
Reglement Pronkveer 2017 
Vogelvereniging “De Edelzanger”  Drunen 

  

 

 

 
 
1.Op de tentoonstelling zijn de reglementen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, alsmede onderstaand reglement van 

toepassing.  

 
2. De inschrijving staat open voor alle leden van een bij de C.O.M. aangesloten organisatie.  

 

3. Men mag inzenden met ringen van een organisatie welke is aangesloten bij het C.O.M., met vermelding van eventuele 

kweeknummers. In een stam mogen ringen van eerder genoemde organisaties door elkaar voorkomen.  

 

4. Ingeschreven moet worden volgens het vraagprogramma 2015 t/m 2019  van de N.B.v.V. behoudens de groep zangkanaries. 

Europese cultuurvogels alsmede grondvogels moeten ingezonden worden volgens de daarvoor nu geldende bepalingen. Stammen 

of stellen doen niet mee als enkeling. De als stam of stel ingeschreven vogels, die later als stam of stel niet compleet blijken te 

zijn, doen alsnog mee als enkeling.  

 

5. Vogels moeten worden ingeschreven op het daarvoor bestemde formulier, vermeld in volgorde van het vraagprogramma en 

met het juiste klassenummer. Vogels van jeugdleden worden opgenomen in de tentoonstelling in de hoofdgroep waar ze behoren. 

De kooien worden door de TT-commissie voorzien van het predicaat “Jeugd”. 

 

6. Het inschrijfgeld bedraagt €1,- per vogel. Stellen van 2 vogels kosten €2,- en stammen van 4 vogels €4,-. De catalogus is 

verplicht en kost €3,50. Jeugdleden (indien vermeld) spelen in een aparte klasse en zijn geen inschrijfgeld verschuldigd, wel is de 

catalogus verplicht. 

 

7. Vogels en kooien zijn door de N.B.v.V. collectief verzekerd tegen brand en diefstal na braak. De waarde van de vogel en kooi 

moeten op het inschrijfformulier vermeld worden. 

 

8. Het inschrijfformulier dient uiterlijk maandag 13 november voor 21.00 uur ingeleverd te zijn bij Henk 

Jansen, De Lek 9, 5152RM Drunen. Dit geldt ook voor inschrijvingen die per email pronkveer@edelzanger.com   

worden verstuurd. Graag het inschrijfgeld alsmede de kosten van de catalogus bijvoegen.  

Betaling kan ook voldaan worden middels overschrijving (rekeningnr. NL87 RABO 0147648688 tnv vv. De 

Edelzanger o.v.v. Pronkveer 2017). In geval van overschrijving moet bij het inbrengen van de vogels een bewijs 

van betaling worden overlegd.  (Betaling Verenigde Vogelvrienden Wommelgem volgens voorgaande jaren)  

 

Maak bij digitale aanmelding een kopie van uw inschrijfformulier dit dient als bewijs van inschrijving en wordt 

omgeruild voor uw afhaalbrief! 
 

9. Vogels moeten worden ingezonden in de door de N.B.v.V. voorgeschreven kooien. Belgische kooien zijn toegestaan. 

 

10. Iedere kooi moet voorzien zijn een kooinummer, hetgeen midden voor op de kooi bevestigd moet worden. Bij de koepelkooien 

op de lange zijde. Kooinummers worden toegestuurd. 

 

11. Kooien afleveren met VOLLE ZAADBAK rechts en FONTEIN OF BAK links (water aanwezig in inbrenglokaal). Voor 

parkietachtigen is het toegestaan het zaad op de bodem van de kooi te deponeren. Speciale voederwijze op het inschrijfformulier  

vermelden (voer meebrengen met vermelding van kooinummers, bij vloeibaar voedsel ook gebruiksaanwijzing). Als vogels 

ingezonden worden in kooien welke afwijken van universeelkooien dient dit op het inschrijfformulier vermeld te worden. "K" 

voor klapkooi en "G" voor grote parkietenkooi mocht hiervan het formaat nog groter zijn, dan graag de maat opgeven. Alle 

kooien moeten voorzien zijn van een bodembedekking van zilverzand, vruchten -en insecteneters mogen een bodembedekking 

hebben van kattenbakkorrels of beukensnippers. Kwartels zonder bodembedekking inzenden, deze worden na de keuring van 

bodembedekking voorzien. Kwartels mogen alleen worden ingezonden met een geldig inentingsbewijs. Bijvoeren is slechts 

toegestaan onder toezicht van een daartoe bevoegd  aanwezig tentoonstellingscommissielid van "De Edelzanger". 

      

12. Vogels kunnen worden ingebracht op woensdag 22 november tussen 16.00 en 21.00 uur bij partycentrum “De Remise”  

Grotestraat 267, ingang Duinweg. Bij het inbrengen van de vogels dienen de absente vogels te worden gemeld. Als vogels voor 

16.00 uur ingebracht moeten worden bijvoorbeeld in verband met ploegendienst,  kan dit in overleg met de T.T. secretaris. 
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13. Op deze tentoonstelling is de wet Dierenwelzijn van toepassing. 

