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Heerjansdam, september 2022.

Aan alle potentiële inzenders van de
Bijzondere Tentoonstelling 2022 v.v. De Nachtegaal Heerjansdam.

Beste Vogelvrienden,
Voor u ligt het tentoonstellingsprogramma, reglementen en inschrijfformulieren voor de
Bijzondere Tentoonstelling 2022, die georganiseerd zal worden door vogelvereniging
"De Nachtegaal" uit Heerjansdam.
Deze Bijzondere Tentoonstelling 2022 wordt dit jaar gehouden in de kantine van
PR & PC De Develruiters, Molenwei 3, Heerjansdam
Hier hebben wij de beschikking over een zaal waar het voor u en uw vogels goed vertoeven is.
Tevens is er voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
Door de juiste afscheiding krijgen uw vogels hun optimale rust, tevens garanderen wij dat uw vogels een optimale verzorging krijgen tijdens deze Bijzondere Tentoonstelling 2022.
Naast de prijzen die per groep te winnen zijn, stelt vogelvereniging "De Nachtegaal" Heerjansdam extra kampioensprijzen ter beschikking voor de jeugd, en het individuele klassement (zie
reglement).
Wij hopen dat u, als vogelliefhebber, ons wilt helpen om deze Bijzondere Tentoonstelling 2022
wederom tot een onvergetelijk succes te maken. En dat wij uw inschrijfformulier voor dinsdag
11 oktober a.s. tegemoet kunnen zien.
Op onze website is ook een digitaal inschrijfformulier aanwezig.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.denachtegaalhjd.nl en voor uw vragen kunt u ook
een mailtje sturen naar: info@denachtegaalhjd.nl
Wij wensen u een succesvolle Bijzondere Tentoonstelling toe.
Het bestuur van
Vogelvereniging "De Nachtegaal", Heerjansdam
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PLAATS
Plaats: Kantine LR & PC De Develruiters, Molenwei 3, Heerjansdam.
Telefonisch bereikbaar: 06-12616179.

PROGRAMMA

Het programma ziet er als volgt uit:
Dinsdag
11 oktober: sluiting inschrijving TT vogels.
Woensdag
26 oktober: vogels inbrengen vanaf 14.00 uur tot 21.00 uur.
Donderdag
27 oktober: aanvang keuring 09.00 uur.
Vrijdag
28 oktober: Opening TT 19:30 uur, TT-zaal geopend van 20:00 tot 22:00 uur.
Zaterdag
29 oktober: TT-zaal open van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag
29 oktober: Prijsuitreiking op een nader te bepalen tijd.
Het afhalen van de vogels begint om 16.15 uur op volgorde van het nummer op het afhaalformulier.

REGLEMENT
1. Deze Bijzondere Tentoonstelling staat open voor alle leden, gastleden en jeugdleden van alle
verenigingen uit Zuid-Holland.
Jeugdleden kunnen inschrijven voor de jeugdklasse. Jeugdleden die op het moment van de opening van de tentoonstelling 17 jaar zijn, worden niet meer als jeugdleden erkend. En worden derhalve ingedeeld bij de seniorleden. Ringen van organisaties welke zijn aangesloten bij COM
Nederland, worden erkend wanneer zij van blank aluminium, blank staal of in kleur vervaardigd
zijn. Wel dient men als lid van de N.B.v.V. geregistreerd te staan met een toegekend kweeknummer. Iedere inzender die van deze erkenning gebruik maakt, moet bij de inschrijving een (kopie)
bewijs van registratie van het kweeknummer van die andere COM-Nederland organisatie meesturen.
2. Inschrijvingen geschieden alleen volgens het laatste vraagprogramma 2020-2024 van de
N.B.v.V., echter met uitzondering van de hoofdgroepen 1 (Zangkanaries).
U kunt het vraagprogramma vinden op www.denachtegaalhjd.nl

