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WEDSTRIJDREGLEMENT: 
 

 
1. Inschrijvingen: Uiterlijke inschrijfdatum: 8 november 2019. Toezending aan de T.T. Secretaris: Adriënne Thijs, Molenstraat 93, 

4567 BC te Clinge (tel. 0114-314899 – e-mail: athijs@zeelandnet.nl). Betaling: bij inbrengen of via onze rekening bij Rabobank 
Hulst, IBAN-nummer: NL40 RABO 0320 9407 13, t.n.v. “De Vlaamse Gaai, Clinge”. Dit onder vermelding: inschrijfgeld TT 2019. 
(Wijze van betaling graag vermelden op het inschrijfformulier). Na ontvangst per mail zult u een ontvangstbevestiging terug 
ontvangen. 
 

2. Inschrijfgeld: Per vogel € 1,50, Stammen betalen € 6,00, Stellen € 3,-. De stammen en stellen spelen niet individueel mee. 
Alle vogels apart inschrijven dus met klassecode en kleurslag volgens het vraagprogramma 2015 - 2019! 

  OK ( C ) vogels duidelijk vermelden in de daarvoor bestemde kolom op het inschrijfformulier.  
  Verplichte catalogus € 3,- (slechts 1 catalogus per gezin verplicht).  

Jeugdleden: € 1,- per vogel, Stammen betalen € 4,-, Stellen € 2,-. (Geboortedatum vermelden op het schrijfformulier).  
Nagekomen inzendingen worden NIET geaccepteerd.  
 

3. Inzenden: Vogels inzenden in de door de NBvV voorgeschreven kooien, dit heeft de voorkeur.  
         Belgische universeel-kooien zijn toegestaan. Eventueel andere afwijkende kooien in overleg met het bestuur.  

Alle inzenders brengen de vogels in eigen kooien in. Voor de grote parkieten, grote tropische vogels, duiven en kwartels zijn  
traliekooien gratis beschikbaar. Dit dan vermelden op het inschrijfformulier. Inzenden in eigen kooien verdient de   
voorkeur.  
 

4. Kooien: Vogels inleveren met volle zaadbakken, die aan de rechterzijde in de kooi dienen te hangen (voer voor tenminste 24 uur,  
         ook voor de klapkooien).  Zaadbakjes en drinkflesjes dienen wit van kleur te zijn. De bodem dient bedekt te zijn met wit  
         schelpenzand. Alléén voor insecten- en vruchteneters zijn korrels toegestaan.   
         Desgewenst mag het voer bestemd voor grasparkieten en agaporniden op de bodem worden gedeponeerd.   
         Bijzonder voer onder vermelding van kooinummer aan de organisatie overhandigen. Het kooinummer wordt u  toegezonden en  
         dient aan de voorzijde in het midden van de kooi te worden bevestigd. Let op dat met name bij de kromsnavels de deurtjes goed  
         gesloten zijn, bij voorkeur afplakken! 

 
5. Verantwoordelijkheid: Het bestuur van “De Vlaamse Gaai” en “Zang en Kleur”is NIET verantwoordelijk voor zieke of dode 
          vogels na inzending. Zieke of gebrekkige vogels, vogels met knijp-, en/of dubbele ringen, vuile of gemerkte kooien worden 
          onherroepelijk geweigerd en eventueel later uit de TT zaal verwijderd.  

Vogels en kooien zijn van Bondswege verzekerd tegen brand en diefstal na inbraak, mits de normale waarde op het 
inschrijfformulier is vermeld. Voor het overige aanvaardt de organisatie geen aansprakelijkheid.     
 

6. Verkoop: TT vogels mogen ter verkoop worden aangeboden, mits dit is gebeurd middels een bij het bestuur verkrijgbaar kaartje. 
TT vogels mogen niet voor het sluiten van de TT uit de zaal worden verwijderd.  
Ook verkoopklasse aanwezig. Ook hiervoor een kaartje bij het bestuur aanvragen. Verkoop geschiedt via het bestuur van de  
“De Vlaamse Gaai” of “Zang en Kleur”.  Vogelbeurs: zondag 24 november van 10.00 – 12.00 uur, opkoper aanwezig. 
 

