Vraagprogramma
2021
45ste Nationale Vogeltentoonstelling

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

VRAAGPROGRAMMA
Van de 45ste Nationale Vogeltentoonstelling boven het Noordzeekanaal:
Van Kleur- en Postuurkanaries , Parkieten, Grote parkieten, Papegaaien,
Tropische vogels en Bastaarden, georganiseerd door de

Vogelvereniging “TROPICA” afd. Heemskerk en omstreken
Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Te houden op: 10, 11 en 12 december 2021 in het T.T. gebouw aan de
Constantijn Huygensstraat 99, 1962 TA Heemskerk.
www.vvtropica.nl
Samenstelling tentoonstellingsbestuur:
Voorzitter
Kees Baltus
Antonio Morstraat 10
1964 EV Heemskerk
Tel 0251 244 391

TT Secretaris
Jos Reijnders
Heckemerstraat 14
1962 WL Heemskerk
Tel 0251 247 713
info@vvtropica.nl
Advertenties en Sponsoring
Peter Schrama
Peter.schrama@casema.nl

Penningmeester
Lieke Thuis
Bankrekening
NL29INGB0001945124

Het programma ziet er als volgt uit:
Dinsdag

23 november uiterste datum van inschrijving.

Dinsdag

7 december inbrengen van de vogels van 10:00 tot 21:00 uur

Woensdag 8 december keuring van de vogels
Vrijdag

10 december open van 10:00 tot 22:00 uur

Zaterdag

11 december open van 10:00 tot 20:00 uur

Zondag

12 december open van 10:00 tot 15:00 uur
Afhalen gekochte vogels uit de zaal van 15:00 tot 15:30 uur.
Vogels afhalen vanaf 16:00 uur

Maandag

13 december bij hoge uitzondering vogels afhalen van 10:00
tot 12:00 uur
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Voorwoord

Geachte vogelliefhebber,

De eerste beurzen zijn al weer achter de rug en dan beginnen de
tentoonstellingen van 2021 weer.
We hebben het genoegen U uit te nodigen voor de 45ste Nationale
Vogeltentoonstelling 2021 van Tropica te Heemskerk.
Vorig jaar hadden we geen tentoonstelling door de coronacrisis,
maar dit jaar hopen we hem wel te kunnen organiseren
We hopen dat de inzenders van voorgaande jaren ook dit jaar weer van
de partij zijn.
De tentoonstelling 2021 is, net als voorgaande jaren, drie dagen open
en wel op vrijdag, zaterdag en zondag.
Er is een mooie tombola aanwezig met vele mooie prijzen.
Zoals altijd is er ook een vrije verkoop gedeelte.
Ook de Gouldclub is dit jaar aanwezig met haar jaarlijkse clubshow.
We hopen dat veel goulds kwekers zullen inzenden.
Namens het TT bestuur alvast van harte welkom.
De toegang van onze TT is gratis en rolstoelvriendelijk.
Verder zal het TT bestuur er alles aan doen om Uw vogels een optimaal
verblijf en verzorging te bieden.
Het TT bestuur.

Tijdens de tentoonstelling zijn de dan geldende
corona maatregelen van toepassing.
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Reglement voor de Nationale Vogeltentoonstelling 2021
1.

De inschrijving is opengesteld voor alle vogelliefhebbers ongeacht de bond
waartoe zij behoren. De vogels worden gekeurd door keurmeesters van de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers volgens de door de bond opgestelde
eisen en voorschriften.

2.

Inschrijvingen kunnen geschieden in de navolgende groepen, e.e.a. volgens
het geldende vraagprogramma van de bond.
a. Kleur-, kuif-, vorm- en postuurkanaries.
b. Zebravinken, Japanse meeuwen, Bastaarden en grondvogels.
c. Tropische vogels, en tropische duiven.
d. Kromsnavels grasparkieten, agaporniden, forpus e.d.
e. Europese Cultuurvogels.
f. Insecten-en vruchteneters.
Voor vogels genoemd onder a,b,c,d en e geldt, dat zij voorzien moeten zijn
van een vaste voetring(eigen kweek).

3.

De inschrijving geschiedt met inachtneming van het tentoonstellingsreglement
van de NBvV.

4.

Inschrijvingen dienen te geschieden op het daartoe verstrekte formulier.
Bij het invullen van het formulier dient te worden begonnen met het laagste
en geëindigd te worden met het hoogste klassenummer. Let op de juiste
klassenummers, bij het verwerken van de formulieren is het klassenummer
bepalend. - Zie tentoonstellingskatern 2020 – 2024 -

5.

