
 TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VV "DE GOUDVINK" 

 

1. De tentoonstelling wordt gehouden door VV "De Goudvink" te Almelo en wordt gehouden in het clubgebouw  
              't Boaken aan de Seringenstraat 56a. 
 
 Tentoonstellingsindeling: 
 Maandag : Inbreng TT vogels tussen 19.00 en 21.00 uur 
 Dinsdag  : Keuring 
 donderdag : Opening voor leden te 20.00 uur 
 vrij- & zaterdag : Geopend van 10.00 tot 21.00 uur 
 zondag  :   Geopend van 10.00 tot 17.00 uur  
 
2. De inschrijving is opengesteld voor ieder lid van VV "De Goudvink". Door inschrijving onderwerpt men 

zich aan de bepalingen van dit reglement. 
 
3. Ingeschreven dient te worden volgens het nieuwe vraagprogramma van de N.B.v.V., zoals afgedrukt in 

het maandblad  "Onze Vogels" of de bijgevoegde bijlage (TT katern) hiervan . 
 
4. Er kan ingezonden worden als A-vogel (Eigen kweek), C-vogel (aangekochte en/of ongeringde vogels 

en overjarige vallende buiten het vraagprogramma) en Open Klasse vogels. Voor sommige vogels geldt 
2 c.q. 3 jaar inzenden als A-vogel, zie hiervoor het vraagprogramma N.B.v.V. In de C-klasse worden 
geen kampioenen aangewezen. Uiteraard wel in de desbetreffende OK-klasse's.  

 
5. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per vogel. Verplichte catalogus € 2,50. De inschrijfformulieren moeten 

gelijktijdig met het verschuldigde inschrijfgeld worden overhandigd op een nader te bepalen datum. 
 
6. De vogels moeten worden ingebracht in goedgekeurde bondskooien. De grotere soorten voorzover hun 

grootte dat toelaat in de zgn. "advieskooien" van de bond. Voor kwartels/duiven en eventueel grote 

parkieten zijn klapkooien beschikbaar. Huur is hiervoor niet verschuldigd. Kwartels kunnen alleen 

ingezonden worden, vergezeld van een geldig inentingsbewijs. Grote parkieten mogen paarsgewijze in 
één kooi worden ingezonden, mits er uiterlijk onderscheid is tussen de in de zenden vogels. Voor 
inzenden in de koude afdeling dient dit aangegeven worden op het inschrijfformulier. 

 
7. De vogels moeten worden ingebracht met zaad in de zaadbakjes en wit schelpenzand als 

bodembedekking. De vogels moeten worden ingebracht zonder drinkbuisjes.  Na het inbrengen 
voorziet de TT-commissie de kooien van een nieuw drinkfonteintje met water, m.u.v. de parkieten. Dit 
fonteintje wordt eigendom van de inzender. De parkieten worden na de keuring voorzien van een nieuw 
 waterfonteintje. Bij parkietachtigen is ruimschoots zaad als bodembedekking toegestaan, met daarbij 
een wit voerbakje voor het verstrekken van schoon voer en bij vruchten- en insekteneters witte of grijze 
kattenbakvulling. 

 
8. Vogels die de indruk wekken ziek te zijn, kunnen bij inbreng, door het bestuur, worden geweigerd. Dit 

geldt tevens voor vuile vogels en/of kooien. Dit geldt ook voor vogels met een gekleurde knijpring 

en/of kooien die op één of andere manier gemerkt zijn. TT kooien mogen alleen aan de onderzijde 
voorzien zijn van de naam van de inzender. 

 
9. Bij het inbrengen van de vogels worden de inbrengformulieren ingenomen door het bestuur. Bij uitval 

van een vogel is vervanging mogelijk, mits deze in dezelfde klasse en kleur past en dit doorgegeven 
wordt bij het inbrengen. 

