oost voor
de 10e keer.
Let op:
*Het is mogelijk digitaal in te schrijven, het inschrijfformulier kunt u ophalen op
www.tropenpracht.nl en opsturen naar secretaris@tropenpracht.nl
*De waterslagers zullen ook worden gekeurd op 28 november op een andere
locatie, inschrijvers in deze klasse krijgen hierover nadere informatie.
Officiële opening donderdag 29 november om 20.00 uur!!!!.

Hopelijk tot ziens op de Bijzondere Tentoonstelling in het hart van Drenthe te Beilen.
PS. Wij verzoeken u het inschrijfformulier zo duidelijk mogelijk in te vullen, vooral de klasse soort!

Bestuur “Tropenpracht”.

Vogelvereniging “Tropenpracht” Beilen
ingeschreven bij KVK te Meppel, nr. 040 77 394
TT Bestuur:
Functie

Naam

Telefoon

Voorzitter

B. Broos

06-25630195

Secretaris

R. Poelarends

06-10721112

Penningmeester

M. Koster

06-29567385

Ringencommissaris

F.H. Doornbos

0593-523870

Lid

G. Metselaar

06-30729334

Lid - Zang

J. Kwint

0593-522119 / 06-27275100

Lid

G. Mulder

0593-524083

Lid - SNGN

H. Lomulder

06-29560916

Voor eventuele vragen betreffende de tentoonstelling kunt u contact opnemen
met Remco Poelarends via tel. 06-10721112 of email secretaris@tropenpracht.nl

Vraagprogramma en reglement Bijzondere TT BEILEN
Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het ten tijde van de
tentoonstelling geldende reglement van de NBvV.
Door inschrijving, onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement.
Art. 1 Ingeschreven kan worden door leden en jeugdleden van de afdelingen, welke deel uit
maken van de Regio. Daarnaast kan worden ingeschreven door leden die lid zijn van een
speciaalclub die te gast zijn op de tentoonstelling.
Jeugdleden zijn zij die op de dag van de keuring nog geen 17 jaar oud zijn.
Art. 2a Locatie, data en tijden – Waterslagers
Locatie waterslagers: Clubgebouw van de ijsbaan, Noordkamp 1, Hijken
Inbrengen van waterslagers: dinsdag 27 november, om 19:00
Keuring waterslagers: woensdag 28 november.
Afhalen waterslagers: woensdag 28 november (tijdstip in overleg)
Art. 2b Locatie, data en tijden – Overige vogels
Locatie: Zalencentrum Muller, de Paltz 7 te Beilen
Inbrengen van vogels: dinsdag 27 nov. van 16.00 tot 20.00 uur
Keuring: woensdag 28 november.
Openingstijden tentoonstelling:
• Donderdag 29 november, officiële opening om 20.00 uur !!!. Zaal open tot 22.00 uur.
• Vrijdag 30 november van 10.00 tot 22.00 uur.
• Zaterdag 1 december van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Afhalen van vogels: zaterdag 1 december 15.30 tot 16.00 uur.
Art. 3 Inzenders brengen hun vogels in, in eigen kooien, welke door de NBvV zijn voorgeschreven.
De kooien dienen compleet en schoon te zijn. De voorgeschreven bodembedekking is wit
schelpenzand, bij grasparkieten zaad en bij vruchten en insecteneters kattenbakvulling.
Art. 4 Grondvogels en duiven dienen aangeleverd te worden in eigen klapkooien. Opgave is
vooraf noodzakelijk.
Art. 5 Voer en drinkvoorzieningen moeten van het van bondswege voorgeschreven model zijn. De
drinkfonteintjes worden gratis beschikbaar gesteld door de vereniging en kunnen in de zaal
gevuld worden. Behalve bij kromsnavels, deze worden na de keuring gevuld. Bij inbreng
moet het voerbakje voor minstens 24 uur voer bevatten.
Art. 6 De ingezonden vogels worden gekeurd bij kunstlicht, volgens de door de bond
voorgeschreven eisen.
Art. 7 Kooien mogen tijdens de tentoonstelling niet worden verzet of uit de stelling worden
genomen, anders dan door daarvoor aangewezen personen.
Art. 8 Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd, alsook vogels in vuile, defecte, ongeverfde
en/of kooien die niet voldoen aan door de NBvV voorgeschreven eisen.
Art. 9 De vogels moeten geringd zijn met door de NBvV uitgegeven ringen (bondsringen) of
ringen uitgegeven door andere Nederlandse organisaties, aangesloten bij C.O.M. Nederland.