3. De inschrijvingen dienen uitsluitend op de door de organiserende vereniging beschikbaar gestelde inschrijfformulieren plaats te vinden of via onze website, volgens het vraagprogramma van
de N.B.v.V. Het inschrijfformulier dient op volgorde van het vraagprogramma zo duidelijk en zo
volledig mogelijk te worden ingevuld, ook wat betreft het bedrag van de verzekering. Het is toegestaan een andere vogel in te zenden dan oorspronkelijk was ingeschreven.
Jeugdleden dienen hun geboortedatum en het woord JEUGD op het inschrijfformulier vermelden
(zie artikel 1).
4. De inschrijvingen moeten uiterlijk op dinsdag 11 oktober 2022, incl. het verschuldigde inschrijfgeld in het bezit zijn van Raymond Sluiter, Griegplantsoen 19, 2992 EH Barendrecht. Het inschrijfgeld kan ook separaat overgemaakt worden op bankrekening NL11 INGB 0002252550
t.n.v. Penningmeester v.v. De Nachtegaal Heerjansdam, p/a Kerkachterweg 29 te Poortugaal
met vermelding van uw kweeknummer of bij het inbrengen van de vogels. Het insluiten van contant geld bij het inschrijfformulier is voor eigen risico van de inzender.
5. Het inschrijfgeld is als volgt:
Per Enkeling
€ 1,00
jeugdleden € 0,50
Per Stel
€ 2,00
jeugdleden € 1,00
Per Stam
€ 4,00
jeugdleden € 2,00
Verplichte catalogus + portokosten € 5,00 jeugdleden Gratis
Bij niet inzenden van de ingeschreven vogels vervalt het inschrijfgeld aan de organiserende
vereniging.
6. Het tentoonstellingsbestuur behoudt zich het recht voor om bij overschrijding van het maximale
aantal vogels de inschrijving voortijdig te sluiten. In dat geval wordt het inschrijfformulier en het
inschrijfgeld geretourneerd aan de inzender.
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7. De keuring geschiedt bij daglicht en indien nodig gedeeltelijk bij kunstlicht (per hoofdgroep).
8. Elke inzender ontvangt een inbreng-/afhaalbrief, waarop de kooinummers en het afhaalnummer staan vermeld, een absentenlijst en de benodigde kooinummerstickers.
De kooinummerstickers moeten in het midden van de kooien worden geplakt overeenkomstig
met het inschrijfformulier. De absentenlijst moet te allen tijde bij het inkooien ingeleverd worden,
ook als er geen absenten zijn. De inbreng-/afhaalbrief moet worden getoond bij het inbrengen
van de vogels en bij het verkrijgen van de catalogus en keurbriefjes. Bij het afhalen moet de inbreng-/afhaalbrief worden ingeleverd. Door ondertekening verklaart de inzender, dat hij/zij de vogels heeft terugontvangen. Bij het afhalen wordt er rekening gehouden met de reisduur.
9. De vogels dienen ingebracht te worden in tentoonstellingskooien die voldoen aan de door de
N.B.v.V. gestelde eisen, zoals gemeld in het bondsorgaan "Onze Vogels".
De kooien moeten helder wit zijn en witte gevulde voerbakjes en wit zand op de bodem.
De fonteintjes worden verzorgd door v.v. De Nachtegaal Heerjansdam. Bij grasparkieten en agaporniden wordt geen gebruik gemaakt van een zaadbakje, het zaad dient als bodembedekker.
Grote parkietenkooien dienen voorzien te zijn van twee zitstokken. Vruchten- en insecteneters,
lories etc. dienen beukenhaksel (middel) als bodembedekking te hebben. Bij grondvogels geen
stokken en zand in de kooi.
Er is een beperkt aantal huurkooien (universeel- en tropenkooien) beschikbaar voor inzenders
die niet over eigen kooien beschikken. Indien men hiervan gebruik wil maken dient dit duidelijk op
het inschrijfformulier te worden vermeld. Kooihuur: € 2,00 per kooi.
Niet geaccepteerd/gekeurd zullen worden:
- vogels in vuile, afwijkende of gekenmerkte kooien;
