VOGELVERENIGING

"MEIJELS PRACHT"
Zie ook onze website: www.meijels-pracht.nl
35e INTERNATIONALE VOGELSHOW te MEIJEL
op zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019 met deelname van 5 speciaalclubs

Wilt u ook één van de

100 klassementsprijzen

in natura winnen?

Met schitterende prijzen als zakken voer, eivoer, levensmiddelen, attributen
voor de hobby, elektrisch huishoudelijk gereedschap etc, etc.
5 speciaalclubs nemen deel in 2019
In 2019 deelname van de Nederlandse Kleurkanarie Club, de speciaalclub Postuur van het rayon Limburg, de
speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines de regio’s Brabant (Oost) en Limburg, de
zebravinkenclub regio Limburg en de JMC, speciaalclub voor Japanse meeuwen en overige Lonchura’s.
PRIJZENSCHEMA
Wij hebben maximaal 3 prijzen per groep in de vorm van rozetten.
dat voor enkelingen geldt:
dat voor stellen geldt:
t/m 20 vogels: 1 prijs
t/m 10 stellen: 1 prijs
21 t/m 25 vogels: 2 prijzen
11 t/m 12 stellen: 2 prijzen
26 of meer vogels: 3 prijzen
13 of meer stellen: 3 prijzen

dat voor stammen geldt:
t/m 5 stammen: 1 prijs
6 stammen: 2 prijzen
7 of meer stammen: 3 prijzen

Prijzen worden toegekend door de keurmeesters.
Om voor een prijs in aanmerking te komen moeten de vogels respectievelijk de volgende punten behalen:
Enkelingen: 91 punten, Stellen: 180 punten, Stammen: 364 punten, inclusief eenheidspunten.

Klassementsprijzen: Er zijn maar liefst 100 prijzen in natura, de inzender die met 7 vogels het hoogst aantal punten heeft mag het eerste
uitzoeken uit de 100 prijzen in natura, enz. enz. Doortelling vindt plaats bij gelijk aantal punten met 7 vogels.
Extra prijs vrije derby vogel: Voor de hoogst ingezonden vrije derbyvogel wordt een geldprijs van € 50,00 beschikbaar gesteld.
Indien meerdere derbyvogels hetzelfde hoogst aantal punten behalen zal loting plaatsvinden tijdens de prijsuitreiking.

Verenigingsklassement: deelname is alleen mogelijk bij een correcte invulling van het inschrijfformulier!!!!!!!!!
Er is een verenigingsklassement met 3 geldprijzen over 6 inzenders. De vereniging die met minimaal 6 inzenders deelneemt en daarmee het
hoogst aantal punten behaalt met 6 vogels van 6 verschillende inzenders, ontvangt als 1e prijs € 20,00. De 2e prijs is € 15,00 en de 3e prijs is €
10,00. Doortelling vindt plaats bij gelijk aantal punten met 6 vogels. “Meijels Pracht” doet niet mee voor dit verenigingsklassement.
Jeugdklassement: Voor de inzenders onder de jeugd zal een apart klassement gemaakt worden over 4 vogels met herinneringsprijzen.
Predikaatsprijzen: Er zullen een 8-tal predikaatsprijzen beschikbaar worden gesteld voor de mooiste: kleurkanarie, postuurkanarie,
kromsnavel eigen kweek, Europese Cultuurvogel, Zebravink, Japanse meeuw, Tropische vogel eigen kweek en mooiste duif of kwartel.
T.T.-Secretaris
Inschrijven

