TT reglement Kampioen van Twello
Artikel 1
De tentoonstelling (TT) wordt georganiseerd door Volière Vereniging Twello en Omstreken, V.V.T.O. T08 en de
Gekleurde zanger Twello T17.
De TT wordt gehouden in clubgebouw ‘ PiGiKa ’ scouting de ‘’Vundelaar’’, Kerklaan 3 te Twello.
Belangrijke datums
Vrijdag
19 oktober
Dinsdag
30 oktober
Woensdag 31 oktober
Vrijdag
2 november
Zaterdag
3 november
Zondag
4 november

Activiteit
Uiterste datum inleveren inschrijfformulieren
Inbrengen vogels 19.00-21.00 uur
Keuring vogels
Geopend voor genodigden aanvang 20.00 uur
Geopend voor publiek 10.00-17.00 uur
Geopend voor publiek 10.00-17.00 uur
Afhalen niet verkochte vogels verkoopklasse 17.15 uur
Afhalen wedstrijdvogels 17.30-19.30 uur

Artikel 2
De inschrijving is opengesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 3 van het tentoonstellingsreglement van
de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit
reglement.
Vogels kunnen ingeschreven worden door leden van VVTO en de gekleurde Zanger Twello en de aangeschreven
verenigingen.
Ingezonden kunnen worden, vogels met erkende ringen van de NBvV. Ook zijn ringen toegestaan van andere
organisaties die lid zijn van COM, dit moet duidelijk op het inschrijfformulier worden vermeld, met een bewijs van
lidmaatschap van de betreffende organisatie en met vermelding van het betreffende kweeknummer.
Andersoortige kleur- en/of knijpringen worden niet geaccepteerd.
Artikel 3
Waar in dit reglement wordt gesproken van een “groep”, wordt bedoeld de “hoofd” groepen (in blauw omschreven in
het vraagprogramma 2015-2019 van de NBvV), hierbij kan het ook gaan om een opgedeelde “hoofd” groep zoals
verderop in dit artikel wordt beschreven .
Ingeschreven kunnen worden alle vogels uit deze (hoofd)groepen volgens:
voor leden van aangeschreven verenigingen en leden VVTO en Gekleurde Zanger Twello:
- Appendix A: Kanariekampioen,
- Appendix B: Tropenkampioen,
en, alleen voor leden VVTO en Gekleurde Zanger Twello:
- Appendix C: Overige vogels. Leden van aangeschreven verenigingen kunnen voor deze groepen dus NIET
inschrijven!!
In elke (hoofd)groep wordt gespeeld om een kampioen.
Zangkanaries groep 1 en Overjarige Eigenkweek (OEK) of Open Klasse (OK) vogels worden niet gevraagd.
Vogels worden gekeurd onder kunstlicht.
Voor het vraagprogramma raadpleegt men de website van de NBvV.
Inschrijfformulieren moeten volledig en duidelijk worden ingevuld, vogels liefst op volgorde van klassenummer, met
vermelding van de soort en kleurslag vogel en het verzekerd bedrag.
Jeugdleden dienen duidelijk op het inschrijfformulier kenbaar te maken hun voornaam en geboortedatum,
Artikel 4
Voor senioren bedraagt het inschrijfgeld € 1.50 per vogel.
Voor de jeugd (6 t/m 16 jaar) is inschrijven gratis.
Een catalogus á € 2,50 is voor elke inzender verplicht.
Inschrijfformulieren moeten uiterlijk vrijdag 19 oktober om 19.00 uur in bezit zijn van de TT secretaris W. Kerkdijk,
Hildestraat 2, 7384 DJ Wilp. Tel. (0571-) 274730. (niet op zondag). Inschrijven via de mail is mogelijk: mail adres is:
ttinschrijving@vvto.org (indien u niet binnen 24 uur per email een bevestiging krijgt graag bellen).
Het inschrijfgeld moet gelijktijdig met de inschrijving contant worden betaald of worden overgemaakt o.v.v.
“Deelname TT2018” plus uw afdelingscode en kweeknummer op rekeningnr. NL05RABO0362858632 ten name van
Penn. V.V.T.O. te Twello.