De ringen dienen de juiste maat te hebben en op naam van de inzender geregistreerd te
staan.
Art. 10 Tijdens de tentoonstelling zijn de vogels en kooien verzekerd tegen brand en diefstal na
inbraak, doch alleen indien de waarde van de vogels is vermeld op het inschrijfformulier. De
waarde van de kooien dient hierop ook apart vermeld te worden.
Art. 11 De vogels zullen na inname naar beste weten worden verzorgd. Voor ziekte of sterfte vanaf
het moment van inname tot het moment van uitgifte en daarna kan de organisatie niet
verantwoordelijk worden gesteld.
Art. 12 Bij het niet inzenden van een ingeschreven vogel kan deze worden vervangen door een
vogel van dezelfde kleurslag en uit dezelfde klasse.
Art. 13 De verstrekte kooinummers moeten in het midden van de kooi op de voorzijde worden
bevestigd. Bij absent zijn van de vogel, dit kooinummer op de inbreng/afhaalkaart plakken.
Art. 14 Op het inschrijfformulier moet duidelijk worden vermeld of de vogel een enkeling is of tot
een stel of stam behoort. Voor zangkanaries is het verplicht om het volgnummer van de
vaste voetring te vermelden, of minimaal bij inbreng van de vogels deze nummers te
overleggen voor de administratie.
Art. 15 Vogels vallend onder de wet B.U.D. moeten worden ingebracht met een geldig
vervoersbewijs, dat tijdens de TT door de organisatie wordt beheerd. Kwartels moeten zijn
ingeënt en voorzien zijn van een geldig entbewijs, dat tijdens de TT door de organisatie
wordt beheerd.
Art. 16 Het inschrijfformulier moet volledig en duidelijk worden ingevuld, met alle adresgegevens
en de naam van de afdeling plus de afdelingscode, waarvan de inzender lid is. Jeugdleden
dienen hun geboortedatum te vermelden en rechts bovenaan “jeugdlid”.
Art. 17 De organisatie heeft het recht de ringen van de ingezonden vogels te controleren.
Art. 18 Tijdens het inbrengen/afhalen en op de keurdag hebben alleen bevoegde personen toegang
tot de tentoonstellingsruimte.
Art. 19 Het afhalen van de vogels op zaterdag 1 december, van 15.30 uur tot 16.00 uur gebeurt
volgens een door het bestuur samengesteld afroepschema. Zonder inbreng/afhaalkaart
worden geen vogels afgegeven. Voor niet afgehaalde vogels is het bestuur niet aansprakelijk.
Art. 20 Inschrijfformulieren inleveren tot en met zaterdag 10 november bij G. Metselaar,
Pinksterbloem 23, 9411 CJ. Het verschuldigde inschrijfgeld + catalogus contant betalen of
overmaken op rekening nr. NL56RABO0306540290 Rabobank Beilen t.n.v. Vogelver.
”Tropenpracht” met vermelding “Inschrijfgeld TT 2018”

Art. 21 Te behalen prijzen:
Algeheel kampioenen:
a: Zangkanaries
b: Kleur- en postuurkanaries
c: SNGN Gouldamadines (zie ook artikel 21a)
(alle Gouldamadines ingeschreven door leden van SNGN)
d: Tropen
(incl. Europese cultuurvogels, Duiven, Kwartels en overige “niet-SNGN” Gouldamadines)
e: Kromsnavels
Jeugdkampioen
Open klasse kampioen
Binnen ieder hierboven genoemde groep (a t/m e) zijn minimaal 3 prijzen te behalen: Goud,
Zilver en Brons waarbij de Algeheel kampioen Goud krijgt.
Indien er veel vogels in 1 groep worden ingeschreven heeft het TT-bestuur het recht de
groep te splitsen in meerdere groepen met ieder hun eigen prijzen.
De speciaalclubs hebben ook hun eigen prijzenschema met prijzen voor speciaalclub leden, deze leden
dingen ook mee naar bovenstaande prijzen.
Art. 21a Prijzen “SNGN Gouldamadines”:
De verdeling van prijzen voor de groep “SNGN Gouldamadines” zal het prijzenschema van
de SNGN volgen en de volgende prijzen behalen:
- Stammen kampioen behaalt Goud, onder de overige stammen Zilver en Brons
- Stellen kampioen behaalt Goud, onder de overige stammen Zilver en Brons
- Wildkleur kampioen behaalt Goud, de reserve kampioen Zilver en Brons onder de rest
- Mutanten kampioen behaalt Goud, de reserve kampioen Zilver en Brons onder de rest
Art. 22 Enkelingen: Om voor het TT- kampioenschap in aanmerking te komen, moeten er minimaal
10 vogels in de bovengenoemde groep ingeschreven zijn en dient de vogel minimaal 90
punten te behalen en waterslagers 138 punten.
Art. 23 Stellen: Bij 5 stellen of meer per vogelsoort volgt er een stellenkampioen. Minimaal 181
punten en waterslagers min. 276 punten.
Art. 24 Stammen: Bij 3 stammen of meer per vogelsoort volgt er een stammenkampioen
Minimaal 362 punten en waterslagers min. 552 punten.
Art. 25 De TT kampioenen en de eervolle vermeldingen, zullen door de keurmeesters worden
aangewezen.
Art. 26 Tropenpracht prijs, voor iedere hierboven genoemde groep onder artikel 21 hebben we
een generaal kampioen prijs van € 25,- beschikbaar gesteld. Dit gaat over de combinatie van

