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Tentoonstellingsreglement Open Eendaagse Tentoonstelling SEC gespreksgroep Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel 2019 
 
Art.  1 De inschrijving is opengesteld voor zowel leden van de SEC gespreksgroep Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel te 

Geesbrug, als leden die lid zijn van de SEC / N.B.v.V. of van andere organisaties, die zijn aangesloten bij COM Nederland. 
 
Art.  2 De mooiste vogel van de show wordt toegewezen aan Eigen Kweek vogel met de hoogste punten. Indien er meerder vogels in 

aanmerking komen voor deze prijs beslissen de keurmeesters gezamenlijk welke vogel dit wordt. 
 
Art.  3 Bij de inschrijving van hybriden dient tenminste 1 van de ouders een Europese cultuurvogel te zijn. Bastaarden van Chinese groenling x 

kanarie zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Bij de inschrijving van aanverwante soorten geldt dat de familienaam gelijk is aan die van een 
Europese cultuurvogel. Een diadeemroodstaart (Phoenicurus Moussiri) is bijvoorbeeld wel toegestaan omdat deze verwant is aan de 
gekraagde roodstaart (Phoenicurus Phoenicurus), maar een Maleise bosijsvogel (Actenoides concretus) is niet toegestaan omdat de 
familienaam (actenoides) niet overeenkomt met de europese ijsvogel (Alcedo Atthis). 

 
Art.  4 Inschrijvingsformulieren dienen gericht te worden aan het tentoonstellingssecretariaat: 

R. Kleine , Perseus 16, 7904 AR Hoogeveen. Tel. 06-81479277 of per mail naar: gdr@info-sec.nl. 
Enkel volledig ingevulde inschrijfformulieren worden ingeschreven, dit in verband met het tentoonstellingsprogramma wat wij 
gebruiken.  

 
Art.  5 Het inschrijfgeld is €1,00 per vogel.  

Boven de 10 vogels is geen inschrijfgeld verschuldigd (vanaf de 11-de vogel). 
 
Art. 6   De betaling van het inschrijfgeld mag à contant bij de inschrijving of kan overgemaakt worden per bank op rekeningnummer: 

NL25RABO0323774547 T.N.V. A.J.W. den Boer o.v.v. ‘uw naam + OET 2019’. 
 
Art.  7       Inschrijving en betaling moeten uiterlijk op vrijdag 11 Oktober 2019 in het bezit zijn van het tentoonstellingssecretariaat . Na deze 

datum zullen geen inschrijvingen meer in behandeling worden genomen. 
 

Art.  8 Iedere inzender ontvangt bij binnenkomst op de tentoonstelling een inbreng-/afhaalbrief en kooinummers. Deze kooinummers dienen door 
de inzender midden onderaan de voorzijde van de kooi te worden aan gebracht. U dient voldoende voer en vers water in / aan de kooi aan 
te brengen voor gedurende de gehele dag. 

 
Art.  9 De ingezonden vogels kunnen na afloop van de tentoonstelling op vertoon van de inbreng-/afhaalbrief worden afgehaald. Bij 

ondertekening door de eigenaar van de inbreng-/afhaalbrief erkent deze dat hij zijn eigen vogels in goede staat heeft ontvangen. De 
inbreng-/afhaalbrief wordt eigendom van de v.v. SEC gespreksgroep Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel, tevens vervalt na 
ondertekening iedere aansprakelijkheid van de SEC gespreksgroep Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel. 

 
Art. 10 De vogels dienen te worden ingezonden in de door de N.B.v.V. voorgeschreven of  aanbevolen kooien. 

De drinkfonteintjes worden NIET door de T.T.-commissie beschikbaar gesteld en dient u zelf mee te brengen. 
 
Art. 11 De kooien dienen voorzien te zijn van wit schelpenzand op de bodem. 

Het is niet toegestaan om anders dan bij insecteneters kattenbakvulling of anti-coccidiosekorrels op de bodem te deponeren. 
 
Art. 12 Kooien die vuil zijn, een afwijkende kleur of vorm hebben en/of geen correcte bodembedekking hebben, ( zie art. 10 en 11) zullen 

worden geweigerd, dit ivm de standaard stellingen die wij gebruiken. 
 
Art. 13 Niet afgehaalde vogels zullen op kosten en op risico van de inzender worden teruggezonden. 
 
Art. 14 Alle ingezonden vogels dienen voorzien te zijn van wettelijk goedgekeurde en erkende ringen. Indien er twijfel is over de ring kan een 

vogel uitgesloten worden van deelname, en dient deze door inzender van de showlocatie verwijderd te worden. 
 
