
TT reglement van de Duivense Vogelvereniging Witropaka: 

1… Ingeschreven kan worden volgens het vraagprogramma van de NBVV 

 (Zie hiervoor het vraagprogramma in "Onze Vogels".) 

2... Het inschrijfgeld per vogel wordt jaarlijks vastgesteld. Voor inzenders is de 
catalogus verplicht 

3… Onreine kooien, alsmede zieke of duidelijk niet in conditie zijnde vogels, worden 
niet toegelaten op de show. 

4… Europese Cultuurvogels worden alleen geaccepteerd, indien de vogel is voorzien 
van een geldige gecodeerde voetring. 

6… Op de kooien mogen geen andere kenmerken bevinden dan de door de vereniging 

 verstrekte kooinummers. 

7… Vogels mogen alleen door de NBVV erkende ringen dragen./ en algemene bond + 

 registratiebewijs. 

 Kleur of knijpringen worden niet geaccepteerd !!! 

8... Vogels en kooien zijn tijdens de TT verzekerd voor brand en diefstal. Mits het 
bedrag is ingevuld. voor sterfte of ziekte van de vogels door welke oorzaak dan 
ook, kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld. 

  

9… Inschrijfformulieren en inschrijfgelden dienen uiterlijk op de sluitingsdatum te 
worden ingeleverd bij het bestuur. 

 

Senioren:  Inschrijfgeld bedraagt voor de eerste 10 vogels 1euro per vogel,           
stammen 4 euro, stellen 2 euro. 

  

Jeugd: eerste 10 vogels 50 eurocent per vogel, stammen 2 euro , stellen 1 euro 

 na de eerste 10 vogels de rest gratis ( dit geld voor iedere inzender !!!) 

10.. Inzenders kunnen TT vogels laten verkopen in de zaalverkoop 

 Verkochte vogels in de zaalverkoop kunnen worden afgehaald na sluiting van de 
TT en veranderen dan van eigenaar. 

  

11.. Vogels in de zaalverkoop mogen uitsluitend worden verkocht door personen die 
door het 

 bestuur aangewezen zijn. 

12.. Tijdens de voorbereidings dagen tot de opening mogen alleen door het bestuur 

 aangewezen personen, aanwezig zijn. 

 

 

13.. Prijzen worden alleen toegekend aan eigen kweekvogels: 

 Om voor een prijs in aanmerking te komen moet de vogel minimaal de volgende 
punten 

 Overige vogels; enkelingen 89 punten -- 2e prijs 88 punten- stellen 179 pnt.- 
Stammen 358pnt 

 Inclusief eenheidspunten. / Kleurkanarie agaat  onder de vetstof en pigmenten, zal 
van beiden een kampioen worden bepaald.  

  

 
14.. 

 
Prijzen verdeling: 

Bij 10 vogels of meer in elke groep een kampioen. 



Bij minder dan 10 vogels per groep worden deze samengevoegd. 

Bij meer dan 20 vogels per groep een kampioen, een 2e prijs. 

Bij meer dan 30 vogels per groep een kampioen, een 2e en een 3e prijs 

2 stammen een kampioen / 4 stammen een kampioen + 2e prijs / 6 stammen een 

kampioen + 2e en een 3e prijs 

4 stellen een kampioen / 8 stellen een kampioen + 2e prijs / 12 stellen een kampioen 
+ 

2e en 3e prijs 

Per inzender kan men 1 derby vogel aanwijzen op het inschrijfformulier tijdens 

het inbrengen van de vogels. 

Zowel jeugd als senioren. 

14 a. Voor de jeugd wordt een aparte regeling getroffen, horen niet bij de senioren. 

Dat geld voor EK,EKO,OK of Derby. 

 Stellen en Stammen dingen niet meer mee als enkelingen. 

15.. De prijzen voor stellen / stammen en enkelingen worden door de keurmeesters 
toegekend. 

De overige prijzen worden toegekend door het bestuur, volgens de regels van de 
NBVV. 

Het bondskruis blijft bij leden van de vereniging. 

16.. Bij het inbrengen dienen de kooien voorzien te zijn van wit schelpenzand als 

bodembedekking, dit geld voor alle kooien, dus ook voor parkieten. 

Voor vruchteneters geld ook alleen wit schelpenzand. 

17.. De toegezonden kooi nummers dienen aan de voorzijde in het midden van de kooi te 
zijn 

aangebracht. 

Andere kenmerken zijn niet toegestaan. 

De kooien dienen van binnen helder wit en aan de buitenzijde mat zwart te zijn. 

De zaadbakjes en fontijntjes dienen ook wit te zijn. 

Kooien die hieraan niet voldoen worden geweigerd. 

17a. Huurkooien gaan met de huurder mee naar huis. 

worden 14 dagen na de TT teruggebracht op het adres waar ze gehaald zijn. 

Schoon en zonder gebreken zoals ze gehaald zijn. 

Bij gebreken zullen wij 5 euro in rekening brengen. 

Dit geld voor alle kooien. 

Bij het niet terug brengen van de kooien, geld de nieuwprijs; 

Kooi 1 - 20 euro 

Kooi 2 - 30 euro 

Kooi 3 - 40 euro 

Kooien worden alleen afgegeven door Henk Verlangen. 

VOLGENS AFSPRAAK 

 Het telefoonnummers is: 06-514 954 40 Henk Verlangen 

    

17b. Kooien die men van de vereniging wil huren, zullen zelf opgehaald moeten worden 

 , deze zullen niet meer bij de leden thuis worden bezorgt. 

18.. De kooien moeten tijdens het inbrengen voorzien zijn van volle zaadbakjes. 

 drinkfontijntjes worden door Witropaka verzorgd. 



19.. De vogels worden tijdens de TT door een voeder  commissie verzorgd en mogen niet 
uit de 

 kooien worden gehaald zonder toestemming van het bestuur. 

19a.. Vogels die een bijzonder voedsel vereisen moeten door de inzender apart worden 
vermeld. 

 Het voedsel moet dan zelf door inzender worden meegebracht, met opgave van de te 

 verstrekken hoeveelheden. 

 

 
 

20.. 

 

 
 

Een ieder is verplicht om zijn of haar vogels in de juiste kooien te plaatsen. 

 
Het bestuur neemt geen enkele verantwoording wanneer dit niet wordt gedaan 
!!! 

21.. In alle gevallen,waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur !!! 

 

  

Het bestuur hoopt op een goede naleving van dit reglement. 

Algemene stelregel is , lees dit reglement goed door, het is in uw eigen belang. 

Bestuur Duivense vogelvereniging, "WITROPAKA ". 
 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


