TWEEDAAGSE SHOW!!!!
UITNODIGING "OPEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAP" 2019
Georganiseerd door

“ZANG EN KLEUR” REUSEL-DE MIERDEN

Openingstijden: ZATERDAG
ZONDAG

09 november van 14.00 tot 22.00 uur
10 november van 09.00 tot 16.00 uur

ZAAL: Gemeenschapshuis “DE SCHAKEL, DE STAD 5 HOOGE MIERDE
Sluiting inschrijving:
Inbrengen vogels:
Keuring vogels:

ZONDAG
27 oktober om 20.00 uur binnen zijn.
DONDERDAG
7 november van 18.30 tot 21.00 uur. **
VRIJDAG
8 november.
** Langs achterzijde van het gebouw!!!!!!!!!!!

Prijsuitreiking: ZONDAG 10 NOVEMBER OM 15.30 UUR. Extra prijzen, OPEN BRABANTS
KAMPIOEN en Klassement. Hierna wordt direct begonnen met uitgeven van de vogels.

(Verste afstand uiteraard eerst!!!!!!!!)
Inschrijven bij:

P.Vosters, Sint Cornelisstraat 32 5095AZ Hooge Mierde
013-5092734 06-22576651 e-mail: peterenmargreet@vosters.org
INSCHRIJFGELD :
Enkeling € 1,50 (jeugd € 0,75), Stel € 3.00 (jeugd € 1,50), Stam € 6,00 (jeugd € 3.00). Het inschrijfgeld moet
uiterlijk 1 november gestort worden op rekeningno:
NL45 RABO 0143422766 t.n.v. “Zang en Kleur”te Reusel o.v.v. O.B.Kamp.
Bij gezamenlijke betaling graag de namen van de afzonderlijke inzenders vermelden.
PRIJZENSCHEMA OPEN BRABANTS KAMPIOENSCHAP:
AL DE KAMPIOENEN ontvangen een prijs IN NATURA mits het minimum aantal punten wordt behaald.
Zilver en brons: alleen vermelding in catalogus. Dit minimum aantal punten is bij volwassenen: Enk. 91
pnt, Stel 182 pnt, Stam 364 pnt. (excl. eenh. Pnt) Bij de jeugd respectievelijk 90, 180, 360 pnt. Stel- en
Stamvogels dingen niet mee naar de prijzen bij de enkelingen. Jeugd kan inschrijven in de jeugdklasse
of meedoen bij de volwassenen, maar niet beide.(graag duidelijk aangeven op het inschrijfformulier).

OPEN BRABANTS KAMPIOENSCHAP:
Open Brabants Kampioen is de hoogst gewaardeerde vogel van de gehele show.

EXTRA PRIJZEN GEHELE SHOW
Extra 1:
Extra 2;
Extra 3:
Extra 4:
Extra 5:
Extra 6:
Extra 7:
Extra 8:
Extra 9:
Extra 10:

de beste vogel van de show
de beste kleurkanarie pigment
de beste kanarie vetstof
de beste kanarie mozaïek
de beste kanarie postuur
de beste kromsnavel
de beste tropische standaardvogel
de beste overige tropische vogel
de beste duif of kwartel
de beste europese cultuur-bastaard

“EEN HALF VARKEN” (tegoedbon bij slager)
1 zak kanariezaad
1 zak kanariezaad
1 zak kanariezaad
1 zak kanariezaad
1 zak parkietenzaad
1 zak tropenzaad
1 zak tropenzaad
1 zak zaad voor duiven of kwartels
1 zak zaad

KLASSEMENTSPRIJZEN OPEN BRABANTS KAMPIOENSCHAP
IEDERE INSCHRIJVER VAN 5 OF MEER VOGELS ONTVANGT EEN KLASSEMENTSPRIJS.
Voor dit klassement worden de punten van de 5 beste vogels van een inzender opgeteld. Bij gelijke
stand beslist het puntenaantal van de 6e en eventuele volgende vogel(s). + en – tellen NIET mee.
Voor dit klassement hebben we zeer mooie prijzen beschikbaar, zoals o.a.
HOOFDPRIJS t.w.v.  € 100,00, elektrisch gereedschap, elektrisch huishoudelijke apparaten,
huishoud artikelen, zakken vogelvoer, (tuin)gereedschap en verder vele waardevolle prijzen.
VERDER BELANGRIJKE ZAKEN:
1. Er kan worden ingeschreven volgens het vraagprogramma van de NBvV, m.u.v. zangkanaries.
2. Uitsluitend vogels die in het vraagprogramma van de NBvV als EK vogels worden aangemerkt,
alsmede GEVRAAGDE OK vogels (vraagprogramma 2015-2019, zie site NBVV).
3. Te laat ingekomen inschrijvingen en brieven met strafport worden geweigerd.
4. Alle vogels worden gekeurd met kunstlicht
5. De vogels moeten worden ingezonden in de door de NBvV voorgeschreven kooien. Buitenlandse
inzenders mogen in eigen kooien inzenden.
6. De aan u toegezonden kooinummers bevestigen middenvoor op de kooi.
7. Zieke of gebrekkige vogels, alsmede in onreine kooien worden geweigerd. Voor ziekte of sterfte
tijdens de show is het bestuur of de vereniging NIET aansprakelijk en er volgt geen teruggave
van inschrijfgeld.
8. Grondvogels accepteren we met gelijktijdige inlevering van inentingsbewijs bij het inbrengen!!
9. De vogels en de kooien zijn tijdens de show verzekerd tegen brand en diefstal na braak, mits de
waarde op het inschrijf formulier is vermeld.
10. Kooien inbrengen met vol zaadbakje rechts en lege fontein. Bodembedekking conf. regels NBvV.
11. Wij geven graag gehoor aan een redelijk verzoek tot het verstrekken van speciaal voer. Dit bij
inbrengen afgeven met op verpakking de betreffende kooinummer(s).
12. Het is onbevoegden verboden om tijdens de show, vogels en/of kooien uit stellingen te halen.
13. Buiten openingstijden is de ruimte voor onbevoegden niet toegankelijk.
14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
15. Draadkooien kunnen beschikbaar worden gesteld voor organiserende vereniging.
Dit duidelijk vermelden bij inschrijving!!!!!!!
ZANG EN KLEUR HOOPT U ALS DEELNEMER TE BEGROETEN EN WENST U DAARBIJ VEEL SUCCES.
DEELNEMEN IS ZEKER DE MOEITE WAARD:
• EEN TWEEDAAGSE SHOW, DUS UW VOGELS ZIJN NIET LANG VAN HUIS!!!!
• Een keur aan topkwekers heeft reeds toegezegd aanwezig te zijn.
• Een goed resultaat neerzetten op onze show heeft een grote uitstraling.
• Er is een prachtig prijzenpakket voor u samengesteld:

•

* Voor elke inzender met minimaal 5 vogels een mooie klassementsprijs
* 10 extra prijzen te winnen
* een naturaprijs voor de kampioenen
EN ZEKER NIET HET MINST BELANGRIJKE; HET IS JAARLIJKS EEN GEZELLIG TREFFEN

VOGELBEURS;
Op zaterdag 09 nov. van 14.00 tot 22.00 en zondag 10 nov. van 09.00 tot 12.00 uur is er een
vogelbeurs, waaraan u (GRATIS) kan deelnemen.
Vogels aanbieden in TT kooien met zaad en fonteintje (max. 2 vogels per kooi).
U dient zelf de vogels te verkopen, dit wordt niet door organiserende vereniging gedaan.
Kooien mogen worden aangevuld.
De organiserende vereniging zorgt voor stellingen waar-in/-op u kooien kunt plaatsen.