- vogels die een knijpring of twee ringen dragen of een afwijkende pootring;
- zieke, vuile of gebrekkige vogels;
- vogels waar van het inschrijfgeld nog niet is ontvangen;
- vogels waar bij de benodigde wettelijke bewijzen ontbreken;
- vogels die niet voorkomen in het vraagprogramma;
10. Europese Cultuurvogels dienen een gesloten pootring te dragen, welke is voorzien van de
kenmerken welke in de Flora en Fauna wet zijn voorgeschreven. Inzenders van dergelijke vogels
verklaren door deel te nemen aan deze Bijzondere Tentoonstelling, dat zij hun vogels voor het
inzenden hierop hebben gecontroleerd. Het bestuur is bij twijfel bevoegd, ringencontrole uit te
voeren. Indien door de A.I.D. een vogel wordt getraceerd welke niet aan de wettelijk gestelde eisen voldoet, zal het bestuur de betreffende inzender aansprakelijk stellen voor eventuele door
het bestuur geleden schade.
11. Alleen grondvogels van inzenders, die alle desbetreffende vogels hebben laten enten tegen
pseudovogelpest, worden toegelaten. De inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de
entverklaring. Deze dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts, die de enting heeft
verricht. De entverklaring dient een opgaaf te bevatten van het soort, het aantal vogels, de gemiddelde leeftijd en het ringnummer van de desbetreffende vogels.
12. De in Stel- en Stammenverband ingezonden vogels doen niet mee als Enkelingen.
De ingezonden “Gevraagde Open Klasse vogels (GOK)” doen niet mee als Enkelingen.
De ingezonden “niet gevraagde Open Klasse (OK)” vogels doen ook niet mee de Enkelingen.
Er valt in iedere groep, uitgezonderd “Gevraagde Open Klasse vogels (GOK)” en “niet gevraagde
Open Klasse vogels (OK)”, een 1e. prijs, 2e. prijs en 3e. prijs, mits deze aan de gestelde aantal vogels voldoen.
De prijzen worden als volgt verdeeld:
15 vogels:
1e. prijs 30 vogels:
1e. en 2e. prijs 45 vogels:
1e., 2e. en 3e.prijs
6 Stellen:
1e. prijs 12 Stellen:
1e. en 2e. prijs 18 Stellen:
1e., 2e. en 3e.prijs
e
e
e
6 Stammen:
1 . prijs 12 Stammen: 1 . en 2 . prijs 18 Stammen: 1e., 2e. en 3e.prijs
Om voor deze prijzen in aanmerking te komen dienen minimaal het volgende aantal punten te
behaald te worden.
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Bij de Enkelingen is dit 1e.prijs: 92, 2e.prijs: 91, 3e.prijs: 90 punten
Bij de Stammen is dit: 1e.prijs: 368, 2e.prijs: 364, 3e.prijs: 360 punten (incl. eenheidspunten)
Bij de Stellen is dit: 1e.prijs: 184, 2e.prijs: 182, 3e.prijs: 180 punten (incl. eenheidspunten)
Over alle “Gevraagde Open Klasse“ (GOK) en de “Niet Gevraagde Open Klasse” (OK) vogels
van de show wordt 1 beker beschikbaar gesteld. Bij gelijk eindigen van punten zal de prijs gaan
naar de “Gevraagde Open Klasse” (GOK) Verder worden er ook acht kampioensprijzen beschikbaar gesteld, t.w. 1 x Kampioen Kleurkanaries, 1x Postuurkanaries, 1 x Kampioen Tropen,
1 x Kampioen Europese Cultuurvogels, 1 x Kampioen Kromsnavels, 1 x Kampioen Stellen, 1 x
Kampioen Stammen en 1 x Kampioen Zelf Aangewezen Vogel (ZAV). Tevens zal er tijdens de
openingstijden van de show aan alle kampioenskooien een mooie rozet gehangen worden om
de show meer aan te kleden. Deze rozetten blijven eigendom van de organiserende vereniging
en worden dan ook voor het uitkooien van de kooien verwijderd.
De jeugdinzendingen dingen ook mee met de volwassenen, hiernaast zijn extra kampioensbekers beschikbaar voor de jeugdinzenders. Namelijk: Jeugdkampioen Kanaries, Jeugdkampioen
Europese Cultuurvogels, Jeugdkampioen Tropen en Jeugdkampioen Kromsnavels.