Kleur, soort en geslacht
Vraagprogramma

E-mailadres s.v.p. opgeven

Meerdere kweeknummers

Coen Steegs, Roggelsedijk 1a, 5768 RA Meijel, telefoon: 077 - 4663044
(uitsluitend na 18.00 uur) of via meijelspracht@hetnet.nl of coensteegs@hetnet.nl
Inschrijving staat open voor leden, welke zijn aangesloten bij een erkende bond.
Vermeld duidelijk bij inschrijving van zebravinken, gouldamadines, tropen, Europese
Cultuurvogels en (grote)parkieten de kleur, soort en geslacht (MAN of POP) van de vogels.
Ingeschreven kan worden volgens het vraagprogramma 2015-2020 van de NBvV, (A-stammen
= 4 vogels, B-stellen = 2 vogels en C-vogels = enkelingen) met uitzondering van alle
zangkanaries. Zie voor het vraagprogramma het extra katern bij het julinummer 2015 van
Onze Vogels. Het is mogelijk om het uitgebreide vraagprogramma te raadplegen op de website
van de NBvV.: www.nbvv.nl kijk onder tentoonstellingen en daarna onder vraagprogramma of
neem contact op met t.t. secretaris Coen Steegs. Het kopiëren van het inschrijfformulier voor
andere vogelliefhebbers is mogelijk. Zie ook onze website: www.meijels-pracht.nl
Indien u de beschikking heeft over een e-mailadres geef dit dan door s.v.p. op het
inschrijfformulier. Mocht van overheidswege (bijvoorbeeld vogelgriep/vogelpest) de show niet
door kunnen gaan, dan kunnen wij u op deze manier bereiken.
Het is mogelijk dat een inzender vogels wil inschrijven met verschillende kweeknummers. Deze
inzenders dienen een kopie van een adresstrookje van een maandblad (o.a. Onze Vogels en
buitenlandse organisatie) bij te voegen bij uw inschrijfformulier.

Inschrijftermijn

Inschrijfgeld met gratis drinkflesje

Catalogus
Vrije derby

Betaling inschrijfgeld

T.T. gebouw
Inbrengen van de vogels
Keuringsdatum
Openingstijden
Prijsuitreiking

De inschrijfformulieren dienen zondag 6 oktober 2019 om 16.00 uur binnen te zijn.
Svp tijdig posten; vóór donderdag 3 oktober 2019 16.00 uur. Mailen kan ook via
meijelspracht@hetnet.nl of coensteegs@hetnet.nl Op zondag 6 oktober is er een lezing met als
thema: de verzorging van onze vogels tussen de tentoonstelling en de kweek. in het Oranje
Hotel (tegenover de kerk) Alexanderplein 11 in Meijel. Aanvang om 10.00–12.00 uur.
U kunt daar ook uw inschrijfformulier inleveren van 09.30 – 10.00 uur.
Belgische en Duitse inzenders moeten minimaal 6 werkdagen vóór de uiterlijke inzendtermijn
het inschrijfformulier per post insturen (mailen kan natuurlijk ook).
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per vogel; voor jeugdleden is het inschrijfgeld € 1,00 per
vogel. Een deelnemer is jeugdlid als hij op de dag van inbrengen van de vogels nog niet de
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Geboortedatum jeugdinzender vermelden op het
inschrijfformulier. De vereniging geeft een gratis drinkflesje.
Verplichte catalogus € 3,50, voldoen met het inschrijfgeld, per gezin 1 catalogus verplicht.
Inschrijfgeld vrije derbyvogel € 1,00, deze vogel dient pas daadwerkelijk aangewezen te
worden bij het inbrengen van de vogels. Opgave bij het inbrengen van de vogels is echter ook
nog mogelijk. Inschrijving meerdere vrije derbyvogels is mogelijk.
Het inschrijfgeld dient uiterlijk te worden voldaan zondag 6 oktober 2019 via
NL79RABO0133416798 tnv Meijels Pracht, ovv naam + woonplaats + afdelingscode.
Buitenlandse inzenders: BIC: RABONL2U IBAN nummer: NL79 RABO0133416798
Gemeenschapshuis d'n Binger, Alexanderplein 2, 5768 BE Meijel. tel. 077 - 4661868.
Woensdag 23 oktober 2019 tussen 18.30 - 21.00 uur.
Donderdag 24 oktober 2019
Zaterdag 26 oktober 2019 van 13.00-22.00 uur. Zondag 27 oktober 2019 van 10.00-16.00u.
De
prijsuitreiking
van
de
jeugdprijzen,
predikaatsprijzen
en

100 klassementsprijzen vindt plaats op zaterdag 26 oktober 2019 om 19.30

Uitreiking klassementsprijzen (in natura)
Teruggave vogels

uur. De winnaars van de 100 klassementsprijzen krijgen via hun persoonlijk emailadres of via
het emailadres van hun secretaris bericht. Kun je op zaterdag om 19.30 uur niet aanwezig zijn
laat je dan door iemand anders vertegenwoordigen. Lukt dit niet dan zoeken bestuursleden van
Meijels Pracht uw klassementsprijs uit. Reclameren achteraf is niet mogelijk.
De winnaars van prijzen in natura of diens plaatsvervanger dienen zaterdag 26 oktober 2019
om 19.30 uur aanwezig te zijn, dit in verband met het uitzoeken van hun prijs.
Op afroep zondag 27 oktober 2019 vanaf 16.00 uur; verstkomenden eerst.

