
De Vogelvriend Vorden 

WEDSTRIJDREGLEMENT 2017  v.d. gezamenlijke onderlinge 
Ruurlo en omstreken en ”Vogelvriend Vorden”. 

 
1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Vogelvereniging De Vogelvriend Vorden, en wordt gehouden in het 

Kultuurhus aan de Raadhuisstraat 6 te Vorden van 9 nov. t/m 12 nov. 2017 
 
2. Het T.T. reglement van de N.B.v.V. en de clustering van subgroepen binnen de hoofdgroep (zie bijlage) zijn 

op deze wedstrijd van toepassing. 
 
3. De wedstrijd wordt gehouden voor de leden van Vogelvereniging ”Ruurlo & Omstreken” uit Ruurlo en leden 

van vogelvereniging ”Vogelvriend Vorden” uit Vorden en geldt voor de vogels voorkomend op de lijst van 
”Hoofdgroepen”. Zie hiervoor het vraagprogramma N.B.v.V. 2015-2019, zonder Harzers, Waterslagers en 
Timbrado´s 

 
4. Inschrijving is mogelijk in de volgende klassen: 

Klasse 1: Stammen, 4 vogels eigen kweek, volgens vraagprogramma van NBVV  
Klasse 2: Stellen, 2 vogels eigen kweek, volgens vraagprogramma van NBVV 
Klasse 3: Enkelingen, 1 vogel eigen kweek, volgens vraagprogramma van de NBVV 
Klasse 4: Overjarig eigen kweek, ouder dan de gevraagde jaren volgens vraagprogramma van de NBVV 
Klasse 5: Enkelingen, 1 vogel open klasse, alleen exoten en grote parkieten.  
 
 

5. Het inschrijfformulier voor deze wedstrijd moet op donderdag 26 oktober 2017  worden ingeleverd op de 
ledenvergadering of voordien bij de secretaris van de vereniging, mag ook digitaal. Verzenden naar 
benahorsting@concepts .nl Het inschrijfgeld bedraagt  €1,50 per vogel voor de eerste 10. Voor 11 en meer 
vogels bedraagt het inschrijfgeld  €1,00. De verplichte catalogus kost € 2,00.  
Bovengenoemde kosten moeten gelijk worden voldaan bij inlevering van het inschrijfformulier of vooraf tijdig 
worden overgemaakt op bankrekening NL 41 RABO 0366 4229 28 t.n.v.  Vogelvereniging De Vogelvriend 
Vorden. 
 

6. Inschrijvingen welke na genoemde datum binnenkomen en inschrijvingen waarvoor het inschrijfgeld niet is 
betaald, worden als niet ontvangen beschouwd. 

 
7. De inzenders ontvangen na inschrijving een inbrengformulier, alsmede de kooinummers. De kooinummers 

moeten midden op de kooi worden aangebracht. 
 
8. Bij het inbrengen van de vogels dient men het inbrengformulier, waarop de derby ( zie punt 13 ) is ingevuld, 

in te leveren. Na controle ontvangt u een afhaalformulier. 
 
9.  De catalogus en keurbriefjes worden alleen afgegeven na het tonen van het afhaalformulier. 
 
10. De vogels moeten op donderdag  9 november 2017 tussen 19.30 en 20.30 worden ingebracht. Vogels 

moeten worden ingebracht met zaad voldoende voor de eerste 24 uur en met een drink fontein met witte 
voet en blanke bovenkant. Parkieten mogen worden ingebracht met zand of zaad op de bodem. Met zaad 
dan geen voerbak. Inzenders kunnen hun vogels afhalen op zondag 12 november tussen 16.00 en 16.30 uur  
direct na de officiële sluiting, tegen inlevering van het afhaalformulier.  
Bekend maken prijzen is op zaterdag 11 november, daarna de opening van de tentoonstelling. 

