
 

  

 

65 jaar De Nachtegaal Nieuw Namen 
 

Districtstentoonstelling Zeeland 
19 t/m 21 december 2019 

 

Reglement District Tentoonstelling Zeeland 
 
 
D.T.T. Secretaris:  Frans Timmerman 
    Van Sassenstraat 6 
    4561 ZZ Hulst 
    Tel: 0114 - 311217 / 06 - 10328906 
    E-mail: kanariefrans@zeelandnet.nl 
 
Voorzitter:   Erik van den Branden 
    Veerstraat 1 
    4568 PH Nieuw Namen 
    Tel: 06 - 42665452 
    E-mail: ebra@zeelandnet.nl 
 
Penningmeester:  Adrie Robbrecht 
    Grimbeertplein 14 
    4568 BM Nieuw Namen 
    Tel: 0114 - 345594 
    E-mail: arobbrecht@zeelandnet.nl 
 
Tentoonstellingszaal: Gemeenschapscentrum ‘de Kauter’ 
    Hulsterloostraat 81  

4568 AB Nieuw Namen 
Tel: 0114 - 345421 

    
Inbrengen vogels:  Maandag  16 december 2019 tussen 14.00 & 21.00 uur 
 

Openingstijden:  Donderdag 19 december 2019 van 19.00 tot 22.00 uur 
    Vrijdag 20 december 2019 van 13.00 tot 22.00 uur 
    Zaterdag 21 december 2019 van 10.00 tot 17.00 uur 
 

Prijsuitreiking 
Jeugdkampioenen: Zaterdag  21 december 2019 om ca. 16.00 uur 
 
 

Afhalen vogels:   Zaterdag  21 december 2019 na prijsuitreiking 

mailto:kanariefrans@zeelandnet.nl
mailto:ebra@zeelandnet.nl
mailto:arobbrecht@zeelandnet.nl


 

Betaalgegevens:   BNP Paribas Fortis rekening; BE36001735299381 
    t.n.v. de Nachtegaal 
    penningmeester A. Robbrecht 
    Grimbeertplein 14 
    4565 BM Nieuw Namen 
    Onder vermelding van: Naam + inschrijfgeld DTT 2019 
 
 

   Vogelbeurs :  Zaterdag 21 december 2019 van 9.00u tot 15.30u 
 
 
Wedstrijdreglement : 
 
 
Artikel 1. Inschrijving. 
 
Inschrijving is toegestaan voor diegenen, die voldoen aan het gestelde in het katern van 
Onze Vogels 2015. Inschrijving dient te geschieden volgens het laatste vraagprogramma 
2015-2019 van de NBvV. U vindt een uitgebreide versie van het vraagprogramma op 
http://www.nbvv.nl/ 
Bij het invullen van het inschrijfformulier moet altijd de volledige benaming c.q. 
kleurslag vermeld worden. Ook het type en aantal kooien dient vermeld te worden. 
Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor het juist invullen van de groepsnummers. Een 
door de inzender foutief ingezonden vogel komt niet in aanmerking voor een prijs. 
Grondvogels worden alleen toegelaten volgens de op dat moment geldende regelgeving én 
met de vereiste inentingspapieren, die gedurende de DTT in bewaring blijven bij het DTT 
bestuur. Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk zaterdag 30 november 2019 in het bezit te 
zijn van de DTT secretaris. Ook de betaling van het inschrijfgeld dient dan verricht te zijn. 
 
 
Artikel 2. Inschrijfgeld. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per vogel, € 3,00 per stel en € 6,00 per stam. 
Jeugdleden betalen € 0,75 per vogel, € 1,50 per stel en € 3,00 per stam. Verplichte catalogus 
voor volwassen deelnemers € 3,00 voor jeugdleden € 1,50 (1 per gezin). 
Het verschuldigde bedrag kunt U overmaken op: 
 

BNP Paribas Fortis rekening: BE36001735299381 
 
onder vermelding van uw naam en inschrijfgeld DTT 2019.  
Alle ingeschreven vogels dienen te worden betaald. Ook in geval van absenten. 
 
 
Artikel 3. Jeugdleden. 
 
Jeugdlid is men tot 17 jaar. Jeugdleden dienen duidelijk hun geboorte datum en het woord 
JEUGD op het inschrijfformulier te vermelden. Jeugdleden mogen echter alleen deelnemen 
met EK-vogels. Jeugdleden mogen ook bij de senioren meespelen, ook in dat geval graag 
duidelijk aangeven op het inschrijfformulier. 
 
 

http://www.nbvv.nl/


 

Artikel 4. Kooien. 
 