Het inschrijfformulier dient uiterlijk 23 november 2021 in het bezit te zijn van
de TT secretaris van v.v. Tropica, Jos Reijnders, Heckemerstraat 14, 1962 WL
Heemskerk . Het verschuldigde inschrijfgeld dient ook uiterlijk 23 november
2021 in het bezit te zijn van de penningmeester van v.v. Tropica,
Betaling dient te geschieden op bankrekening nummer:
NL29INGB0001945124 ten name van de Penningmeester van
vogelvereniging “Tropica” te Heemskerk onder vermelding van TT 2021.
Te laat ontvangen inschrijfformulieren worden niet meer in behandeling
genomen.
Bij insturen per email gebruikt U het inschrijfformulier (excelbestand) op de
website www.vvtropica.nl

6.

Het inschrijfgeld is € 1,50 per vogel, een stel € 3,00 en een stam € 6,00.
verplichte catalogus á € 2,00.
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7.

De in stam of stel verband ingezonden vogels dingen niet mee als enkeling.
Bij onvoldoende inschrijvingen (stammen en/of stellen) worden de vogels als
Stam / stel gekeurd, maar dingen dan wel mee met de enkelingen.

8.

Men kan in eigen kooien inzenden die aan de eisen van de bond voldoen.
Deze kooien moeten uitsluitend voorzien zijn van de voerbakjes.
Eigen kooien! Dit dient op het inschrijfformulier te worden vermeld.
Heeft men geen eigen kooien, dan worden kooien door Tropica ter
beschikking gesteld.
Inzenders van postuurkanaries van het ras Belgisch Bult, Frisé, Yorkshire en
Lancashire, dienen deze vogels in te brengen in de daarvoor voorgeschreven
eigen kooien. (met voerbak)

9.

Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd. Eventuele knijpringen
dienen te zijn verwijderd.

