
Inleveradressen: 
Dierenspeciaalzaak Van Vugt 
Torenstraat 49 
5151 JK Drunen 

 
Indien winkel gesloten: 
Torenstraat 50 (overzijde) 
5151 JK Drunen 

  
Of digitiaal via: 
dszvanvugt@home.nl 
www.edelzanger.com 

Naam:             

Adres:                

Postcode:      

Woonplaats: 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

................................................... 

................................................... 


 

Aantal vogels:       ........            Inschrijfkosten €5,- per vogel  

Totaalbedrag:   €  ........ , --  

 

Datum:  ….. - ….. - 2014  

 

Handtekening 

         Shama Chai 2014 
 

Inschrijf- 

formulier 

Vogelvereniging “De Edelzanger” Drunen 

Reglement  

Traditionele Schamalijster zangwedstrijd 

Organisatie:  

Vogelvereniging De Edelzanger  

Drunen 



Reglement Shama Chai 2014: 

1. De Shama Chai wordt georganiseerd door vogelvereniging “De Edelzanger” Drunen en is een 
aanvulling op Pronkveer 2014. Een vogel kan maar aan één van de twee onderdelen  
deelnemen. Eén deelnemer kan uiteraard deelnemen aan beide onderdelen. 

2. Eenieder die in het bezit is van een Schamalijster (Copsychus malabaricus) mag deelnemen 
aan deze wedstrijd. Een lidmaatschap van een bond of vereniging is dus niet noodzakelijk! 
Ook hoeft de vogel niet geringd te zijn! 

3. Vogels moeten worden ingezonden in “Schamalijster-kooien” (zie afbeeldingen). Zowel ronde 
als vierkante modellen worden geaccepteerd. De kooi moet voorzien zijn van een haak aan 
de bovenzijde. Hieraan moet de kooi opgehangen kunnen worden indien noodzakelijk.  
De maximale stokhoogte is gemeten vanaf het laagste punt van de kooi 35cm.  

4. Iedere kooi en hoes wordt door de organisatie voorzien van een kooinummer, zodat de 
keuring anoniem verloopt en u altijd de juiste kooi en hoes terugkrijgt.   

5. De Shama Chai vindt plaats op zaterdag 22 november 2014. De deelnemende vogels dienen 
om 17.00 uur aanwezig te zijn in Restaurant-Partycentrum “De Remise”  Grotestraat 267 
5151 BM Drunen (ingang Duinweg).  

6. Zieke of gebrekkige vogels, alsmede onreine kooien worden geweigerd. Discussie hierover is 
niet mogelijk. Voor ziekte en sterfgevallen tijdens de wedstrijd is de organiserende vereniging 
niet aansprakelijk. 

7. Verplaatsen van de kooien gebeurd door de organisatie.  

8. De prijzen worden bepaald door de keurmeesters, waarbij de eindtelling van de  
keurbriefjes bindend is. Hierover is geen discussie mogelijk. 

9. Gestreden wordt om de plaatsen 1, 2 en 3. Hieraan zijn hoofdprijzen verbonden. Verder is er 
voor iedere deelnemer een presentje van Versele Laga beschikbaar. 

10. De keuring vindt steeds in groepen plaats, 
waarvoor doormiddel van loting de volgorde 
wordt bepaald. Eenmaal geloot is de  
volgorde bindend. De vogels worden op 
ruime afstand van elkaar geplaatst en  
hebben de mogelijkheid elkaar te zien.  

11. Tijdens de rustpauzes tussen de  
verschillende rondes is het verplicht een 
hoes over de kooi te plaatsen.  

12. Elke vogel wordt minimaal twee keer 
gekeurd. Tussen de voorrondes en de 
finale wordt een pauze ingelast.   Het type gevraagde kooien (rond of vierkant) 

13. Voorbeeld tijdschema bij 24 ingezonden vogels:  

14. Vogels worden op de volgende punten beoordeeld aan de hand van een soortgelijk keurrapport:  

 

 

 

 

 

 

15. Er kan worden ingeschreven door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Deze is verkrijgbaar 
bij Dierenspeciaalzaak Van Vugt of te downloaden via www.edelzanger.com.  
Ook digitale inschrijving is mogelijk. 

16. Het inschrijfgeld bedraagt €5,- per vogel. Hiervoor doet u mee aan een traditionele Shama Chai en 
u ontvangt een interessant presentje van Versele Laga. Uw inschrijving wordt van kracht na 
ontvangst van de betaling.  

17. Inschrijvingen dienen voor 31 oktober 2014 te zijn ontvangen. Papieren inschrijvingen: De inlever-
adressen staan vermeld op het inschrijfformulier. Graag het inschrijfgeld bijvoegen.  

18. Er kan ook per e-mail (dszvanvugt@home.nl) of via de website (www.edelzanger.com) worden 
ingeschreven. De betaling kan in dat geval worden voldaan middels overschrijving (rekeningnr. 
48.71.80.836 tnv vv. De Edelzanger o.v.v. Shama Chai 2014). In dit geval kan een bewijs van  
betaling worden gevraagd voor aanvang van de Shama Chai op 22 november 2014.  

19. Er geldt een maximum van 32 vogels. Wanneer u nog twijfelt over het aantal in te schrijven 
vogels kan tot en met 31 juli kosteloos een voorinschrijving geplaatst worden.  
Voorinschrijvers hebben voorrang, bij de definitieve inschrijfronde. Natuurlijk kunt u ook direct 
een definitieve inschrijving plaatsen. 

20. Beslissingen over zaken waarin dit reglement niet voorziet, worden met inachtneming van de 

Bondsreglementen genomen door de Shama Chai-commissie van Vogelvereniging  
"De Edelzanger" Drunen. Wijzigingen in het reglement voorbehouden. 

De Shama Chai organisatie  - "De Edelzanger" Drunen  