8 vogels. De combinatie bestaat uit beste 2 enkelingen,1 stel en 1 stam van één inzender, die
in de groep de hoogste punten behalen.
Art. 27 De geldprijzen per groep (bovenop de prijzen in eremetaal), genoemd onder artikel 21 zijn;
Enkelingkampioen
€ 10,00
Stellenkampioen
€ 15,00
Stammenkampioen
€ 20,00
Art. 28 Indien niet het minimum aantal stellen of stammen is ingeschreven zoals genoemd in artikel
23 en 24, dingen deze vogels mee om alle prijzen voor de enkelingen, incl. het Algemeen
ampioenschap van één van de genoemde groepen in artikel 21.
.
Naast de toekenning van prijzen voor enkelingen, stellen en/of stammen wordt bij de
zangkanaries de beste vogel aangewezen door de keurmeester en krijgt de titel
'Meesterzanger'.
Deze titel wordt vermeld in de catalogus, aan deze titel is geen aparte prijs verbonden.
Art. 29 Het bondskruis valt onder de leden van “Tropenpracht”. Voor bondsmedailles spelen alle
inzenders mee.
Art. 30 Open klasse kampioen:
Alle open klasse vogels ook welke niet gevraagd worden volgens het tentoonstellingskatern
2015-2019 van de NBVV kunnen worden ingeschreven en voor deze vogels is 1 prijs (open
klasse kampioen) beschikbaar voor de hoogst gewaardeerde vogel.
Art. 31 Omrekening zang:
Indien het noodzakelijk is om zangkanaries en overige vogels te vergelijken zal de volgende
puntenverdeling worden gebruikt:
Waterslager Overig
150
93
145
92
140
91
135
90
130
89
125
88
Voorbeeld: Heeft een zangkanarie 136 pnt en een kleurkanarie 90 pnt, dan wint de zang. Heeft
een zang 134 pnt en een kleur 90 pnt, dan wint de kleur. Heeft een zang 135 pnt en een kleur
90 pnt, dan wordt er geloot. Zijn er meerdere vogels gelijk geëindigd, dan wordt er ook
geloot.
Art. 32 Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per vogel, dus € 3,00 per stel en € 6,00 voor stammen.
Jeugdleden betalen geen inschrijfgeld per vogel.
Catalogus (per gezin) verplicht € 4,00
Drinkflesjes gratis (n.v.t. voor zangkanaries)

Art. 33 Privacy
Met het inschrijven conformeert de deelnemer zich met geldende regels m.b.t. privacy en
verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens
benodigd voor de uitvoering van de tentoonstelling.
Deelnemer geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:
– administratieve verwerking;
– toezending van informatie t.b.v. de tentoonstelling zoals bijv. inbrengformulier en
kooistickers;
– het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. plaatsing in de catalogus, namelijk naam,
woonplaats, telefoonnummer en kweeknummer (geen adres).
Het bestuur van de afdeling verplicht zich tot het ordentelijk bijhouden van de
persoonsgegevens en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het
doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Art. 34 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van deze TT.

Verkoop van Vogels
Wedstrijdvogels kunnen zonder kosten te koop worden aangeboden, middels een kaartje op
de kooi, welke door de organisatie wordt verstrekt. Verkochte vogels kunnen uitsluitend na
afloop van de TT aan de nieuwe eigenaar worden afgegeven.
VERKOOPKLASSE (GRATIS)
Gelijktijdig met het inbrengen van de wedstrijdvogels, kunnen ook vogels bestemd voor de
verkoopklasse worden ingebracht of worden aangemeld bij de organisatie.
Het inschrijfformulier voor deze verkoopklasse vindt u bij het reglement, en dient tijdens de
inbreng te worden afgegeven bij de verkoopklasse.
Vogels kunnen uitsluitend worden aangeboden in deugdelijke, schone TT kooien, met
een maximum van twee vogels per kooi.
De verkoopklasse sluit zaterdag om 15.00 uur waarna kan worden afgerekend. Tevens
dienen de kooien en eventueel onverkochte vogels te worden afgehaald. De verkochte
vogels uit de wedstrijdklasse dienen na uitgifte, onderling te worden uitgewisseld.

