13de VOGELSHOW

Volgnr:

ORNITHO GRIMBERGEN
Zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019
Parochiezaal Beigem – Zevensterre 1
Naam: ………………………………………………………………….……………………………

Telefoon: ………………………………

Adres: ………………………………………………………………….… Postnr: …………..

Gemeente: ……………………………

Naam van de vereniging: …………………………………………………………………

Stamnr(s): …………………………….
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Inschrijvingsrecht
Aantal vogels:

…….. x 1 €

Cataloog + kosten:

+ 2,5 €

Totaal:

€

Benaming van de vogel

Ter controle
Betaald:

Reeks

Teruggave vogels:

Exotenlijst
Lonchura (A91 – B101 - C108)
bleekkopnon
bronzemannetje
bruinborstrietvink
bruinrugekstertje
diksnavelnon
driekleurennon
dwergekstertje
dwergrietvink
ekstertje
gele rietvink
gestreepte bronzeman

grijskopnon
java bronzeman
loodbekje
muskaatvink
moluks bronzeman
parelhalsamadine
parel bronzeman
spitsstaart bronzeman
reuze ekstertje
prachtnon
witkopnon

vijfkleurennon
witborstrietvink
witschedelnon
witkopnon
zilverbekje
zwartborstrietvink
zwartbuiknon
zwartkeelnon
zwartrugekstertje
zwartstuit bronzeman
...

Australische (A93 – B103 - C109)
bamboepapegaaiamadine
bergamadine
bichenow
binzen
ceresamadine
diamantvink
doornastrilde
driekleurenpapegaaiamadine
timor zebravink

gordelgrasvink
kleinsmidspapegaaiamadine
koningspapegaaiamadine
kortstaartpapegaaiamadine
lombokpapegaaiamadine
manillapapegaaiamadine
maskeramadine
rode wijnastrilde
paeles papegaaiamadine

papuapapegaaiamadine
roodkoppapegaaiamadine
roodooramadine
spitsstaartamadine
veelkleurenpapegaaiamadine
zonastrilde
vuurstaartpapegaaiamadine
witoormaskeramadine
...

Afrikaanse (A94 – B104 - C110)
alariovink
afrikaanse rotsmus
angola blauwfazantje
ansorgesmeesastrilde
aurora astrilde
baardmannetje
blauwgrijsrood
bandvink
bergastrilde
blauwfazantje
blauwkop blauwfazantje
blauwgrijs zwartstaartje
blauwsnavelastrilde
bruinborstastrilde
bruindruppelastrilde
bruinruggoudmus
bruine mus
donkerrode vuurvink
dubowski
edelzanger
eminusmus
elfenastrilde
feeënastrilde
geelvoorhoofdastrilde

granaatastrilde
grijskopastrilde
grijskopmus
groene astrilde
groene druppelastrilde
groene tijgervink
goudbuikje
jacksons bergastrilde
kaapse kanarie
kaapse mus
karmozijnastrilde
kleine purperastrilde
kwartelastrilde
meesastrilde
melba
moerasastrilde
mozambiquesijs
nonastrilde
schubbenkopje
oranjekaakje
patrijsastrilde
parelrode druppelastrilde
purperastrilde
purpergranaatastrilde

reichenow
roodborstblauwsnavelastrilde
roodborstzaadkraker
roodkopblauwsnavelastrilde
roodkopamadine
roodmaskeraurora
rode druppelastrilde
salvador bergastrilde
shelley's bergastrilde
slegelastrilde
streepjesastrilde
st-helenafazantje
teugelastrilde
tijgervink
wienerastrilde
wijnrode amarant
wida
wevers
witborstastrilde
witwangmeesastrilde
zevenstrepengors
zwartbekje
zwartbuikvuurvink
...

