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WEDSTRIJD REGLEMENT EENDAGSSHOW / LEDEN STUDIEDAG 27 november 2021: 
 

1. Inschrijvingen:  
Inschrijving is enkel mogelijk voor de leden en bijleden van de Vogelverenigingen “De Vlaamse Gaai” – Clinge en  
“Zang en Kleur” Kloosterzande.  
 
Ook (bij)leden van beide verenigingen die geen vogels inzenden zijn welkom op deze dag. 
 
Er zal gezorgd worden voor een eenvoudige lunch, hieraan zijn geen kosten verbonden, (graag vooraf opgave of je 
hiervan gebruik wilt maken). 
 
Uiterlijke inschrijfdatum: 12 november 2021. Toezending aan Adriënne Thijs, Molenstraat 93, 4567 BC te Clinge, 
 (tel. 0114-314899 – e-mail: athijs@zeelandnet.nl). Betaling: bij inbrengen of via onze rekening bij Regiobank,  
IBAN-nummer: NL28 RBRB 0200 4212 20, t.n.v. Vogelvereniging “Zang en Kleur, Kloosterzande”.  LET OP: gewijzigd 
rekeningnummer!! Dit onder vermelding: inschrijfgeld Eendagsshow 2021. (Wijze van betaling graag vermelden op 
het inschrijfformulier). Na ontvangst per mail zult u een ontvangstbevestiging terug ontvangen. Inschrijving vindt 
plaats d.m.v. het door de NBvV geadviseerde TT programma. 
 

2. Inschrijfgeld: Per vogel € 1,-.  
Alle vogels apart inschrijven dus met klassecode en kleurslag volgens het vraagprogramma 2020 – 2024. 

  Jeugdleden: Gratis. (Geboortedatum vermelden op het schrijfformulier).  
Nagekomen inzendingen  zijn niet mogelijk i.v.m. verwerking in TT programma.  
 

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,  
         ook voor de klapkooien.  Let op dat met name bij de kromsnavels de deurtjes goed gesloten zijn, bij voorkeur afplakken! 

 
5. Plaats van de Eendagsshow: Cafe-zaal “De Kastanje”, Cloosterstraat 3, 4587 CA Kloosterzande.  

Inbrengen vogels: Zaterdag 27 november a.s. van 8.30 – 9.30 uur. 
 
Keuring: Zaterdag 27 november a.s. vanaf ca 9.45 uur. 
- Inzenders mogen tijdens de keuring in de keurruimte aanwezig zijn en door de keurmeester zal per vogel een  
  toelichting gegeven worden hoe het punten totaal tot stand komt. 
- Keuren van de vogels gebeurt door erkende keurmeesters van de NBvV.  
- Voor het toekennen van de punten wordt gebruik gemaakt van de door de NBvV uitgegeven keurbrieven. 
 
Na de keuring (streven omstreeks 14.00 uur) zullen de keurmeesters nog aanwezig zijn om eventuele vragen te 
beantwoorden. 
 

6. Prijsuitreiking: Zaterdag 27 november a.s. vanaf ± 14.30 uur, aansluitend uitkooien van de vogels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. 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 – enkel EK (klasse A) vogels.          
          
          Stammen (D), Stellen, OEK en OK vogels worden NIET gevraagd. 

 
Voor de inschrijving geldt het vraagprogramma van de NBvV (zie website NBvV www.nbvv.nl).  Via onze website  
www.vogelverenigingenzeeuwsvlaanderen.nl kunt u ook extra inschrijfformulieren + reglementen downloaden.  
 

8. Prijzenschema: (prijzen bestaan uit geldprijzen). 
 
Gevraagd worden enkel EK-vogels: in de categorieën 
 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). 
 
Er wordt per categorie, per 10 vogels een prijs toegekend. Dus bij inschrijving van b.v. 40 parkietachtigen wordt 
een 1e prijs, 2e prijs, 3e prijs en 4e prijs uitgereikt. 
 
Algemeen kampioen: Over alle ingezonden vogels wordt 1 Algemeen Kampioen aangeduid.  
Welke vogel hiervoor in aanmerking komt wordt bepaald door de betreffende keurmeester(s).   
De Algemeen Kampioen wordt gewaardeerd met een geldprijs. 
   
De jeugd speelt mee met de volwassenen, er is geen afzonderlijke Jeugdklasse. 
Wel zal een “Jeugdkampioen” aangewezen worden: deze wordt toegekend aan de vogel met het hoogste 
puntenaantal.  
 
Stammen, Stellen, OEK en OK  vogel worden niet gevraagd.  
 
Na het keuren van de vogels ontvangen de inzenders een overzicht van alle gekeurde vogels met bijbehorende 
punten. 
 

9. Clubprijzen “De Vlaamse Gaai” en “Zang en Kleur” Kloosterzande: 
         Het Bondskruis voor beide verenigingen gaat naar de beste EK-vogel. 

Voor het Bondskruis komen alleen volle leden in aanmerking. Voor beide verenigingen is 1 Bondskruis  
         beschikbaar. 

 
10. Klassementsprijzen: 
          Van elke inzender met minimaal 5 vogels wordt een klassement opgemaakt. Klassementsprijzen in de vorm van  
          een geldprijs. Winnaar is diegene met het hoogst aantal punten. Bij gelijk eindigen wordt geloot.  
  
13.    Met betrekking tot Corona/COVID-19 zullen tijdens deze Eendagsshow alle door de overheid op dat moment  
          geldende regels in acht worden genomen. Het is niet uitgesloten dat een bewijs van inenting of negatieve  
          Corona test en vertoon van geldig legitimatiebewijs is vereist. 

 
14 Voorwaarden: Bij inschrijving verklaart men akkoord te gaan met dit reglement. In alle gevallen waarin dit  
          reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  
 
 
Besturen vogelverenigingen “De Vlaamse Gaai” en “Zang en kleur”. 
 

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

