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Onze tentoonstelling staat open voor alle liefhebbers die zich onderwerpen aan het B.N.E.C. reglement.
Alle vogels dienen in de juiste reeks te worden ingeschreven. Ze staan tentoon in een nette standaardkooi en
zijn voorzien van eten en drinken voor 24 uur. Het TT comité heeft het recht vogels te weigeren die in een vuile
kooi ingekorfd worden. Speciale voeding dient men aan de inrichters af te geven. Het niet juist inschrijven van
de vogel in de hiervoor voorziene reeks valt niet onder de verantwoordelijkheid van de club.
Elke liefhebber dient zijn kwekerskaart te kunnen voorleggen. Ringen met eigen stamnummers worden
eveneens aanvaard. Bij bedrog wordt onmiddellijk de vogel gediskwalificeerd.
Alle kampioenen zullen gecontroleerd worden.
Klas A: eigen kweek lopende jaar. Klas A vogels mogen niet in klas B spelen of omgekeerd.
Klas B: eigen kweek voorgaande jaren.
Klas D: stam van 4 vogels eigen kweek lopende jaar (steeds 4 vogels van hetzelfde geslacht of kleur).
Klas E: stel van 2 vogels eigen kweek lopende jaar (steeds 2 vogels van hetzelfde geslacht of kleur).
Na de naam van de vogel volgt verplicht de vermelding van de kleurslag, anders maximaal 90 punten.
Buiten de inrichters heeft niemand toegang tot de zaal tijdens de keuring.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor sterfte, ziekte of diefstal van de ingeschreven vogels.
Voor de T.T. kooien dient men links een witte fontein te plaatsen en rechts een groen voederbakje (of eten in
de voorziene ruimte op de bodem). Kooibriefjes dient men rechts onderaan aan te brengen.
Alle onvoorziene gevallen worden beslist door het tentoonstellingscomité. Deze beslissing is bindend en
onherroepelijk.
Het behaalde aantal punten gegeven door de keurders aangeduid op het keurfiche is het enige juiste en is
onherroepelijk.
Alle kampioenen moeten minstens 90 punten behalen om kampioen te kunnen worden.
Voor de stammen is 360 punten en voor de stellen 180 punten vereist, inclusief de harmoniepunten.
Klachten dienen minstens 1 uur vóór de prijsdeling bij het bestuur ingediend te worden.
Iedere deelnemer ontvangt 2 flessen wijn. Wie minstens 20 vogels inschrijft ontvangt 2kg eivoer, bij meer
dan 40 vogels ontvangt men 4kg eivoer.
Iedere deelnemer die met minstens 10 vogels deelneemt, heeft recht op 5 kg eten voor de 1ste kampioen
en 3kg voor de volgende.
Per hoofdgroep zal een klassement opgemaakt worden per 5 vogels (A, D en E én klasse B). Indien de
liefhebber over geen 5 vogels per hoofdgroep beschikt, vervalt zijn deelname hierin. De 1ste ontvangt een
gouden vogel 18k (hanger), de 2de 3kg eivoer, de 3de 2kg eivoer voor exoten. Voor de overjarige (klasse
B) wordt enkel voor de eerste in het klassement 1kg eivoer voorzien.
Bovendien is er eivoer exoten voorzien voor de beste stam en beste stel bij de Jap. Meeuwen; goulds;
cultuurexoten; zebravinken en de beste enkelingen in deze hoofdgroepen.
Tentoongestelde vogels mogen te koop aangeboden worden, mits dit aan de TT secretaris te melden.
Kampioenvogels die te koop aangeboden worden mogen de zondag vanaf 12 uur meegenomen worden.
Bij inschrijving verklaart de liefhebber zich akkoord, om indien nodig, enkele vogels te laten
fotograferen. Dit ten gunste van de club en haar leden. Deze vogels worden niet in de hand genomen.
Er is een aparte verkoopstand voorzien. De club vraagt 10% van de verkoopprijs van de verkochte vogels. De
verantwoordelijken van de verkoopstand zullen aanwezig zijn tijdens de inkorving. Voor zaterdag en zondag
vragen we wel de vogels binnen te brengen minstens 30 minuten vóór de opening van de TT.
Het uitkorven zal gebeuren volgens afstand. De lijst met de volgorde zal uitgehangen worden.
Inschrijvingen worden uiterlijk teruggestuurd op vrijdag 21-09-2019. Inschrijvingen die niet tijdig binnen zijn
kunnen afgehaald worden tijdens de inkorving. De inschrijvingen moeten uiterlijk op 25 september binnen
zijn. Bij volzetting worden niet ingeschreven tentoon stellers geweigerd.
Liefhebbers die niet ingeschreven zijn dienen 1,50 euro per vogel te betalen i.p.v. 1,25 euro. Liefhebbers
die wel ingeschreven zijn kunnen vogels wijzigen (ook in andere reeksen). Deze kunnen ook vogels bijkomend
inschrijven aan 1,25 euro per vogel.

TECHNISCHE GEGEVENS TENTOONSTELLING.
TT-Zaal:
Inkorving:
Keuring:
Opening:

Zaal Polyvalente zaal – Massemsesteenweg 242 - 9230 Massemen
( Ingang met de wagen via het baantje achter de kerk)
vrijdag 27 september 2019 vanaf 18 uur.
zaterdag 28 september 2019 vanaf 8 uur.
zaterdag 28 september 2019 van 18 uur tot 22 uur.
zondag 29 september 2019 van 9 uur tot 14 uur.

PRIJSUITREIKING: ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019 OM 19 UUR.
Uitkorven:

zondag 29 september 2019 om 14 uur (VERKOOPKLASSE OM 12 UUR).