 
10. De vogels worden tijdens de TT door de TT commissie verzorgd en mogen tijdens de keuring en de TT 

niet uit de kooien worden gehaald of worden verplaatst, niet anders dan dat er voordeel voor de 
desbetreffende vogel kan worden behaald en dan alleen met toestemming of in opdracht van het 
verenigingsbestuur. 

 
11. De vogels en het materiaal zijn verzekerd overeenkomstig artikel 13 van het TT reglement van de 

N.B.v.V. Voor ziekte en sterfte tijdens het gehele TT-gebeuren en schade of verloren gaan van 
materiaal of vogels kan het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld. 

 
12. Aan de inzenders wordt geen inschrijfgeld terug betaald bij het niet inzenden of weigering van de 

vogels door het bestuur. 
 
13. Inname en uitgifte van de vogels geschiedt alleen door de daarvoor aangewezen personen. Tijdens de 

inname en uitgifte van de vogels hebben de inzenders geen toegang tot de TT ruimte. Inzenders van 
vogels die overgezet moeten worden in door de vereniging beschikbaar gestelde kooien, doen dit zelf 
(ook het uitkooien) onder begeleiding van iemand van de TT commissie. Bezwaren tegen overzetten 
van vogels in andere, dan eigen kooien, dienen op het inbrengformulier kenbaar gemaakt te worden.  

 
14. Tijdens de keuring heeft een door de TT commissie aangewezen lid de leiding bij het voordragen. Hij 

geeft door aan de voorbrengers welke vogels voorgebracht dienen te worden. Het is niet toegestaan 
zich achter c.q. zich in de nabijheid van de keuringstafel te bevinden. 

 
15. Goud winnaars kunnen aangewezen worden in alle groepen. Hiervoor moet de enkeling minimaal 91, 

een stam minimaal 364 en een stel 183 (inclusief eenheid) punten behalen. Voor de jeugd wordt ter 
stimulans een uitzondering gemaakt. Zij kunnen tevens kampioen worden in alle groepen, mits het 
minimum van 89  wordt behaald. 



 
16. Voor de normale klassementsprijzen (zilver en brons) geldt voor enkelingen als minimum 89 punten 

(voor de jeugd 88 punten), voor stammen 360 en stellen 180 punten. In elke groep kan een goud, zilver 
en brons winnaar worden aangewezen. Dit geschied te allen tijde door de keurmeesters. 

 
17. Het bondskruis valt op de hoogst gewaardeerde eigen kweek vogel volgens vraagprogramma. Bij een 
 gelijk aantal punten van meerdere vogels rouleert tussen parkieten, kanaries en tropen (incl. 
 wildzang & bastaarden). In 2010 op een parkiet en vervolgens. Een vogel die eenmaal het 
 bondskruis heeft behaald kan deze niet nogmaals behalen. 
 

18. Goud enkeling kan niet in een stam of stel vallen. Derby vogels kunnen zowel goud behalen, als 

aangewezen worden, als derby kampioen, in een stam of stel.  Derby vogels zijn EK vogels volgens 
het vraagprogramma van het geldende kweekjaar, met dien verstande dat vogels die 3 jaar of meer 
gevraagd worden als EK, 2 jaar opgegeven mogen worden als Derby  vogel.  Een vogel die eenmaal 
Derby kampioen is geweest kan deze niet nogmaals behalen. 

 
19. Door de keurmeesters word een “Mooiste Kleurkanarie”, “Mooiste Postuurkanarie”, “Mooiste Tropische 

Vogel” (incl. bastaarden uit tropen), “Mooiste Kromsnavel”, “Mooiste Europese Cultuurvogel” (incl. 
bastaarden uit deze vogels) en “Mooiste Jeugdinzending” aangewezen. Daarnaast zal de “Gerrit 
Stroeve” bokaal toegekend worden aan het mooiste stel van de TT, roulerend tussen kanaries, 
tropische vogels en parkieten. Daarnaast  wordt een bokaal toekend aan “De vijf hoogst gewaardeerde 
vogels”, alsmede aan de mooiste stam van de show (bij gelijkluidende punten gaat de stam met de 
hoogste eenheidspunten voor). Alle bokalen blijven te allen tijde in het clubgebouw.  

