Reglement
districtstentoonstelling 2022
provincie Utrecht

Uitnodiging
voor inschrijving districtstentoonstelling 2022
district Utrecht.
Georganiseerd door bestuur en TT commissie van de Soester Vogelvrienden

Vogelsportvrienden,
Hierbij nodigen wij u uit om als lid van de NBVV Utrecht deel te nemen aan onze
districtstentoonstelling van 2022.
De Soester Vogelvrienden organiseren deze tentoonstelling ter gelegenheid van hun 70 jarig Jubileum.
Het bestuur zal samen met een groot aantal vrijwilligers alles in het werk stellen om er een leuke
districtsshow van te maken. Zeker nu er door diverse oorzaken al 2 jaar geen DTT gehouden kon
worden.
Naast het verenigingsklassement waar de eerste drie geklasseerde verenigingen een prijs ontvangen
zullen er ook in het individuele klassement prijzen beschikbaar gesteld worden. De jeugdinzenders
zullen allen een waardevolle prijs krijgen.
Wij staan garant voor een goede verzorging van u en uw vogels dus zend uw vogels in en maak kans
op de vele prijzen.
Tot ziens in Soest.
Namens het district bestuur ,
Ronald van der Putten
Voorzitter Soester Vogelvrienden

Bestuur en TT – Commissie DE SOESTER VOGELVRIENDEN.
Voorzitter:
R.J. van der Putten,
Tel 06-22399614
E-mail rjvanderputten@gmail.com
Secretaris:
C. Engberink,
Tel. 06-46407888
E-mail cj.engberink@casema.nl
Penningmeester:
J.H.F. van den Bremer
Tel 06-22557945
E-mail j.vdbremer@compaqnet.nl
Materiaalcommissaris:
M. Hartman
Tel. 06-16903136
E-mail hartman46@live.nl
DTT secretaris/computerverwerking ;
H.B.F. van den Deijssel
06-37600891
hdeijssel@gmail.com
TT commissie Leden
G.J. Homan
H.W. Westeneng

Tentoonstellingslocatie:
Gebouw Vogelzang ;
In het Desmond Tutu centrum
Molenstraat 8d, 3764 TG te Soest.

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT DTT 2022 TE SOEST
1. Organisatie. Deze districtstentoonstelling wordt onder auspiciën van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers georganiseerd door het bestuur en de TT commissie van de Soester Vogelvrienden
2. Locatie. De DTT 2022 wordt gehouden in het clubgebouw Vogelzang, van de De Soester
Vogelvrienden, Molenstraat 8d, 3764 TG Soest.
3. Inschrijving. De inschrijving is opengesteld voor leden en jeugdleden van een vereniging die zijn
aangesloten bij het district Utrecht van de NBvV. Personen die lid zijn van meerdere afdelingen van
de NBvV die in verschillende districten zijn gevestigd, mogen deelnemen aan de DTT waartoe de
afdeling behoort. Verspreide leden kunnen deelnemen, mits woonachtig binnen het district Utrecht
van de NBvV.
4. Voorwaarden. Elke inzender is gehouden aan het TT-reglement van de NBvV. Deze is te
raadplegen op de website van de NBvV (zie het herziene TT-katern 2020 ev.)
5. Personen. Personen, die hun vogels hebben geringd met een andere vaste voetring dan die van de
NBvV maar wel van een erkende organisatie die is aangesloten bij de COM Nederland, kunnen
eveneens deelnemen; zie herziene TT-katern 2020 ev. van de NBvV.
6. Vraagprogramma. Inschrijvingen geschieden volgens het vraagprogramma 2020-2024 van de
NBvV. Het volledige vraagprogramma is te vinden op de internetsite van de NBvV, www.nbvv.nl.
Openklasse vogels, anders dan toegestaan volgens dit vraagprogramma, worden niet gevraagd.
IVM. de uitbraak van Vogelgriep kunnen er geen kwartels en andere grondvogels uit groep 33 worden
ingezonden. (zij vallen onder de zogenaamde risico vogels)
7. Beschermde vogels. Beschermde vogels zoals in de ministeriële regeling genoemd (EC vogels)
worden slechts geaccepteerd wanneer deze geringd zijn met een vaste voetring die uitgegeven is door
een organisatie die bij COM Nederland is aangesloten en die voorzien is van een breukzone.
8. Inschrijfformulier. De inschrijvingen dienen alleen te geschieden op de daartoe verstrekte
inschrijfformulieren (2022) van de Soester Vogelvrienden. Deze kunt u ook verkrijgen bij de DTTsecretaris. Jeugdleden zijn verplicht de geboortedatum op het inschrijfformulier te vermelden.
Jeugdleden kunnen meedoen in de jeugdklasse of meedoen met de senioren. Indien wordt gekozen
voor de seniorenklasse, houdt dit in dat dan wel inschrijfgeld als senior lid moet worden voldaan.
Inschrijfformulieren zijn te downloaden en in te sturen via de website www.soestervogelvrienden.nl
(Door het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft de inzender toestemming tot het plaatsen van naam
en telefoonnummer in de catalogus).
9. Invulling. Het inschrijfformulier dient duidelijk en volledig te worden ingevuld. Wanneer het