 
 

11. De officiële opening zal plaatsvinden op zaterdag 11 november om 10.00 uur.  
De tentoonstelling zal voor publiek geopend zijn: 
zaterdag 3 november van 10.00 tot 18.00 uur 
zondag 4 november van 10.00 tot 16.00 uur 
Voor de officiële opening zullen er geen mededelingen worden gedaan over de uitslag van de keuring. 
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12. Prijstoekenning: 

De inzenders die in een van de geclusterde groepen het hoogste aantal punten weet te behalen zal tot 
winnaar worden uitgeroepen. 
Hieraan is echter wel een minimum verbonden en wel: 
Stam 
1e prijs 366 pnt. incl. stamharmonie 
2e prijs 362 pnt. Incl. stamharmonie 
3e prijs 356 pnt. Incl. stamharmonie 
Stel 
1e prijs 183 pnt. incl. stelharmonie 
2e prijs 181 pnt. Incl. stelharmonie 
3e prijs 179 pnt. Incl. stelharmonie 
Enkel 
1e prijs 91 pnt. 
2e prijs 90 pnt. 
3e prijs 89 pnt. 
Limieten t.a.v. toekenning aantal prijzen in klasse 1, 2 en 3: 
Stammen:   Stellen:               Enkelingen: 
01 – 02 stam  01 – 04 stel  01 – 08 enk. 1 prijs 
02 – 04   04 – 08   08 – 16  2 prijzen 
04 – 06   08 – 12   16 – 24  3 prijzen 
Klasse 4 en 5: Overjarig eigen kweek en de Open klasse Exoten en Grote Parkieten zullen ieder 1 
gezamenlijk geclusterde groep vormen. 
 

13. Derby. Iedere inzender die mee wil doen met de derby kan daarvoor per hoofdgroep een van zijn vogels 
nomineren door op het inbreng formulier het kooi nummer aan te vinken in het daartoe bestemde vak. Bij 
een gelijk aantal punten nemen de keurmeesters de beslissing. 
 

14. Deelnemers ontvangen bij de prijsuitreiking een certificaat met daarop alle prijzen vermeld. 
 

15. Tijdens de tentoonstelling worden onder geen beding vogels afgegeven. 
 

16. Inentingsbewijs voor de klasse O en P Duiven en Kwartels en andere grondvogels verplicht!! 
 

17. Voor ziekte of sterfte van de ingezonden vogels gedurende de keuring en de tentoonstelling kan de 
organiserende vereniging niet aansprakelijk worden gesteld. De vogels zijn verzekerd tegen brand en 
verstikking door brand.  

 
18. Vogels welke worden ingezonden in kooien afwijkend van de bondsvoorschriften of waarvan de kooien van 

herkenningstekens zijn voorzien worden geweigerd op de tentoonstelling. Ook dienen de kooien schoon te 
zijn. 
Er zijn parkietenvluchtjes aanwezig voor grote parkieten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken moet u dit 
kenbaar maken op het inschrijfformulier. Als u kwartels of duiven inzendt zijn er eventueel wat klap kooien 

 
19. Verkoopklasse: 

Indien u vogels wilt verkopen in de verkoopklasse of vogels uit de tentoonstelling, moeten dit eigen kweek 
vogels zijn voorzien van een vaste gesloten voetring. Voor duiven en grondvogels is een inentingsbewijs 
verplicht. Verkoop mag alleen in de voorgeschreven kooien met maximaal twee vogels per kooi. Inbrengen 
van de verkoopvogels is gelijk het inbrengen van de wedstrijd vogels. Van de verkochte vogels zal10% 
worden ingehouden, deze komt ten goede aan de organiserende vereniging. Verkochte vogels uit de 
wedstrijd worden op zondag 9 november om 15.30 uur afgegeven. De tentoonstellingskooien van de 
verkochte vogels uit de tentoonstelling worden gelijk met de overige vogels weer afgegeven, evenals de niet 
verkochte vogels. 
 

20. In alle gevallen waarin het reglement of dat van de N.B.v.V. niet voorziet, beslist het TT bestuur. 
 
21. Door ondertekening gaat u akkoord met de gestelde voorwaarden. 
 
 
Bestuur vogelvereniging de Vogelvriend Vorden. 