Vogels inzenden in de door de NBvV voorgeschreven tentoonstellingskooien conform het 
vraagprogramma 2015-2019 (zie katern van Onze Vogels 2015). Voor grote parkieten, 
duiven, en kwartels zijn opklapkooien beschikbaar (gratis). Indien u hiervan gebruik wilt 
maken, dient u dit duidelijk aan te geven op het inschrijfformulier. 
Kooien inleveren met volle zaadbakjes aan de rechterzijde. Gebruik witte zaadbakjes. 
Elke inzender dient eigen drinkflesjes te gebruiken. Voor alle vogels geldt voldoende wit 
zand op de kooibodem. Alleen voor insecten- en vruchteneters zijn korrels op de bodem 
toegestaan. Voor kromsnavels kan het zaad op de bodem gedeponeerd worden. Bijzonder 
voer onder vermelding van kooinummer bij het inbrengen aan de DTT-organisatie 
overhandigen. Het kooinummer dient in het midden van de kooi goed bevestigd te zijn. 
Gebruik van punaises is niet toegestaan. Vogels en kooien zijn van bondswege tegen brand 
en diefstal na inbraak verzekerd, indien de waarde op het inschrijfformulier is vermeld en het 
totaal van het verzekerde bedrag is opgeteld. 
 

Let op vuile en/of beschadigde kooien worden geweigerd,  
evenals zieke en gebrekkige vogels!!! 

 
 
Artikel 5. Ringen. 
 
Vogels met meer dan 1 vaste voetring en/of knijpring worden niet gekeurd of alsnog 
gediskwalificeerd. Inzenders die vogels inzenden met ringen van een andere bij het COM 
aangesloten organisatie moeten bij het inschrijven een kopie  van het registratiebewijs 
meesturen en bij het inbrengen het originele registratiebewijs overleggen. 
Het inzenden van vogels met beschadigde en/of onleesbare ringen is voor eigen risico. 
Dit kan diskwalificatie tot gevolg hebben. Ringcontrole vindt na de keuring plaats. 
 
 
Artikel 6. Keuring. 
 
De vogels worden op dinsdag 17 december 2019 gekeurd. Het keuren zal geschieden door 
erkende keurmeesters van de NBvV. Toegang alleen voor genodigden. Voor de officiële 
opening zullen geen uitslagen bekend worden gemaakt. 
 
 
Artikel 7.  Prijzenschema. 
 
Bondsprijzen: Deze prijzen worden toegekend volgens het gestelde in het artikel 
“Keursystematiek 2016” zie Onze Vogels oktober 2016. Bij de jeugd ontvangen de 
kampioenen naast de bondsprijzen een aandenken en bovendien ontvangt iedere 
jeugdinzender een aanmoedigingsprijs. 
 
 
Artikel 8. Verenigingskampioenschap. 
 
Voor iedere deelnemer worden de punten van de 5 hoogst gewaardeerde EK-vogels 
samengeteld volgens de punten op het keurbriefje. Vervolgens worden de 3 hoogste totalen 
per vereniging opgeteld. De vereniging met het hoogste punten totaal is Kampioen van 
Zeeland, een 2e en 3e prijs worden ook toegekend. Bij elke gelijke stand van het puntentotaal 
worden de punten van de 6e en eventueel volgende vogels bijgeteld tot er een beslissing is 
verkregen. Voor de 3 hoogst geklasseerde afdelingen worden extra prijzen beschikbaar 
gesteld, terwijl de winnende deelnemers eveneens een aandenken ontvangen. 



 

Artikel 9. Prijsuitreiking. 
 
Tijdens de opening op donderdag 19 december 2019 om 19.00 uur worden de namen van de 
Algemeen Kampioenen bekend gemaakt. De prijsuitreiking van de jeugdkampioenen vindt 
plaats op zaterdag 21 december 2019 om ca. 16.00 uur. Vervolgens worden de Algemeen 
Kampioenen en prijzen van het verenigingskampioenschap uitgereikt. 
 
 
Artikel 10. Verkoop vogels. 
 
De tentoongestelde vogels mogen ter verkoop worden aangeboden. ( zonder extra kosten ) 
Hiervoor bestemde verkoopkaartjes afhalen bij het secretariaat De verkochte vogels mogen 
niet voor het sluiten van de DTT uit de zaal worden verwijderd. 
 
 
Artikel 11. Afhalen vogels. 
 
Na de huldiging van de jeugdkampioenen kunnen de vogels worden afgehaald, wanneer 
iedereen de DTT zaal heeft verlaten. De langst reizende deelnemers zijn hierbij het eerst aan 
de beurt. Alle inzenders worden in volgorde omgeroepen. 
 
 
Artikel 12. Verantwoordelijkheid. 
 
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor zieke en of dode vogels tijdens de DTT 
Het bestuur is bevoegd om zieke en gebrekkige vogels uit de DTT zaal te verwijderen. 
 
 
Artikel 13. Voorwaarden. 
 
Bij deelname aan de DTT verklaart men zich akkoord met dit reglement. Klachten moeten 
schriftelijk bij de DTT secretaris worden ingediend. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 21 december 
2019 tot 14.30 uur. Deze klachten zullen in overleg met de districtsvoorzitter worden 
behandeld, waarna men binnen 4 weken schriftelijk bericht ontvangt. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van “De Nachtegaal” in 
overleg met het Districtsbestuur. 
Het bestuur acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele fouten gemaakt door de 
keurmeesters. 
 
 

Het bestuur van “De Nachtegaal” Nieuw Namen rekent  
van harte op uw deelname en wenst u veel succes op deze 

district tentoonstelling. 
 
 

Het Bestuur 
 

 