REGLEMENT INTERNATIONALE VOGELTENTOONSTELLING:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Alle inzenders verklaren zich door inschrijving akkoord met het tentoonstellingsreglement van de N.B.v.V. Indien niet uitdrukkelijk
aangegeven in dit reglement beslist het bestuur van de organiserende vereniging.
Stammen (4 vogels): indien er in een bepaalde groep van het vraagprogramma wordt aangegeven dat vogels gevraagd worden uit
meerdere kweekjaren, dan is het mogelijk om een stam vogels in te schrijven uit vogels van deze kweekjaren. Een A-stam mag bestaan
uit verschillende kweeknummers, dit alleen als er een registratieverklaring van de betreffende bond wordt overlegd.
Alleen ingeschreven vogels worden geaccepteerd. Foutief of verkeerd ingezonden vogels komen niet voor een prijs in aanmerking.
Voerbakjes moeten gevuld zijn (bij parkieten mag voedering op de bodem plaatsvinden), voor drinkflesjes en water wordt meteen in
de zaal gezorgd. Parkieten krijgen meteen na de keuring water.
De vogels dienen, voor zover door de NBvV voorgeschreven, te worden ingezonden in de voor hun soort voorgeschreven T.T. kooien.
Bodembedekking: droog wit schelpenzand. Kooien mogen niet voorzien zijn van uiterlijke kenmerken. Voor afwijkende kooien van
inzenders uit België en Duitsland wordt dispensatie aangevraagd. Kooinummers moeten in het midden van de t.t. kooi worden
geplakt.
Er mogen geen kooien van de rekken genomen worden. Het is niet toegestaan de vogels zelf te voeren. Indien een speciale voederwijze
gewenst is, dient dit duidelijk op de inbreng/afhaalkaart bij het inbrengen van de vogels vermeld te worden. Speciaal voer zelf
meebrengen.
Zieke en/of onreine vogels, evenals onreine kooien worden geweigerd. Er zijn geen tentoonstellingskooien te huur. De door
keurmeesters niet gekeurde vogels worden uit de t.t. zaal verwijderd en dienen door de inzender opgehaald te worden.
Vogels met meer dan één voetring worden niet gekeurd door de keurmeester. De inzender is zelf verantwoordelijk.
Alle E.K. of daarmee gelijk te stellen vogels dienen voorzien te zijn van een gesloten vaste voetring van een erkende bond. Open Klasse
vogels mogen voorzien zijn van een gesloten vaste kleurring.
Alle inzenders verplichten zich door inschrijving op deze tentoonstelling uitsluitend vogels in te zenden, die op geen enkele wijze
uitwendig zijn gekleurd of bijgekleurd.
De eindtelling op uw keurbriefje is bindend en reclame hierover is niet mogelijk.
Vogels en kooien zijn vanaf inname collectief via de N.B.v.V. tegen cataloguswaarde verzekerd voor brand en verstikking en diefstal
na braak, dit uitsluitend als het verzekerd bedrag is ingevuld op het inschrijfformulier. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk
voor ziekte of sterfte tijdens de tentoonstelling. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal van vogels en toebehoren zonder
braaksporen. Het gemeenschapshuis is 24 uur per dag beveiligd.
Voor het tentoonstellen van grondvogels is een geldig entbewijs vereist. Deze kopie moet u afgeven bij inbrengen van de vogels.
Met uw inschrijving geeft u toestemming tot plaatsing van foto’s van u als inzender en uw vogels op onze website.

Tot ziens in oktober 2019 in Meijel.

Meijel moet je mee maken !!