10. Tijdens het inbrengen van de vogels heeft niemand toegang tot de
tentoonstellingszaal. Wel is toegestaan dat de eigenaar, onder toezicht, zelf
zijn vogel(s) in kooit.
11. Tijdens de keuring heeft niemand recht op toegang tot de tentoonstellingszaal,
behoudens het tentoonstellingsbestuur en de medewerk(st)ers.
12. Met nadruk wordt erop gewezen, dat er geen wedstrijdvogels voor het sluiten
van de tentoonstelling worden afgegeven.
13. De vogels zijn tijdens de duur van de tentoonstelling tegen brand en diefstal
(na inbraak) verzekerd, mits u de werkelijke waarde op het
inschrijfformulier heeft vermeld.
14. De ingezonden vogels kunnen door de eigenaar te koop worden aangeboden.
Dit dient op het inschrijfformulier te worden vermeld in de daartoe bestemde
kolom; met vermelding van prijs en geslacht.
15. De prijs die op het inschrijfformulier is vermeld kan tijdens de tentoonstelling
niet worden verhoogd of geannuleerd.
16. De vogels waarvan de verkoopprijs niet op het inschrijfformulier staat
vermeld, kunnen later ter koop worden aangeboden.
17. Bij verkoop zal van vastgestelde prijs 10% in mindering worden gebracht ten
gunste van Tropica (geld voor zaal en de vrije verkoop)
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18. Voor de vrije verkoop mag iedereen vogels inbrengen, ook niet-inzenders van
wedstrijdvogels (geen handelaren), per vogel is men € 0,25 verschuldigd.
(Maximaal 16 vogels per persoon)
19. Voor wedstrijdprijzen geldt dat deze slechts worden uitgereikt vanaf 90
punten, stellen 180 punten en stammen 360 punten
20. Het Bondskruis kan volgens een beschikking van de Bond slechts worden
gewonnen door een eigen kweek vogel van de organiserende vereniging.
Voor het Bondskruis komen dit jaar de groep Kromsnavels in aanmerking.
Bij minimaal drie inzenders in de groep. De volgende zal zijn de Groep
Gouldamadines.
De Bondsmedailles worden onder alle eigen kweek vogels zoals gevraagd in
het vraagprogramma verdeeld.
21. Kampioenen, 1ste en 2de prijs vogels worden gecontroleerd op kweeknummer
en jaartal direct na de keuring door de ringencommissaris en T.T. bestuur.
(Prijzen worden aangewezen door de keurmeesters).
22. Voor ziekte en sterfte van vogels tijdens de tentoonstelling is de vereniging
niet aansprakelijk.
23. Extra vraagprogramma’s kunnen worden aangevraagd bij de secretaris Jos
Reijnders of via onze website www.vvtropica.nl.
24. Een afschrift van het inschrijfformulier zullen de inzenders vroegtijdig
worden toegezonden en dienen zowel bij het inbrengen en het afhalen te
worden getoond. Kooinummers worden meegezonden en dienen thuis te
worden opgeplakt indien u eigen kooien gebruikt. Anders niet vergeten uw
kooinummers mee te nemen bij het inbrengen
25. Wanneer zich tijdens de tentoonstelling gevallen voordoen waarin dit
reglement niet voorziet, neemt het tentoonstellingsbestuur, met inachtneming
van het tentoonstellingsregelement van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers, een bindende beslissing.
26. Klachten kunt u schriftelijk indienen bij het T.T. bestuur, binnen 14 dagen
krijgt u antwoord.
27. Verplichte enting van kwartels en andere grondvogels.
Vergeet niet uw entverklaring mee te nemen bij het inbrengen. Bij géén
entverklaring worden de vogels niet ingenomen.
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28. Wij verwerken uw persoonsgegeven welke U met het inschrijfformulier aan
ons verstrekt. Waarom en hoe wij hiermee omgaan vindt u in onze privacy
verklaring op www.vvtropica.nl/aanmelden.
29. Pinnen is niet mogelijk tijdens de tentoonstelling.
Prijsindeling:
De punten en prijzen worden toegekend door de keurmeesters. E.e.a. volgens de
laatste richtlijnen van de NBvV.
Tevens kunt U op het inschrijfformulier aangeven of U voor bekers of geldprijzen
kiest.
Mocht U in de prijzen vallen, de geldprijzen zijn als volgt:
Kampioen
enkelingen € 10,stellen € 12,stammen €15,1e prijs
enkelingen € 6,stellen € 8,stammen €10,2e prijs
enkelingen € 4,stellen € 5,stammen € 6,Om kampioen in een hoofdgroep te worden dienen minimaal 25 vogels ingezonden
te zijn. Zo niet dan kunnen hoofdgroepen bij elkaar gevoegd worden of word er
geen 1e prijs en/of 2e prijs toegekend. Bij grote groepen worden extra 1e en 2e
prijzen beschikbaar gesteld.
Leden van vogelvereniging Tropica die mee willen dingen naar de Derby prijs
dienen dit met ringnummer op het inschrijfformulier te vermelden, of te vermelden
bij inbrengen.

Verenigingsgebouw vogelvereniging Tropica
Constantijn Huygensstraat 99,
1962 TA Heemskerk
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Kom voor een groots assortiment
dieren, voeding en toebehoren naar
Dierenwereld van Someren

Strengweg 15 – 1969 KP Heemskerk
Tel. 0251-232268
www.dierenwereldvansomeren.nl
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Inschrijfformulier Nationale Tentoonstelling
Georganiseerd door Vogelvereniging Tropica te Heemskerk
Jos Reijnders
Heckemerstraat 14
1962 WL Heemskerk

sluiting inschrijving 23 november 2021
inbrengdatum dinsdag 7 december 2021

Naam:

Wedstrijdklasse

Adres:

Enkel

X € 1,50 =

€

Postcode:

Stel

X € 3,00 =

€

Woonplaats:

Stam

X € 6,00 =

€

Telefoon:
Email:

Ereprijsgeld

€
€

Catalogus

Kweeknummer:

2,00 Eigen kooien:

ja / nee

Lid afdeling:

Totaal

€

geld / beker

Ereprijzen:
Eigen kweek
Klassenummer

Soort en kleurslag van de vogel

ja / nee

Lid Gouldamadineclub

Stam

Stel

Enkel

Verzekerings
bedrag
Vogels

Verkoop
bedrag

Raadpleeg bij het invullen het tentoonstellingskatern 2020 - 2024
Vul het juiste klassenummer in, deze is bepalend.
betaling voor 23 november 2021
Bankrekening nummer: NL29INGB0001945124
onder vermelding van TT 2021
en uw naam en woonplaats
Datum:

Ondergetekende verklaart dat de hiervoor vermelde
inschrijving zijn/haar eigendom is en hij/zij inschrijft onder
de voor deze tentoonstelling geldende bepalingen.
Handtekening:

