Vraagprogramma voor de

28e Open Drentse
kampioenschappen 2016
Voor alle bij de COM aangesloten bonden

Georganiseerd door de
Asser Vogelvrienden
Aangesloten bij de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Algemene Bepalingen
Art. 1
Het T.T.-reglement van de Ned. Bond van Vogelhouders is van toepassing op de Open
Drentse Kampioenschappen. Zie het bondsvraagprogramma op de internetsite van de
NBVV.
Alle inzenders wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich aan deze
regelgeving te houden.
Art. 2
De tentoonstelling wordt georganiseerd door de "Asser Vogelvrienden", waarin
opgenomen de onderlinge wedstrijd van deze vereniging.
Art. 3
Inschrijving staat open voor alle leden van verenigingen aangesloten bij de COM, alsmede
hun verspreide leden.
Art. 4
De ingezonden vogels voor de tentoonstelling worden gekeurd volgens de geldende
normen en standaardeisen. Conform richtlijnen van de bond, voor zover die aanwezig
zijn.
Art. 5
De inschrijving van vogels geschied met inachtneming het bepaalde in het
vraagprogramma van de bond. Alle "eigen kweek" vogels zowel van het laatste broedjaar
en indien van toepassing voorgaande kweekjaren, dienen voorzien te zijn van maximaal 1
gesloten voetring. Deze voetring moet van het type en formaat zijn dat door de bonden is
voorgeschreven. Alle als EK ingeschreven vogels die bij controle niet de gegevens in de
ring hebben zoals vermeld op het inschrijfformulier - met uitzondering van het
volgnummer - worden gediskwalificeerd, ongeacht de reden van deze afwijking.
Art. 6
Het inzenden van kwartels en andere vogels uit deze hoofdgroep 75 is mogelijk, mits
ingeënt tegen pseudo vogelpest en voorzien van een entingsbewijs waarvan een kopie bij
het T.T.-secretariaat wordt afgegeven.
Art. 7
Het T.T.-bestuur is bevoegd om zieke vogels tijdens de inzending te weigeren. De vogels
worden naar eer en geweten verzorgd. Voor ziekte of bij sterfte van de vogels zijn de
vereniging en de T.T.-organisatie niet aansprakelijk.

Art. 8
Vanaf het moment dat de T.T.-organisatie een inzending heeft geaccepteerd tot het
ogenblik waarop de eigenaar deze weer accepteert, zijn de vogels tegen brand en diefstal
verzekerd. Uitgekeerd wordt de dagwaarde. Het te verzekeren bedrag moet op het
inschrijfformulier worden vermeld.
Art. 9
Behalve de daarvoor door de T.T.-organisatie aangewezen personen is het iedereen
verboden de T.T.-vogels te voeren, aan te raken of kooien van de stelling te nemen.
Alsmede het aanbrengen van kaartjes of ander papier.
Art. 10
Tijdens het inbrengen van de T.T.-vogels, de keuring en het afhalen, heeft behalve de
door de T.T.-organisatie aangewezen personen, niemand toegang tot de zaal.
Art. 11
De vogels moeten worden ingezonden in de door de bond voorgeschreven kooien. Ze
moeten voorzien zijn van wit schelpenzand als bodembedekking. Daarnaast moet voor
één dag voer aanwezig zijn.
Voor Parkieten in universeel kooi mag de bodembedekking uit zaad bestaan en voor
vruchten- en insecteneters uit kattenbakvulling.
Bij de inbreng worden de T.T.-vogels door u van water voorzien.
Art. 12
Inbreng van vogels is alleen mogelijk met de aan u toegestuurde inbrengkaart (mee te
nemen), waarop u geheel vrijwillig, de ringnummers vermeld van de in te zenden vogels.
De kooinummers welke u eveneens worden toegezonden dient u aan te brengen in het
midden van de voorzijde van de kooien.
Art. 13
Vuile en gemerkte kooien worden niet ingenomen. Het betaalde inschrijfgeld wordt bij
weigering niet teruggegeven.
Voor inzenders van Grote Parkieten is er een beperkt aantal vluchten aanwezig
100x56x50 cm. Wilt u hiervan gebruik maken, vermeld dit op uw inschrijfformulier.

