Vogelvereniging “de Martel”
Huissen, Augustus 2018

60e

Onderlinge en regio Vogel -Tentoonstelling,

Geachte sportvriend,
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze 60e onderlinge vogeltentoonstelling
gecombineerd met deelnemers van de Streek Over Betuwe. (SOB)
TT Secretariaat: G.J.van Elk Baron van Spittaellaan 50 6851 NT Huissen Tel 026-3257133
Penningmeester: A.M. van Elk Baron van Spittaellaan 50 6851 NT Huissen Tel 026-3257133
Rekeningnummer Rabobank NL37RABO0384010458
t.n.v. Penningmeester De Martel. Baron van Spittaellaan 50 6851 NT Huissen
Reglement onderlinge TT, SOB-TT, van “De Martel” 2018
Plaats:
Openingstijden:

Gebouw Stichting Rijnstede Jongstraat 3, 6851 KR Huissen.
Vrijdag
23 november: 20.00 - 22.00 uur
Zaterdag
24 november: 10.00 - 20.00 uur
Zondag
25 november: 10.00 - 16.00 uur
Inschrijving:
Volgens vraagprogramma van NBvV,
.
(zie hiervoor de bijlage van “Onze Vogels” Tentoonstellingsseizoenen
2015 – 2019 uitgegeven in 2015 en website van NBvV
Tevens de reglementen van het SOB en V.V. “ De Martel”.
Sluiting inschrijving:
Donderdag 8 november 2018.
Inschrijf formulier: Inleveren uiterlijk op Donderdag 8 november 2018 om 20.00 uur met
gelijktijdige betaling bij dhr. G.J. van Elk TT- Secretariaat.
Betaling contant of via de bankrekening.
Catalogus € 2,25 (verplicht voor alle inzenders)
Kosten inschrijving:
Leden
Enkelingen
Stellen
stammen
V.V. “De Martel” € 1,20
€ 2,40
€ 4,80
S.O.B
€ 1,20
€ 2,40
€ 4,80

Keuring:
Verzekering:
Volgnummers:

Inbrengen:

Jeugdleden, betalen de helft van boven genoemde bedragen.
Op donderdag 22 November 2018 (bij kunstlicht)
Handelswaarde vermelden van de vogels.
Vermelden van volgnummers is alleen verplicht voor zangkanarie`s
en vogels die meespelen onder volgnummer 5 en vrije derby.
Dit is alleen voor leden van V.V. “De Martel”.
Woensdag 21 November 2018 van 19.00 t/m 21.00 uur.
Zieke en gebrekkige vogels worden niet toegelaten in de
tentoonstellingsruimte.
Sterfte en of beschadiging van de vogels zijn voor eigen risico,
Vogelvereniging “De Martel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
overdraagbare ziekten van en door vogels tijdens deze tentoonstelling.

Afhalen:
Kooi nummers:

Zondag 25 November 2018 van 16.00 tot 17.00 uur.
De kooinummers dienen in het midden aan de voorzijde te worden
aangebracht.(bij zangkooien op het zaadglaasjes) De kooien dienen
helder wit met mat zwart van kleur te zijn.
Zieke of gebrekkige vogels en afwijkende kooien worden niet geaccepteerd.
Inbrengen met volle, wit van kleur zijnde voerbak, witte drinkfonteintjes
worden beschikbaar gesteld door de organisatie bij het inbrengen van de
vogels.
Speciale voeding: De Europese cultuur vogels worden gevoerd met kwaliteitsvoer.
te weten Putter/Goudvink en Sijs/Putter.
Overig speciaal voer vermelden op het inschrijfformulier, tevens
aanleveren en aangeven welke kooien het betreft.
Verkoop klasse:
Elke inzender mag vogels inbrengen voor de verkoopklasse, op donderdag
22 November van 19.30 uur t/m 21.00 uur, hiervoor moet u een
inschrijfformulier invullen bij het afgeven van de verkoopvogels.
Aanvullen van de verkoopvogels kan men doen op zaterdag 24 november
tussen 10.00 en 12.00 uur en zondag tussen 10.00 en 11.00 uur. 10% van het
verkoopbedrag komt ten goede aan V.V .“De Martel” met een maximum van
€ 2,00 per vogel of € 4,00 per koppel.
Prijzen:
V.V. De Martel: Volgens de verdeling van het aanvullende TT reglement.
Kampioen en jeugdprijzen zijn eremetaal.
1e , 2e en 3e prijzen zijn waardebonnen, ook kan men de voorkeur uitspreken
voor eremetaal maar dit moet men aangeven op het inschrijfformulier.
SOB: Klassementsprijzen na drie wedstrijden van de SOB.
De klassementsprijzen zijn waardebonnen die uitgereikt worden op een
speciale bijeenkomst die verzorgd wordt door de SOB.
Wisselbekers van de SOB voor de groepen: 1. Kleurkanaries 2. Tropen (incl.
duiven en kwartels) 3. Parkieten alle soorten 4. Europese cultuur vogels 5.
Postuur kanaries 6. Zangvogels en 7. Jeugd inzenders.
Zangkanaries 1e prijs per soort € 20,00 over twee gespeelde wedstrijden.
Namelijk de Martel en District show Gelderland
Bondskruis:
Het bondskruis valt dit jaar bij de “alle overige kanaries” bij het niet
aanwezig zijn van alle overige kanaries valt hij bij de groep alle
kromsnavels.
Alleen leden van de Martel komen hiervoor in aanmerking mits E.K. vogel
Opening:
Bij de opening op vrijdag 23 November om 20.00 uur worden alle
prijswinnaars van de Tentoonstelling en de behaalde klassementspunten van
de inzenders SOB bekend gemaakt.
Inbreng en afhaal - Worden toegezonden met de kooinummers, wanneer u op 17 november
formulieren:
nog geen bericht heeft gehad, verzoeken wij u contact op te nemen met het
TT secretariaat. ( G.J. van Elk Tel 026-3257133)
Aansprakelijkheid: Vogelvereniging De Martel/de TT commissie zijn niet aansprakelijk voor
ongevallen of sterfte van vogels tijdens de TT periode.
Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement gelezen te hebben en er na te
handelen, in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
Tentoonstellingcommissie in samenspraak met het bestuur.
Entree:
Gratis entree.
Graag tot ziens op Uw en onze tentoonstelling,
Bestuur V.V. “ De Martel “ te Huissen.