klassenummer onbekend is, gelieve gebruik te maken van de zoekfunctie in het volledige
vraagprogramma op de site van de NBvV (zie punt 6). Hebt u niet de beschikking over internet, neemt
u dan even contact op met de DTT-secretaris. Bij postuurkanaries het klasse nummer gebruiken dat

verwijst naar het kooitype. Bij de inschrijving per vogel één regel gebruiken, dus bij een stam vier
regels invullen.
Als u een e-mail adres bezit, wilt u dit a.u.b. invullen.
Dan kunnen wij indien noodzakelijk vrij snel contact met u opnemen.
10. Inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per vogel, € 3.00 per stel en € 6 .00 per stam.
Voor de jeugdleden is de inschrijving GRATIS. De verplichte catalogus, ook voor de jeugd, kost
€ 3,00.
11. Sluiting inschrijving. Het volledige inschrijfformulier moet uiterlijk op zondag 27-11 2022 in
het bezit zijn van de DTT-secretaris Dit kan via mail en onze website (bij voorkeur) of met de post.
U kunt het inschrijfgeld overmaken op ING bankrek.nr.NL32 INGB 0000480273 ten name van de
Soester Vogelvrienden, onder vermelding van: “Inschrijfgeld DTT 2022” met daarbij het
kweeknummer. Te laat ontvangen, onduidelijk, onjuist en onvolledig ingevulde inschrijfformulieren,
alsmede niet op tijd betaalde inschrijvingen worden niet geaccepteerd.
12. Kooinummers. Inzenders ontvangen één inbreng/afhaalformulier en kooinummers. Deze worden
circa 1 week voor inbrengen verzonden. Bij het inbrengen moet dit formulier worden meegebracht.
Hierop worden bijzonderheden, zoals bijv. absentie, aangetekend. De kooinummers moeten midden
voor op de TT-kooi worden geplakt, zo kort mogelijk onder het front. Bij zangkanaries moet het
nummer geplakt worden op het voerbakje. Bij afhalen van de vogels wordt aan de toonder van het
inbreng/afhaalformulier de betreffende kooi met vogel afgegeven. Het inbreng/afhaalformulier blijft
dan in het bezit van het districtsbestuur.
13. Vervangende vogels. Het is toegestaan om een andere vogel in te brengen dan oorspronkelijk
was ingeschreven. Deze andere vogel moet echter wel tot dezelfde kleur/groep behoren als de
oorspronkelijke ingeschreven vogel. Deze wijziging dient vermeld te zijn op het inbrengformulier en
bij het inbrengen gemeld te worden aan de TT-secretaris.
14. TT-kooien. De vogels dienen in een door de NBvV voorgeschreven TT-kooi te
worden ingebracht, voorzien van het voorgeschreven voerbakje. Bij het inkooien moet er voer voor
de eerste 24 uur aanwezig zijn.
a). De TT-kooien moeten voorzien zijn van een gevuld voerbakje.
b). Alle TT-kooien dienen wit schelpenzand als bodembedekker hebben.
c). Bij vruchten- en insecteneters moet als bodembedekker kattenbakvulling/beukensnippers worden gebruikt.
d). Duiven, alsmede enkele tropen en grote parkieten kunnen worden ondergebracht in klapkooien.
f). Lori’s, papegaaien en kaketoes worden, afhankelijk van de grootte, gehuisvest in
vouwkooien of volières.
15. Inbrengen. De vogels worden door de DTT-commissie, op vertoon van het
inbreng/afhaalformulier, in ontvangst genomen op woensdag 14 december tussen 13.00 en 21.00 uur.
16. Weigering. Zieke of gebrekkige vogels, evenals vuile en/of afwijkende kooien worden geweigerd.
Vogels met een kleurring, anders dan een vaste voetring of vogels met meerdere ringen worden niet
gekeurd. Bij niet inbrengen of het weigeren van vogels door de DTT-commissie wordt geen
inschrijfgeld terugbetaald.