Inschrijfgelden
Art. 14
Het inschrijfgeld bedraagt voor;
Enkelingen
Stel
Stam

€ 1,25
€ 2,50
€ 5,00

per vogel.
per stel.
per stam.

Enkelingen jeugd
Stel
Stam

€ 0,80
€ 1,60
€ 3,20

per vogel.
per stel.
per stam.

Catalogus (verplicht)

€2,50

per gezin.

Het totaal bedrag van uw inschrijfformulier kan overmaakt worden op rek.no.
NL42INBG0001756710, t.n.v.: "Open Drents Kampioenschap" te Assen.

De te behalen prijzen
Art. 15.0
Groepskampioenen;
geldprijs € 10.00 contant
Groep 1
Kleurkanaries
Groep 2
Vorm- en Postuurkanaries
Groep 3
Exoten, wildzang en Bastaarden
Groep 4
Grasparkieten (1*
Groep 5
Apagorniden
(1*
Groep 6
Overige parkieten en papagaaien
Alle kampioenen moeten een minimaal puntenaantal van 91 halen (grasparkieten 90
punten).
verklaring bij de tekens:
(1*
Wanneer er meer dan 10 vogels ingeschreven zijn van meer dan 2 inzenders
wordt er een groepskampioen aangewezen, zijn er minder vogels dan vervalt deze groep
naar Groep 6.
Art. 15.1
Stellenkampioen; geldprijs €10,00 contant
Er wordt een stellenkampioen aangewezen mits er 5 stellen van meer dan 2 inzenders
zijn ingeschreven.

Art. 15.2
Stammenkampioen; geldprijs € 10,00 contant
Er wordt een stammenkampioen aangewezen mits er 5 stammen van meer dan 2
inzenders zijn ingeschreven.
Art. 15.3
Jeugdkampioen
Een fraaie kampioensbeker, hiervoor moet de winnende vogel minimaal 89 punten
behalen.
Art 15.4
Clubkampioen. Een fraaie Wisselbeker per groep. Alsmede een prijs ter waarde van
€10.00
Dit geld alleen voor jeugd, leden en donateurs van de organiserende verenigingen.
Men kan clubkampioen worden in 5 groepen: Kleurkanaries, Vorm- en Postuurkanaries,
Exoten, Grasparkieten en Kromsnavels.(Er wordt een Clubkampioen aangewezen mits er
10 vogels van meer dan 2 inzenders per groep zijn ingeschreven).
Tevens is er een clubkampioenschap voor de mooiste OK en OEK vogel van de gehele
show.
De winnende vogels kunnen zowel uit de enkelingen als uit de stellen en stammen
komen.
Art. 15.5
ALLE KAMPIOENEN (behalve de OK Kampioen) MOETEN EIGEN KWEEK VOGELS ZIJN.
Art. 16.1
Enkelingen EK, OK en OEK vogels*) die niet in aanmerking komen voor een
Kampioensprijs, kunnen prijzen halen volgens onderstaande tabel;
92 punten en hoger
Ere prijs
€ 4.00 per vogel
91 punten
1e prijs
€ 3.00 per vogel
90 punten
2e prijs
€ 2.00 per vogel
89 punten
3e prijs
€ 1.00 per vogel
noot bij *) OK en OEK vogels moeten één punt hoger scoren om voor de prijzen in
aanmerking te komen.
Art. 16.2
Stellen die niet in aanmerking komen voor een Kampioensprijs, kunnen prijzen halen
volgens onderstaande tabel;
185 punten en hoger
Ere prijs
€ 8.00 per stel
183 - 184 punten
1e prijs
€ 6.00 per stel
181 - 182 punten
2e prijs
€ 4.00 per stel
179 - 180 punten
3e prijs
€ 2.00 per stel