 

 Zieke of gebrekkige vogels, alsmede onreine of brakke kooien worden geweigerd. Door een gebrek of andere beslissing van de 

keurmeester niet gekeurde vogels worden na overleg met de keurmeester al of niet volgens de regelgeving van de show 

gehaald. De eigenaar dient deze op te halen of ergens onder te laten brengen. Discussie hierover is niet mogelijk. Voor ziekte 

en sterfgevallen tijdens de tentoonstelling  is de organiserende vereniging niet aansprakelijk. 

 

14. De kooien mogen door niemand van de stelling genomen worden, uitgezonderd door de TT-commissie aangewezen personen. 

 

15. Direct na de keuring zullen de ringen van alle prijswinnende vogels worden gecontroleerd.  

 

16. Na het inbrengen van de vogels tot aan de officiële opening van de tentoonstelling heeft niemand toegang tot de 

tentoonstellingszaal, uitgezonderd de leden van de tentoonstellingscommissie en de daartoe bevoegde personen. 

 

17. De keuring vindt plaats op donderdag  23 november 2017. Er wordt gekeurd bij kunstlicht.  

 

18. De tentoonstelling wordt officieel geopend op vrijdag 24 november 2017 om 20.00 uur met de bekendmaking van de 

Kampioen kwekers. Daarna worden de keurbrieven en catalogus uitgereikt. De overige prijzen kunnen worden afgehaald na deze 

prijsuitreiking of tijdens de openingstijden. Bij het niet afhalen van de prijzen vervalt het recht hierop na dertig dagen. 

 

19. De tentoonstelling is geopend vanaf vrijdag 24 november tot en met zondag 26 november. 

        Vrijdag   van 20.00 uur tot 22.00 uur  

   Zaterdag van 12.00 uur tot 20.00 uur  

        Zondag   van 10.00 uur tot 16.00 uur 

 

20. Afhalen van de vogels na sluiting van de tentoonstelling op afroep van naam. Vogels worden alleen meegegeven op vertoon 

van afhaalbrief. 

 

21. Vogels die niet op het inschrijfformulier vermeld staan, mogen de tentoonstellingszaal niet worden binnengebracht. 

 

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

discussie mogelijk. Tijdens het aanwijzen van de kampioenen zijn geen aandragers of andere personen bij de keurmeesters 

aanwezig, zodat zij in goed overleg hun werk kunnen doen. 

 

23. Bondsmedailles worden naar  rato verdeeld. De grootte van de hoofdgroep is hierin bepalend. 

Het bondskruis kan alleen gewonnen worden door leden van “De Edelzanger” Drunen en zal dit jaar vallen bij de overige vogels. 

 

24. De volgende prijzen kunnen worden behaald: 

      - Kampioen kweker Kanaries  

      - Kampioen kweker Kromsnavels 

      - Kampioen kweker Overige vogels 

Hiervoor tellen de beste 6 vogels. Bij een gelijk aantal punten geldt de eerst volgende vogel enz.  Hiervoor is een prachtig hand 

gemaakt juweel, de Zilveren Pronkveer, beschikbaar. 

 

A. Bij de enkelingen in elke groep een kampioen (minimaal 90 pnt), bij meer als 10 vogels zilver en bij meer als 20 vogels brons . 

B. Bij de stellen in elke groep een kampioen. (minimaal 183 pnt incl. eenheidspunten), bij meer als 5 stellen zilver en bij meer als 

10 stellen brons 

C. Bij de stammen in elke groep een kampioen.( minimaal 366 pnt incl. eenheidspunten), bij meer als 5 stammen zilver en bij 

meer als 10 stammen brons. 

De TT-commissie heeft groepen vastgesteld waarbij groepen uit het NBvV vraagprogramma worden samengevoegd. Zie lijst in 

de bijlage. 

 

Er is voor elke inzender een klassementsprijs te verdienen. Hiervoor komen de beste 6 vogels EK in aanmerking. Bij de Jeugd 

zijn per categorie 3 prijzen te verdelen in de vorm van eremetaal. Een kampioen bij de kanaries, kromsnavels en overige vogels. 

Minimaal aantal punten: enkelingen 89 pnt, stellen 181 pnt en stammen 362 (stellen en stammen incl. eenh. pnt.) 

 

25. OK vogels in de niet gevraagde klasse (zie vraagprogramma) worden toegelaten. Zij komen bij de normale groepen in de 

catalogus voor maar dingen niet mee naar de groeps- of klassementsprijzen.  

 

26. Beslissingen over zaken waarin dit reglement niet voorziet, worden met inachtneming  van de Bondsreglementen genomen 

door de tentoonstellingscommissie van de Vogelvereniging "De Edelzanger" Drunen.  

 

27. Reclames over de tentoonstelling kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van Vogelvereniging 

"De Edelzanger" Drunen. 

                                                     De tentoonstellingscommissie van "De Edelzanger" Drunen. 