Het bondskruis/wisselbeker wordt uitgereikt aan de hoogst gewaardeerde Eigen Kweek (EK)
vogel van de show en waarvan de eigenaar tevens Bondslid moet zijn van de organiserende
vereniging.
Bij gelijk eindigen valt het bondskruis/wisselbeker dit jaar (2022) bij de Postuurkanaries.
Gastleden hebben in alle situatie geen recht op het bondskruis.
De bondsmedailles zullen evenredig verdeeld worden.
Deze prijzen worden uitgereikt indien de vogels aan de hierboven vernoemde punten voldoen.
En bij gelijke stand zal er geloot worden.
13. In het individuele klassement over de vijf hoogste gewaardeerde vogels per inzender, zijn in
de groepen Kleur-, Postuurkanaries, Europese Cultuurvogel, Tropische vogels en Kromsnavels,
per groep één klassementsprijs te winnen.
Bij gelijk eindigen wordt er in deze klassementen doorgeteld.
14. Alle vogels zijn vanaf het moment van inbrengen tot het moment van afhalen verzekerd tegen dood door brand en/of verstikking door rook en tegen diefstal na inbraak op de door de
N.B.v.V. gestelde voorwaarden, mits het verzekerde bedrag op het inschrijfformulier is ingevuld.
15. Inzenders van vogels met afwijkende voeding dienen zelf voor het voedsel voor deze vogels
te zorgen. Dit kan worden afgegeven bij het inbrengen van de vogels. Als de inzender zelf deze
vogels wil voeren, iets wat alleen na de keuring zal worden toegestaan, dient dit te worden vermeld op het inschrijfformulier.
16. De vogels die een prijs hebben gewonnen zullen door het tentoonstellingsbestuur worden
gecontroleerd op jaartallen en kweeknummers. Indien dit niet juist is zal de vogel worden gediskwalificeerd en komt de eerstvolgende gerechtigde inzender in aanmerking voor deze prijs.
17. In de catalogus worden alleen het kweeknummer, naam en telefoonnummer van de inzender getoond. De overige NAW-gegevens worden bewaard in een met een wachtwoord beveiligde omgeving en worden indien er schriftelijk of via E-mail om wordt verzocht na de tentoonstelling verwijderd.
18. De tentoongestelde vogels mogen te koop worden aangeboden. De verkochte vogels mogen niet voor het sluiten van de tentoonstelling uit de zaal worden verwijderd. En mogen alleen
door de huidige eigenaar na het uitkooien aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.
19. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele consequenties welke
voortvloeien uit drukfouten of na 1 september gewijzigde wetgeving, regelgeving of richtlijnen
vanwege de overheid of het bondsbestuur van de N.B.v.V.
In alle gevallen waarin noch het reglement van de N.B.v.V. noch dit reglement voorziet, wordt
door het bestuur van de vogelverenging ''De Nachtegaal'' Heerjansdam een bindende beslissing genomen.
V.V.”DE NACHTEGAAL”, HEERJANSDAM, SEPTEMBER 2022
(versie: reglement Bijzondere T.T.2022 De Nachtegaal)
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Deze tentoonstelling wordt verwerkt met het

Verkrijgbaar bij:
W.L. Plaizier
Diervoeders
Lindeweg 14C
2995 XK Heerjansdam
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