Art. 16.3
Stammen die niet in aanmerking komen voor een Kampioensprijs, kunnen prijzen halen
volgens onderstaande tabel;
370 punten en hoger
Ere prijs
€ 16.00 per stam
366 - 369 punten
1e prijs
€ 12.00 per stam
362- 365 punten
2e prijs
€ 8.00 per stam
358 - 361 punten
3e prijs
€ 4.00 per stam
Het maximaal aan prijzen uit te keren bedrag, volgens art 16 berekend, zal dit jaar
beperkt zijn tot € 20.00.
Art. 17
Verenigingsprijs
Verenigingen, anders dan de organiserende, welke met tenminste 3 inzenders aan de
tentoonstelling deelnemen dingen mee naar een verenigingsprijs van €10.00. De 5
hoogst gewaardeerde vogels van 3 inzenders in één vereniging worden samengeteld.
U dienst wel op uw inschrijfformulier aan te geven voor welke vereniging u meespeelt.
De prijs wordt op de desbetreffende rekening van de winnende vereniging overgemaakt.
Let op; men kan alleen meespelen voor de vereniging waar je de ringen besteld!
Art. 18
Klassementsprijs
Iedere inzender die met tenminste 5 vogels aan de tentoonstelling deelneemt, dingt mee
naar de prijs van €10.00. De 5 hoogst gewaardeerde vogels van de inzender worden
samengeteld. Zijn de puntentotalen gelijk dan wordt gekeken naar de 6e evt. 7e vogel.
enz.
Alleen E.K. vogels tellen mee voor dit klassement.
Art. 19
Derbykampioen, een prijs van €10.00
Iedere inzender kan op het deelname formulier maximaal 1 vogel aangeven als zijn of
haar beste vogel. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij inbreng mag dit nog
aangegeven / gewijzigd worden.
Art. 20
Op het inschrijfformulier moet worden aangegeven of men een verzamelprijs of geld
wenst. Bij niet vermelden worden de prijzen in geld uitgekeerd.

Verkoopklasse
Art. 21
De ingeschreven T.T. vogels kunnen door hun eigenaren te koop worden aangeboden. De
T.T.-organisatie stelt hiervoor kaartjes gratis ter beschikking. Andere dan deze kaartjes
mogen niet worden aangebracht. Opgaven van de 'te koop' aangeboden vogels dient te
geschieden bij het T.T.-secretariaat, dat hiervoor bemiddeling verleent.
Verkochte vogels zijn na afloop van de T.T. overdraagbaar.
Art. 22
Door de inzenders kunnen ook andere vogels dan T.T.-vogels worden ingebracht om 'te
koop' te worden aangeboden. Maximaal 2 vogels per (universeel) kooi. Hieraan zijn geen
kosten verbonden. De vogels gelijktijdig met de wedstrijdvogels inbrengen of in overleg
met het T.T.-secretariaat tijdens de show. Afhalen verkoopvogels; 1 uur voor de afloop
van de show, afrekening gebeurt gelijktijdig.
Alleen vogels in schone kooien worden ter verkoop ingeschreven.
Niet inzenders op de T.T. kunnen niet insturen voor de verkoop.

Inschrijving
Art. 23
Inschrijfformulieren en inschrijfgeld moeten uiterlijk zaterdag 14 november voor 18.00
uur binnen zijn bij het T.T.-secretariaat.
Het inschrijfgeld, alsmede € 2.50 voor de verplichte Catalogus kan worden overgemaakt
op bankrekening NL42INGB0001756710 : t.n.v. Open Drents Kampioenschap te Assen.
Jeugdleden dienen hun geboorte datum te vermelden. Bij niet vermelden wordt de
inschrijving niet als jeugd aangemerkt.