Tentoonstellingsreglement
• Inschrijvingen dienen gestuurd te worden naar:
Kristof Van Roy
Oudemanstraat 31
1840 Londerzeel
02 / 269 08 51 - 0497/47 11 47
Via mail: ttornitho@hotmail.com of online: www.ornitho-grimbergen.be
Vogels kunnen ook ter plaatse worden ingeschreven !!!
• Na 19 Oktober worden er geen kooibriefjes meer toegestuurd. Deze zijn dan af te halen bij de
inkorving of bij bovenvermelde persoon.
• Het AOB reglement is van kracht op onze tentoonstelling.
• AOB en BOF kooien zijn toegelaten, nette kooien vereist
• Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele sterfte, ziekte of diefstal van de
deelnemende vogels.
• Onvoorziene zaken zullen door het bestuur behandeld worden.
• Er moeten minstens 10 vogels worden ingeschreven.
• Het klassement zal opgemaakt worden op de 5 beste vogels.
• De vogels moeten voorzien worden van eten en drinken voor 24 uren. Daarna worden ze door de club
gevoederd . Speciale voedingen moeten bij de inkorving afgegeven worden.
• De kooibriefjes ( gemaakt door de club ) dienen in het midden van de kooien geplaatst te worden en
moeten nummer, reeks en volledige naam van de vogel bevatten.
• Alle europese vogels moeten wettelijk volledig in orde zijn.
• Databankvogels moeten vergezeld zijn van de nodige documenten.
• Duiven en hoenders moeten de nodige inentingen hebben gekregen en een kopie van het
inentingsbewijs moet bij de inkorving afgegeven worden.
• Parkieten spelen 2 jaar in klasse A en D ( 2018 en 2019), uitgez. grasparkieten (1 jaar A en D).
• De speler moet voor de reeksen A , B en D een eigendomsbewijs kunnen voorleggen.
• De keuring zal plaatsvinden de dag na de inkorving. Enkel de keurders en de aangestelden hebben die
dag toegang tot de zaal.
• Het oordeel van de keurders zal in géén geval veranderd kunnen worden.
• Om een kampioenstitel te behalen moet de vogel minstens 90 punten krijgen, een stam 360 punten.
• De reeksen A , B en D zullen onderworpen worden aan een ringencontrole.
• Hij die op eender welke manier bedrog pleegt zal zonder enig verhaal naar de laatste plaats verwezen
worden.
• Elkeen die aan onze TT meedoet verklaart zich akkoord met dit reglement.
Belangrijke gegevens:
 Inkorving: Donderdag 24 oktober van 18u tot 22u
 Prijsuitreiking: Zaterdag 26 oktober om 20u
 Uitkorving: Zondag 27 oktober vanaf 18u
 Toegang TT: Zaterdag 26 oktober vanaf 10u - Zondag 27 oktober vanaf 8u
 Vogelverkoop: Zondag 27 oktober van 8u tot 12u
 Lokatie: Parochiezaal Beigem – Zevensterre 1

De kampioenen worden beloond
Elke deelnemer ontvangt een nuttig geschenk
Prachtige waardevolle prijzentafel

Na de prijsuitreiking verloting van 10 waardevolle prijzen
onder de nog aanwezige spelers.

Kampioenschappen

A

B

Kanarie vetkleur geel
Kanarie vetkleur geelivoor
Kanarie vetkleur wit
Kanarie vetkleur rood
Kanarie vetkleur schimmel
Kanarie vetkleur rode ogen ( ino )
Kanarie vetkleur mozaïek
Kanarie pigment rood
Kanarie pigment zwart/wit
Kanarie pigment zwart/geel
Kanarie pigment bruin
Kanarie pigment agaat + Isabel
Kanarie pigment mozaïek
Kanarie nieuwe kleur geel
Kanarie nieuwe kleur rood
Kanarie nieuwe kleur wit
Gloster corona ( kuif )
Gloster consort ( gladkop )
Border
Fife fancy
Scotch fancy + Japanse Hoso
Bult kanarie
Frisé kanarie
Lizard kanarie
Overige postuurkanarie
Cini + Sijs + Barmsijs
Alle vinkachtigen
Overige europese vogels tot en met ringmaat 3 mm
Overige europese vogels vanaf ringmaat 3,2 mm
Mutaties europese vogels Cini + Sijs + Barmsijs
Overige mutaties europese vogels
Kanarie x Europese of omgekeerd
Kanarie x Exoot of omgekeerd
Europese x Europese
Europese x Exoot of omgekeerd
Exoot x Exoot
Zebravink
Zebravink wit + bont + getekend
Padda
Japanse meeuw
Lonchura
Gouldamadine
Australische exoot ( zie bijlage )
Afrikaanse exoot ( zie bijlage )
Overige exoot zaadeter
Exoot insecteneter
Fruit- en nectareter
Duifachtigen
Hoenderachtigen
Rosei Colli alle groenen
Rosei Colli mutatie
Overige agapornide alle groenen
Overige agapornide mutatie
Forpus wildkleur
Forpus mutatie
< Klasse A en D enkel 2019 >
Grasparkiet vetkleur
< Klasse A en D enkel 2019 >
Grasparkiet pigment
< Klasse A en D enkel 2019 >
Kleine grasparkiet
Neophema
Neophema mutatie
Parkiet t.e.m. ring 4,5 mm
Parkiet t.e.m. ring 4,5 mm mutatie
Parkiet met ring vanaf 4,6 mm + mutaties
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