7. Plaats van de TT: Cultureel Centrum Den Dullaert, Sportlaan 24, 4561KZ Hulst.  
Inzenden: Woensdag 20 november a.s. van 19.00 – 21.00 uur (via voorzijde). 
 
Keuring: Donderdag 21 november a.s. (onbevoegden GEEN toegang) 
 
Openingstijden: Vrijdag 22 november as. om 19.30 uur 
  Zaterdag 23 november a.s. van 13.00 – 18.00 uur 
  Zondag 24 november a.s. van 10.00 – 16.00 uur  
  Vogelbeurs van 10.00 – 12.00 uur, opkoper aanwezig 
 

8. Prijsuitreiking: Zondag 24 november a.s. vanaf ± 16.00 uur, aansluitend afhalen van de vogels. 
Dit in volgorde van het nummer op de afhaalbrief resp. afstand.  
Voor inzenders die door omstandigheden hun vogels niet op zondag kunnen afhalen is ook afhalen op maandag  voormiddag  
26 november mogelijk. Dit na overleg met het bestuur.  
 
 
 
 



 
9. Soorten: Alle categorieën (kleur-/postuurkanaries, tropische-/Europese vogels, uitheemse-/Europese duiven, uitheemse- 
         /Europese grondvogels, hybriden en parkietachtigen c.q. kromsnavels) met uitzondering van  zangkanaries; deze worden  
         niet gevraagd – en zowel EK (klasse A) als OK (klasse C) vogels. (OK-vogels ( C ) = overjarige of niet bij of door de eigenaar          
          gekweekte vogels). Stammen  (D) en Stellen enkel EK vogels. Voor de EK vogels geldt verder het vraagprogramma van de  
          NBvV (zie website NBvV www.nbvv.nl) of onze eigen website www.vogelverenigingenzeeuwsvlaanderen.nl).  
          Via deze website kunt u ook extra inschrijfformulieren + reglementen downloaden.  

 
10. Prijzenschema: (prijzen bestaan uit geldprijzen). 

EK-vogels: In elke groep, mits minimaal 5 EK-vogels  ingeschreven, wordt 1x Goud toegekend.       
Bij minder dan 5 EK-vogels vindt passende samenvoeging  plaats. Om in aanmerking te komen voor Goud dient de vogel 
minimaal 91 punten te behalen. Bij inschrijving van  meer dan 10 EK-vogels per groep wordt ook Zilver (minimaal 90 punten) 
toegekend en bij inschrijving van meer dan 15 EK-vogels ook Brons, (minimaal 89 punten). 
Dit geldt ook voor eventueel samengevoegde groepen. Samenvoeging van groepen en het bepalen van het aantal prijzen 
gebeurt aan de hand van de ingeschreven vogels en wordt na het inbrengen niet meer aangepast. Indien een vogel te weinig 
punten behaalt voor Goud zal Zilver resp. Brons worden toegekend. 
 
Stammen en Stellen EK vogels: in de categorie 1. Kleurkanaries en Postuurkanaries, 2. Tropische vogels incl. hybriden, 
uitheemse duiven en uitheemse grondvogels, Europese vogels incl. Europese duiven en Europese grondvogels,  
3. Parkietachtigen (c.q. kromsnavels) wordt 1x Goud toegekend, mits deze stam vogels tenminste 366 punten heeft 
behaald.  Voor Zilver dienen 364 punten en  voor Brons 362 punten behaald te worden, dit inclusief eenheidspunten.  
Stellen dienen  183 punten te behalen voor Goud, 181 punten voor Zilver en 179 punten voor Brons, dit eveneens inclusief 
eenheidspunten.  
Bij inschrijving van meer dan 4 stammen resp. stellen per categorie wordt ook Zilver toegekend en bij inschrijving van meer 
dan 8 stammen resp. stellen ook Brons.  
Indien een stam of stel  te weinig punten behaalt voor Goud zal Zilver resp. Brons worden toegekend en wanneer 1 of 
meerdere vogels in een stam of stel absent is/zijn zullen de overige vogel(s) meedoen als enkeling. 
 
