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De TT staat open voor alle liefhebbers. Door zijn deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met
dit reglement en ook dat elk geschil volgens de procedure van de KBOF wordt beslecht.
De gegevens van de deelnemers blijven in onze vereniging en worden niet doorgegeven aan derden.
Deelnemers die wensen dat hun gegevens NIET in de catalogus verschijnen, laten dit weten aan de TTsecretaris. Enkel hun naam wordt dan vermeld. (Privacy wet van mei 2018)
De kooien dienen wit-zwart te zijn en het standaardtype te benaderen. Kenmerken aan de kooien zijn
verboden. Vogels van het ras “Raza Espagnola” dienen verplicht te worden aangeboden in een voor
hen reglementaire open kooi. Kooien in slechte of niet degelijk onderhouden staat worden geweigerd.
Bij inkorving moeten de vogels voorzien zijn van eten en drinken voor 24 uur. Speciale voeding wordt
overhandigd aan één van onze bestuursleden. Zieke vogels worden zo snel mogelijk uit de zaal
verwijderd en bij de eerste gelegenheid met de liefhebber meegegeven. De liefhebber zal dan ook zo
snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.
Europese vogels moeten in orde zijn met de huidige wetgeving, zo niet worden ze geweigerd.
Vogels in de sectie “hoenderachtigen” zijn begeleidt van een attest van de dierenarts indien verreist
bij wet. Zie site van de KBOF.
Ingeschreven vogels mogen worden vervangen. Bij inkorving wordt dan de TT-secretaris op de hoogte
gebracht.
Het minimum inschrijvingsrecht bedraagt 19,50€. ( 15 vogels + 3€ catalogus)
Bij inkorving wordt de kwekerskaart(en) gecontroleerd. Voor elk kweekjaar is slechts één
stamnummer per federatie toegestaan. Tijdens de keuring wordt ringcontrole gedaan.
Het aantal vogels per tentoonsteller is beperkt tot 40.
Er worden 190 reekskampioenen voorzien. Kampioenen dienen minstens 90 en max. 92 punten
behalen. Enkel de punten op het kooibriefje, gegeven door de keurmeester, zijn geldig en worden
meegenomen voor het opmaken van het klassement.
e
Vogels met een open kleurring, een 2 ring, een bewerkte ring, verkeerd stamnummer, enz… worden
BW geplaatst.
Vogels klasse A, D en E (EK geringd 2018) mogen niet in klasse B (EK geringd 2017 en vroeger) spelen.
Uitzondering hierop voor de parkieten (EK geringd 2017 en 2018 toegestaan in klasse A). Andere
vogels van klasse B (EK geringd 2017 en vroeger) mogen zonder uitzondering NIET in klasse A
ingeschreven worden.
Houders van vogels die op de CITES lijsten voorkomen dienen in orde te zijn met de huidige wetgeving.
De nodige CITES formulieren van vogels klasse A worden overhandigd bij inkorving. Klasse B vogels
dienen thuis met een register in orde te zijn voor eventuele controle.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor enig verlies van een vogel, hetzij door sterfte, ontsnapping,
diefstal, enz…

16. Het klassement wordt opgesteld door de punten van de 5 beste vogels van de liefhebbers
samen te tellen. Bij gelijkheid worden de volgende vogels in aanmerking genomen.
Harmoniepunten van de stellen en stammen worden voor het klassement niet meegerekend.
17. Inschrijvingen sturen vóór 2 october aan Reginald Bonnaerens, Wellekensstraat 30, 9300
Aalst.
TF 053-773491 E-mail: reginald.bonnaerens1@telenet.be
Of via onze website : www.deprachtvogel.be
Dit jaar verlaten we het pad van de naturaprijzen, maar we verzekeren iedereen een mooie
waardebon. De gratis zak zaad voor elke liefhebber die het minimum inschrijvingsrecht
betaalt blijft behouden.
SUCCES

