Tentoonstellingsreglement Koninklijke Zeelse Vogelvrienden 2022.
1. De inschrijvingen dienen binnen te zijn ten laatste op 1 november 2022 :
ofwel per post bij De Wilde Chris, Frans Vermoesenstraat 1 te 9240 Zele;
ofwel via mail forpusbreeder@proximus.be;
ofwel door rechtstreekse inschrijving op onze website www.zeelsevogelvrienden.be
Voor eventuele vragen over inschrijving kan U zich wenden tot Chris De Wilde, 0479/99 00 26
2. Te laat ingediende inschrijvingen kunnen geweigerd worden, ook van clubleden!
3. Er worden maximaal 1400 vogels tot de tentoonstelling toegelaten.
4. De vogels moeten (leesbaar) ingeschreven worden met de volledige naam (bv. Grasparkiet grijsgroen opaline).
5. Iedere deelnemer moet minimaal 10 vogels inschrijven.
6. Iedere deelnemer betaalt 1,50 euro per ingeschreven vogel. De administratiekosten bedragen 4 euro.
Betaling gebeurt contant bij inkorving.
7. Handelaars mogen enkel in eigen kweekklassen spelen.
8. Inkorving op donderdag 3 november 2022 van 17u tot 21u30. Maximaal 3 wijzigingen bij inkorving toegestaan.
9. De vogels moeten aangeboden worden in wit-zwarte kooien in zuivere staat en witte drinkfontein. De vogels
dienen te worden voorzien van eten en drinken voor 24 uur.
10. Er is controle op de kwekerskaart bij inkorving. Stamnummer, adres en telefoonnummer zijn verplicht te vermelden
op het inschrijvingsformulier.
11. Zowel inlandse vogels als kwartels dienen te voldoen aan de Belgische wetgeving. Wanneer de nodige attesten
niet afgegeven worden bij inkorving, is het bestuur niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.
12. Er gebeurt ringcontrole van de kampioenen klassen A, B, D en E. Bij fraude zal het bestuur de nodige maatregelen
nemen.
13. Alle parkieten spelen 2 jaar in klassen A, D en E. Alle andere vogels spelen 1 jaar in klassen A, D en E.
14. Alle vogels worden gekeurd door KBOF keurders.
15. Niet voorziene gevallen worden, zonder recht van verhaal, door het bestuur beslecht.
16. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of sterfte van vogels.
17. Eventuele klachten dienen minstens 2 uur voor de prijsuitreiking aan het bestuur gemeld te worden.
de
18. Het algemeen klassement wordt opgemaakt per 5 vogels. Bij gelijkheid telt de 6 vogel, enz.
Aan dit klassement zijn waardebonnen verbonden.
19. Volgende waardebonnen worden toegekend : 5 euro per enkelvoudige kampioen, 7,50 euro per kampioen stel, 15
euro per kampioen stam.
Enkelvoudige kampioen kan worden toegekend vanaf 90 punten, een kampioen stel vanaf 180 punten en een
kampioen stam vanaf 360 punten.
Elke ereprijs met 91 of 90 punten wordt beloond met een waardebon van 1 euro. Ereprijzen in kampioen stellen of
kampioen stammen worden niet extra beloond.
20. In de 9 secties krijgen de sectiewinnaars een waardebon van 15 euro, de tweede een bon van 10 euro en de
derde een bon van 5 euro. Bovendien krijgt de eerste van iedere sectie ook nog een waardebon voor een zak
zaad ter waarde van 25 euro.
21. De uitkorving begint om 14u30 in volgorde van inschrijvingsnummer. Enkel leden van de Koninklijke Zeelse
Vogelvrienden die meewerken aan de tentoonstelling kunnen eventueel vroeger uitkorven. Hierop worden GEEN
afwijkingen toegestaan.
22. Door deelname aan de tentoonstelling van de Koninklijke Zeelse Vogelvrienden verklaart de inschrijver zich
akkoord met dit reglement.

BELANGRIJKE INFO.
Inkorving
Keuring
Openingsreceptie
Open voor publiek
Prijsuitreiking
Grote vogelverkoop
Uitkorving

donderdag 3 november van 17u tot 21u30
vrijdag 4 november
vrijdag 4 november om 19u30
zaterdag 5 november van 10u tot 22u
zondag 6 november van 7u tot 13u00
zaterdag 5 november vanaf 20u
zondagmorgen 6 november van 7u tot 13u
zondag 6 november van 14u30 tot 17u30