Er wordt geen inschrijfgeld geretourneerd bij niet inzenden, dan wel bij weigering van de vogel door het TT-bestuur.
Bij niet doorgaan van de TT door bijvoorbeeld vogelgriep wordt uiteraard wel het geld geretourneerd.
Artikel 5
De vogels moeten worden ingezonden in goedgekeurde bondskooien, deze mogen niet voorzien zijn van uiterlijke
kenmerken.
Artikel 6
De vogels moeten worden ingebracht zonder drinkflesjes, deze worden door de organisatie verstrekt en kunnen na de
show worden meegenomen, wel voldoende zaad in de zaadbakjes rechts in de kooi geplaatst, de kooien dienen te
worden voorzien van voldoende bodembedekking. Als bodembedekking moet wit schelpenzand gebruikt worden,
uitgezonderd de vruchten- en insecteneters hiervoor is 'wit/grijsachtige' kattenbakvulling verplicht. Voor deze laatste
soort vogels is deskundige begeleiding aanwezig.
Inzenders waarvan de vogels een ander voedsel vereisen dan het gebruikelijke zaad, dienen dit op het
inschrijfformulier te vermelden en het voedsel zelf mee te brengen. Dit voedsel aanbieden bij het inbrengen, met
duidelijke vermelding op de verpakking: naam van de inzender, kooinummer(s) en de hoeveelheid verstrekking.
Bijzondere vogels mogen, in overleg met het TT-bestuur, door de eigenaar zelf worden gevoerd.
Artikel 7
Vogels die de indruk wekken ziek te zijn, of incompleet kunnen bij inbreng door het TT-bestuur worden geweigerd,
evenals vuile en/of gemerkte en/of van verkeerde bodembedekking voorziene kooien.
Voor ziekte en sterfte tijdens de gehele TT of schade en verloren gaan van materiaal of vogels kan het TT-bestuur niet
aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 8
De vogels worden tijdens de TT door het TT-bestuur en hun medewerkers verzorgd behoudens de in artikel 6
genoemde uitzonderingen en mogen tijdens de TT niet uit de kooien worden gehaald of worden verplaatst zonder
toestemming en in het bijzijn van het TT bestuur of de door hen aangewezen medewerkers.
Artikel 9
Ook inzenders hebben alleen toegang tot de zaal tijdens de vastgestelde openingstijden, dus niet bij het inbrengen en
afhalen van de vogels, tenzij met toestemming en onder begeleiding van het TT-bestuur of de door hen aangewezen
medewerkers.
Artikel 10
De vogels en het materiaal zijn verzekerd overeenkomstig artikel 9 van het TT-reglement van de NBvV.
Artikel 11
Het bondskruis van de VVTO en de VVTO wisselbokaal kunnen alleen gewonnen worden door een inzender van de
afdeling V.V.T.O. T08. Het bondskruis van de Gekleurde Zanger Twello en de Stationskoffiehuisbeker, kunnen alleen
gewonnen worden door een inzender van de Gekleurde Zanger Twello T17.
De bondsmedailles worden verdeeld over de hoogst gewaardeerde enkelingen.
Artikel 12
Beschikbare prijzen: De Algemeen kampioen; Een beker voor de beste vogel van de show. Deze kan door zowel leden
van VVTO als van de Gekleurde Zanger Twello als van de aangeschreven verenigingen gewonnen worden.
Prijs:
GOUD

Enkelingen
Iedere groep, minimaal 91
punten
Meer dan 10 enkelingen in de
groep, minimaal 90 punten

Stammen
Iedere groep, minimaal 366
punten
Meer dan 3 stammen in de
groep, minimaal 364 punten

Stellen
Iedere groep, minimaal
183 punten
ZILVER
Meer dan 3 stellen in de
groep, minimaal 182
punten
BRONS
Meer dan 20 enkelingen in de
Meer dan 6 stammen in de
Meer dan 6 stellen in de
groep, minimaal 90 punten
groep, minimaal 364 punten groep, minimaal 182
punten
Extra GOUD (evt. Z. / B)
Bij meer dan 30 enkelingen wordt, waar mogelijk, de groep opgesplitst. Dit
naar inzicht van het TT-bestuur.
JEUGD
In iedere groep is GOUD beschikbaar bij minimaal 89 punten
Een vogel in een stel of stam dingt niet mee naar het kampioenschap bij de enkelingen.

Alle prijzen worden door de keurmeesters aangewezen volgens de voor hen geldende regels.
Voor zowel de tropenkampioen als ook de kanariekampioen, wordt voor de vogel met de hoogst aantal punten (bij
gelijk puntenaantal bepaald door keurmeesters), een geldprijs van €50.00 beschikbaar gesteld.
Dit bedrag wordt ongeacht de keuze eremetaal, oorkonde of geldbedrag uitgekeerd.
Winnaars van goud krijgen €6.00, winnaars van zilver krijgen €4.50 en winnaars van brons krijgen €3.00.
Bij keuze eremetaal is de waarde totaalbedrag waarde van de beker.
Artikel 13
n.v.t. (alleen voor VVTO leden en leden van de Gekleurde Zanger Twello)
Artikel 14
Het is mogelijk om als inzender te kiezen voor de volgende vormen van prijzen:
1. Uitreiking van eventuele gewonnen prijzen in de vorm van een geldbedrag.
2. Uitreiking van eventuele gewonnen prijzen in de vorm van eremetaal.
3. Ook is het mogelijk i.p.v. eremetaal of geldprijs, een oorkonde uitgereikt te krijgen, waarop eventuele gewonnen
prijzen vermeld staan.
Deze keuzes dienen op het inbrengformulier kenbaar te worden gemaakt.
De bekendmaking van de kampioensprijzen zal plaats vinden tijdens de opening van de tentoonstelling. Alle prijzen
kunnen na de opening worden afgehaald.
Artikel 15
Alleen voor inzenders is er een aparte verkoopklasse van eigen kweek of daaraan gelijkgestelde vogels. Vogels kunnen
hiervoor worden ingebracht in goedgekeurde bondskooien, gelijktijdig met het inbrengen van de wedstrijdvogels en
tijdens de openingsuren van de TT. Er mogen niet meer dan 2 vogels in een kooi. Vuile en/of beschadigde kooien
worden geweigerd evenals zieke en/of gebrekkige vogels.
Het inschrijven voor deze verkoopklasse is gratis. Bij resultaat wordt 10 % van de verkoopprijs ingehouden, met een
maximum van € 3.- per vogel.
Onderhandse verkoop van vogels in de zaal tijdens de TT is niet toegestaan.
Ook vogels uit de wedstrijd klasse kunnen ter verkoop worden aangeboden, informatie bij de verkoop tafel, deze
vogels uit de zaalverkoop kunnen echter pas zondagmiddag na 17.15 uur worden afgehaald.
Artikel 16
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het TT-bestuur.
Aldus opgemaakt te Warnsveld, 30 augustus 2018
Appendix A: Voor Kanarie kampioenschap
Groep 3 kleurkanaries (uit elke groep, 1 t/m 17 één kampioen mits aan voorwaarden voldaan)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

kleurkanaries
Lipochroom wit
Lipochroom geel
Lipochroom rood
Melanine klassiek Zwart
Melanine klassiek Bruin
Melanine klassiek Agaat
Melanine klassiek Isabel
Melanine Pastel alle kleuren
Melanine Grijsvleugels
Melanine Jaspis alle kleuren
Melanine Opaal alle kleuren
Melanine Phaeo alle kleuren
Melanine Satinet alle kleuren
Melanine Topaas alle kleuren
Melanine Eumo alle kleuren
Melanine Onyx alle kleuren
Melanine Kobalt alle kleuren

Opgedeelde Groep 3
3001-3003
3011-3032
3041-3072
3101-3109
3111-3119
3121-3129
3131-3139
3201-3239
3251-3259
3301-3329
3351-3389
3401-3409
3451-3459
3501-3539
3551-3579
3601-3629
3651-3682

Groep 4 postuurkanaries (uit elke groep, 1 t/m 5, één kampioen mits aan voorwaarden voldaan)
Postuurkanaries 1
Frise rassen
Arriciato Gigante Italiano
(AGI)
Parijse Frisé
Padovan
Mehringer
Noordhollandse Frisé
Fiorino
Zwitserse Frisé
Zuidhollandse Frisé
Gibber Italicus
Giboso Español
Melado Tinerfeño
Makige
Postuurkanaries 2
Houding rassen
Yorkshire
Lancashire gladkop
Berner
Rheinländer
Llarget Español
Belgische Bult
Münchener
Scotch Fancy
Japan Hoso
Postuurkanaries 3
Vorm rassen
Raza Español
Border
Fife Fancy
Norwich
Irish Fancy

Opgedeelde Groep 4
4001-4004
4011-4013
4021-4034
4041-4044
4051-4054
4061-4069
4071-4074
4081-4084
4091-4094
4101-4104
4111-4114
4905

4201-4208
4211-4217
4221-4228
4231-4237
4241-4248
4251-4258
4261-4268
4271-4278
4281-4288

Posturkanaries 4
Ongekuifde en Gekuifde rassen
Gloster

4401-4418

Crestbred - Crested
Arlequim Portugais
Duitse kuif
Columbus Fancy
Stafford Canary

4421-4438
4441-4442
4501-4505
4901
4902

Postuurkanaries 5
Getekende rassen
Lizard
Vectis
London Fancy

4601-4603
4903
4904

Niet erkende rassen

4950

4301-4308
4311-4318
4321-4328
4331-4338
4341-4348

Appendix B: voor Tropen kampioenschap
(uit elke groep, 5 t/m 12, 14 t/m 17 één kampioen mits aan voorwaarden voldaan)
Zebravinken
Japanse meeuwen, Lonchura’s
Zilverbek, Loodbek, Parelhalsamadine
Rijstvogel
Gouldamadines
Australisch prachtvinken
Papegaaiamadines
Tropische vogels
Hybriden (bastaarden) x troop en kanarie
Europese cultuurvogels zaadeters
Europese vruchten en insecteneters
Vruchten en insecteneters EK

Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Groep 9
Groep 10
Groep 11
Groep 12
Groep 14
Groep 15
Groep 16
Groep 17

5.001-5.035
6.001-6.033
7.001-7.019
8.001-8.008
9.001-9.006
10.001-10.025
11.001-11.010
12.001-12.026
14.001-14002
15001-15175
16001-16014
17.001-17.003

Appendix C: Alleen voor afdelings kampioenschap V.V.T.O. en Gekleurde Zanger Twello, Inzenden in deze groepen
is alleen mogelijk voor V.V.T.O.-leden en leden van de Gekleurde Zanger Twello!
(uit elke groep, 18 t/m 30, 32 t/m 34 één kampioen mits aan voorwaarden voldaan)
Kleur grasparkieten
Standaard grasparkieten
Forpussen
Agaporniden
Catharina parkieten, Psilopsiagon en bolbushynchussoorten
Neophema’s
Valkparkiet
Psephotussoorten
Swiftparkiet en kakariki
Overige Australische parkieten
Halsbandparkieten en andere Psittacula
Overige parkieten
Lori’s, Hang- en Vijgparkieten
Papegaaien Kakatoes en Ara’s
Uitheemse grondvogels
Uitheemse duiven

Groep 18
Groep 19
Groep 20
Groep 21
Groep 22
Groep 23
Groep 24
Groep 25
Groep 26
Groep 27
Groep 28
Groep 29
Groep 30
Groep 32
Groep 33
Groep 34

18001-18018
19001-19018
20001-20010
21001-21117
22001-22021
23001-23015
24001-24008
25001-25009
26001-26004
27001-27014
28001-28020
29001-29026
30001-30007
32001-32008
33001-33010
34001-34012