17. Speciaal voer. Ten behoeve van vogels met een afwijkend menu, zoals b.v. vruchten- en
insecteneters, dient men zelf voor de voeding te zorgen.
Graag met een sticker en duidelijk het kooinummer erop zetten.
18. Entbewijs. Kwartels en ander grondvogels dienen geënt te zijn. Het entbewijs moet bij het
inbrengen van de vogels afgegeven worden. IVM. de uitbraak van vogelgriep kunnen er geen kwartels
en andere grondvogels ingestuurd worden.
19. Keuring. De vogels worden op donderdag 15 december 2022 bij daglicht gekeurd.
20. Prijzen. De prijstoekenning geschiedt zoals is vastgelegd in het TT-katern van de NBvV. De
prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 17 december om 14.00 uur.
21. Verenigingsprijzen. Er zal een klassement worden opgemaakt van de vijf hoogst gewaardeerde
vogels per afdeling. Hiervoor is het nodig dat per afdeling minimaal drie inzenders zijn en dat de
inzenders op hun inschrijfformulier hebben aangegeven tot welke vereniging zij behoren en de
afdelingscode opgeven. Door de Soester Vogelvrienden worden drie prijzen toegekend, namelijk eerste
prijs € 50,00 tweede prijs € 30,00 en derde prijs € 20,00.
22. Individueel klassement. Per inzender wordt een klassement opgemaakt van de 5 beste vogels per
inzender. De 3 hoogst geklasseerde inzenders ontvangen een waardevolle prijs.
Bij gelijke eindiging worden de resterende vogels meegerekend in het klassement waardoor er een
verschil ontstaat. Diegene met de beste resultaten wint. Indien er géén verschil is te constateren krijgen
de gelijke scores dezelfde prijs. Het organiserende bestuur neemt hierin de beslissing.
23. Zangkanaries. Aangezien zangkanaries in puntenwaardering niet te vergelijken zijn met de andere
vogels, kunnen zangkanaries niet meetellen voor de verenigingsprijzen. Wanneer er van twee of meer
afdelingen minimaal twee leden zijn die zangkanaries inzenden, zal het bestuur een extra
verenigingsprijs beschikbaar stellen.
24. Afhalen. De vogels moeten op zaterdag 17 december tussen 16.00 uur 18.00 uur worden opgehaald
op vertoon van de inbreng/afhaalkaart.
25. Verkoop vogels.
Er is geen vrije verkoop.
26. Verkoop tentoonstellingsvogels. Vogels die op de tentoonstelling zitten kunnen niet via de
organisatie te koop worden aangeboden.
27. Openingstijden. De officiële opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden op Vrijdag 16
december om 14.00 uur door de districtsvoorzitter, de heer Ronald van der Putten.
De tentoonstelling zal geopend zijn op:
Vrijdag 16 december na de officiële opening tot 22.00 uur.
Zaterdag 17 december van 10.00 uur tot 16.00 uur.
28. Toegang. De toegang tot de zaal is voor iedereen gratis. De catalogus kost € 3,00.

29. Verzekering en aansprakelijkheid.
a. De vogels en kooien zijn tijdens de duur van de tentoonstelling verzekerd
tegen brand en diefstal na inbraak, mits de werkelijke handelswaarde op het
inschrijfformulier is vermeld.
b. Het districtsbestuur is niet aansprakelijk voor schade door sterfte en/of
ontvreemding van vogels en/of schade aan kooien van de tentoongestelde
vogels.
30. Onvoorzien. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het districtsbestuur, aan de
hand van het bondsreglement een beslissing nemen.
31. Klachten en/of wensen. Mocht u tijdens de tentoonstelling klachten en/of wensen hebben, dan
kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden. Zij zullen uw klacht/wens noteren en zo mogelijk
direct behandelen.
32. Wat niet mag:
a. roken in het gehele gebouw;
b. zonder toestemming fotograferen, filmen, of anderszins opnamen te maken;
c. zonder toestemming zelf voeren;
d. kooien van de stelling nemen zonder toestemming en aanwezigheid van een
bestuurslid of lid van de DTT-commissie;
e. op één of andere wijze de rust verstoren;
f. met transportkooien of lopers bij de tentoonstellingsvogels lopen.