Inbreng vogels
Art. 24
Vogels inbrengen:
Dinsdag 29 november 2016 tussen 14.00 en 16.00 uur en tussen 19.00 en 20.00 uur.
Plaats: Wijkgebouw / Zalencentrum “het Markehuus”
Scharmbarg 35
9407 EA Assen

Wijzigen vogelgegevens tijdens inbreng
Art. 25
Tijdens inbreng van de vogels kunnen uitsluitend wijziging in het ringnummer van de
vogel worden opgegeven alsmede het aanmerken van een Derby vogel. Veranderingen
van klasse en/of soort is niet mogelijk.
Alle wijzigingen van ringnummers/absenten worden voor de keuring opgenomen in de
administratie en zoveel mogelijk in de Catalogus verwerkt. De inhoud van de kooien blijkt
uit de T.T.-administratie, overeenkomstig met het inschrijfformulier en de eventuele
wijzigingen op het inbrengformulier.

Keuring vogels
Art. 26
De vogelkeuring geschiedt op woensdag 30 november 2016.
De keuring vindt plaats bij kunstlicht, volgens de reglementen van de in art 1 genoemde
bond.

Openingstijden show
Art. 27
De officiële opening van deze 27e Open Drentse Kampioenschap is op donderdag 1
december2016 om 19.30 uur.
De openingstijden van deze show zijn:
donderdag
1 december
vrijdag
2 december
zaterdag
3 december

na de opening tot 22.00 uur,
10.00 - 17.00 en 19.00 - 22.00 uur,
10.00 – 15.30 uur.

Afgifte vogels
Art 28.
Vogels afhalen: Zaterdag 3 december 2016 om 15.30 uur.
De inzenders of hun gemachtigden worden opgeroepen om naar het afgiftepunt te gaan,
waar hij / zij tegen aftekening van het afhaalformulier zijn / haar vogels in ontvangst kan
nemen. Afroep vind plaats volgens de regel dat degene die het verst weg woont, als
eerste de vogels zal krijgen.

Slotbepaling
Art. 29
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het T.T bestuur in samenspraak
met het dagelijks bestuur van de organiserende vereniging.

Belangrijke adressen
Asser Vogelvrienden
J. Kommers, voorzitter
Geulstraat 115
9406 RS Assen
Tel: 06-31051860

secretaris
vacant

TT– secretariaat
J.H. Boorsma, TT- secretaris
Kennemerland 298
9405 LT Assen
Tel : 0592-375980

Het tentoonstellingssecretariaat is van 18 november tot 2 december
telefonisch te bereiken op 06-87609439
Vogelshow locatie:
Wijkgebouw / Zalencentrum “het Markehuus”
Scharmbarg 35
9407 EA Assen

Bankrek: NL42INGB0001756710
T.n.v. Open Drentse Kampioenschap

Website vereniging
De vereniging heeft een website waar u alles kunt vinden over de vogelshow.
Ook uitslagen en foto's staan hier op vermeld.

www.asservogelvrienden.nl

22 jaar Stichting RECHT UIT HET HART
Stichting 'Recht uit het Hart' is in 1993 als organisatie gestart en is in
oktober 2001 een stichting geworden. St. 'Recht uit het Hart' stelt
zich tot doel om voor mensen met een verstandelijke beperking en
minder valide bejaarden feestavonden te organiseren. De stichting wil
deze mensen graag een prettige ervaring rijker maken. De stichting
richt zich op de drie noordelijke provincies en daar buiten.

Kringloopwinkel Het Struunhuus

Met de opbrengsten van kringloopwinkel Het Struunhuus in
Assen bekostigt de stichting jaarlijks de feestavond voor
mensen met een verstandelijke beperking. In de
kringloopwinkel vindt u een zeer uitgebreid assortiment aan
tweedehands goederen. Als u zelf goederen over heeft kunt u
die ook bij ons afgeven. Door de verkoop hiervan draagt u dan
weer bij aan de feestavond.

Kringloopwinkel Het Struunhuus is gevestigd aan de A.H.G.
Fokkerstraat 24 in Assen. Het adres en de openingstijden zijn als
volgt:
Het Struunhuus, A.H.G. Fokkerstraat 24, 9403 AP Assen
.

Openingstijden
Woensdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
Voor meer informatie zie de website van Het Struunhuus.