OK-vogels: In alle categorieën (zie boven), wordt 1x Goud toegekend. Om in aanmerking te komen voor Goud dient de vogel 
minimaal 92 punten te behalen. Bij inschrijving van  meer dan 10 OK-vogels per categorie wordt ook Zilver (minimaal 91 
punten) toegekend en bij inschrijving van meer dan 15 OK-vogels ook Brons, (minimaal 90 punten). Indien een vogel te 
weinig punten behaalt voor Goud zal wel Zilver resp. Brons worden toegekend. 
Stammen en Stellen OK worden niet gevraagd. 
    
Algemeen kampioen: In elke categorie, (zie boven) wordt ook 1 Algemeen Kampioen aangeduid (let wel: dit geldt alleen voor  
EK-vogels!). Welke vogel hiervoor in aanmerking komt wordt bepaald door de betreffende keurmeester(s).   
Algemene Kampioenen, Goud, Zilver & Brons worden gewaardeerd met een geldprijs. 
   
Aangewezen Vogel (=AV) ofwel Vrije Derby, prijs € 15,00, vogel naar eigen keuze (enkel EK-vogels). Inleg € 1,- per vogel.  
Aanduiden van deze vogel(s) tijdens het inbrengen. 
 
De jeugd speelt mee met de volwassenen, er is geen afzonderlijke Jeugdklasse. Ook het prijzenschema en de minimaal te 
behalen punten is gelijk aan de volwassenen (zie boven).  
Hierdoor maken ook jeugdleden evenveel kans om kampioen te worden als volwassenen.  
Voor inschrijfgeld jeugd zie 2. Wel zal een “Jeugdkampioen” aangewezen worden: deze wordt toegekend aan een EK vogel 
met het hoogste puntenaantal.  
 

11. Clubprijzen “De Vlaamse Gaai” en “Zang en Kleur” Kloosterzande: 
- Kampioen Vaste Derby, voor 2019: ringnummer 9, alle EK vogels. Beide verenigingen spelen samen en hieraan kunnen  
  zowel volle als bijleden deelnemen. De winnaar hiervan ontvangt een bedrag van € 10,-. Aanduiden van deze  

           vogel(s) tijdens het inbrengen. 
         - Het Bondskruis voor beide verenigingen gaat dit jaar naar de beste EK-vogel in de categorie Parkietachtigen (c.q.  
           kromsnavels). Voor het Bondskruis komen alleen volle leden in aanmerking. Voor elke vereniging is 1 Bondskruis  
           beschikbaar. 

 
12. Klassementsprijzen: 
          Van elke inzender met minimaal 5 vogels EK wordt een klassement opgemaakt. Klassementsprijzen in de vorm van een  
          geldprijs. Winnaar is diegene met het hoogst aantal punten. Bij gelijk eindigen wordt de 6e, 7e en eventueel volgende vogel  
          bijgeteld. Er is geen apart OK-klassement! OK-vogels kunnen echter wel worden ingeschreven!  Voor prijzenschema OK  
          vogels zie 10.   
          
13. Voorwaarden: Bij inschrijving aan deze TT verklaart men akkoord te gaan met dit reglement. In alle gevallen waarin dit  
          reglement niet voorziet, beslist het TT-bestuur. Bezwaren tegen uitslagen dienen schriftelijk te worden ingediend vóór  
          zondag 24 november as. om 14.00 uur. Latere reclamaties worden niet aanvaard.  

 

http://www.nbvv.nl/
http://www.vogelverenigingenzeeuwsvlaanderen.nl/