 
20. Vogels uit de wedstrijdklasse mogen ter verkoop worden aangeboden tijdens de TT. Om dit kenbaar te 

maken kan de kooi voorzien worden van een sticker uitgegeven door de verkoopklasse commissie, a  
 € 0,50 per stuk. Andere vogels kunnen worden aangeboden ter verkoop, mits er minimaal twee leden 

gedurende de gehele TT zich bezighouden met de verkoop. Elk lid kan zijn of haar vogels inbrengen. 
Bij verkoop van de vogels dient 10% van het verkoopbedrag aan de vereniging te worden afgedragen. 

 
21. Controle van de ringen zal direct plaatsvinden na aanwijzing van de kampioenen. Tevens zal 

steekproefsgewijze door het bestuur, de in de prijzen gevallen vogels worden gecontroleerd. Bij het 
aantreffen van een afschuifbare ring, dan wel een niet voorgeschreven ring, zal de betreffende vogel 
worden gediskwalificeerd. 

 
22. Europese Cultuurvogels en vogels die vallen onder de wet B.U.D.E.P. worden zonder de vereiste 

bescheiden niet toegelaten op de TT. Vogels welke geringd zijn met een ring van een door COM 
Nederland goedgekeurde ring, dienen vergezeld te gaan van een registratiebewijs, welke afgegeven is 
door het bondsbureau van de NBvV (m.u.v. ringen van de ANBvV, hier kan worden volstaan met een 
lidmaatschapsbewijs).  

 
23. Tijdens de TT heeft, i.v.m. de rust voor de vogels en het uitschakelen van de verlichting in de TT 

ruimte, niemand meer toegang tot deze ruimte, na 21.00 uur. 
 
24. Niet verkochte vogels uit de verkoopklasse, moeten door de inzender op zondag tussen 16.30 en 17.00 

uur worden afgehaald. (E.e.a. in bijzijn van de leden van de TT-commissie). Verkochte vogels uit de 

wedstrijdklasse mogen pas van eigenaar wisselen na uitgifte van de TT vogels, na afloop van de TT. 
 
25. De vogels worden op de laatste dag uitgegeven aan de eigenaren. De wijze waarop dit geschiedt zal 

bepaald worden door het bestuur, afhankelijk van de situatie en aanwezigheid van de inzenders. 
 

26. PRIJZENSYSTEEM 
 

 Derby:               Uitbetaald wordt het inleggeld van de deelnemers, aangevuld met € 12,-- van de ver-
eniging. Bij meerdere winnaars wordt de totaalsom verdeeld. 

 Overige: Er wordt in alle gevallen maar een goud, zilver of brons of één geldbedrag t.w.v. de 
bekers uitgereikt. Wordt er meer dan 1 goud, zilver of bronsprijs behaald, dan wordt 
dit op de uit te reiken bekers c.q. plaquette vermeld. 

    
 VOORBEELD 
 U zendt 5 vogels in. Drie vogels behalen zilver. De andere vogels vallen buiten de prijzen. U ontvangt 1 

beker of een geldbedrag twv de beker. Op de beker wordt vermeld: 3 x zilver. 
 

 Verzamelprijs: 
 Het bestuur maakt een keuze in prijzen. Er wordt gestreefd naar een variatie, derhalve kan een 

plaquette, verzamelbeker of anderszins worden aangeschaft. De door U behaalde resultaten worden 
hierop, indien mogelijk vermeld.  

 
27. De inzender moet op het inschrijfformulier aangeven of hij prijzen uitgekeerd wil krijgen in ereprijs, dan 

wel geld. 
 
28. Daar waar het reglement niet voorziet en door noodzaak en behoefte tot aanvulling c.q. verandering 

noopt beslist het verenigingsbestuur.   
 
   Goedgekeurd op de ledenvergadering van  maart 2013 