Art. 15 Reeds ingeschreven vogels mogen in dezelfde klasse worden vervangen door andere vogels, mits deze van dezelfde soort en kleurslag 

zijn. ( Bijvoorbeeld; een kleine barmsijs wildkeur E.K. mag door een andere kleine barmsijs wildkleur E.K. vervangen worden, maar 
niet door een wildkleur barmsijs O.K. of sijs wilkleur E.K.).  In verband met een nieuw inschrijf systeem kan de organisatie op de dag 
van inbrengen geen wijzigingen meer doorvoeren.  

 
Art. 16 Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd. Reeds ingebrachte vogels, die kennelijk ziek zijn of ziek zijn geworden, zullen uit de 

tentoonstelling worden verwijderd en zo snel mogelijk aan de eigenaar worden teruggegeven. De organisatie is bevoegd om zonder 
tussenkomst van een erkende dierenarts vogels te verwijderen. 

 
Art. 17 De keurbriefjes zullen door de organisatie na de keuring op de kooi worden aangebracht, dit gebeurd met een nietje of bij kunstofkooien 

met een sticker. Evt. schade die hierdoor aan de kooi ontstaat kan niet op de organisatie verhaald worden. 
 
Art.18 Vogels die zijn geringd met gesloten gekleurde ringen, anders dan door de N.B.v.V., of organisaties die zijn aangesloten bij COM 

Nederland,  zullen niet ter keuring worden voorgedragen. 
 
Art. 19 E.K. = Vogels geringd met een ring voorzien van uw kweeknummer, het kweekjaar is van ondergeschikt belang. U kunt dus een geelgors 

van 4 jaar oud gewoon inschrijven als E.K. dit in tegenstelling tot de vraagprogramma’s van de N.B.v.V of andere bonden.    
 
Art. 20 Bij weigering van een inzending wordt geen inschrijfgeld vergoed. 
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Art 21 Deelnemen geschied op eigen risico. Schadegevallen zoals ontsnapping, sterfte e.d. , kunnen niet op SEC gespreksgroep Groningen, 

Drenthe en de kop van Overijssel worden verhaald, tenzij grove nalatigheid blijkt. 
 
Art 22 De vogels dienen ingebracht te worden op zaterdag 19 oktober tussen 07:00 en 08:30 uur. 
 
Art 23 De T.T.-commissie verplicht zich, op geen enkele wijze een keurbriefje te veranderen of op andere wijze de uitslag te beïnvloeden. 
 
Art 24 De keuring is op 19 oktober 2019 door erkende keurmeesters van de  N.B.v.V , volgens een keursysteem vastgesteld in het keurmeesters 

reglement. Op de beoordeling van de vogels is geen beroep mogelijk. 
 
Art. 25 De T.T.-commissie ziet er op toe dat de keuring strikt geheim gebeurt. 
 
Art. 26 De beslechting van geschillen op of door de tentoonstelling ontstaan, die niet door de T.T.-commissie kunnen worden opgelost, worden 

in overleg met het bestuur opgelost. 
 
Art. 27 Alle kampioenen zullen door een, door de T.T.-cie. aangewezen persoon, worden gecontroleerd op de juiste ringgegevens, hierbij 

worden de vogels niet uit de kooi gehaald.  
 
Art. 28 In geval van aantoonbare fraude zal de vogel worden gediskwalificeerd. Hiervan zal melding gemaakt worden. Deze inzender wordt 

uitgesloten van inschrijving volgens de normen van de bond. 
 
Art. 29 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de T.T.-commissie. 
 
Art. 30 Jeugdinzenders t/m 16 jaar moeten hun geboortedatum op het inschrijfformulier vermelden als zij in aanmerking willen komen voor de 

jeugdprijzen. Inzending is voor de jeugd gratis. 
 
Art. 31 Door inschrijving erkent men de bepalingen van dit reglement  
 
Prijzenschema: 
Mooiste vogel van de show EK   Het OET Hunebed  
Mooiste vogel van de show EK Jeugd  Jeugd prijs 
 

Mooiste Putter wildkleur Mooiste Putter mutant 

Mooiste sijs wildkleur Mooiste Sijs mutant 

Mooiste Barmsijs wildkleur Mooiste Barmsijs Mutant 

Mooiste Goudvink wildkleur Mooiste Goudvink Mutant 

Mooiste Kruisbek en Haakbek Mooiste aanverwante soort 

Mooiste overige zaadeters Mooiste overige zaadeters mutant 

Mooiste insecteneters (1e, 2e en 3e prijs) Mooiste Hybride (met 1 Europese ouder) 

 
 
 
 
Tentoonstellingscommissie   Voorzitter  :R. Kleine 

1ePenningmeester :A.W.J. den Boer 
Lid   :R. Schonewille 
Lid   :T. Duitman     
Lid   : A. Benjamins 

 
 


