AANVULLEND TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VOOR DE
INTERNATIONALE N.Z.C. SHOW 2019.
Speciaalclub voor Zebravinkenliefhebbers,
aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
NZC TENTOONSTELLINGS COMMISSIE:
Voorzitter
Vacature
tel. ..
Secretaris/Penningmeester:
K. Paantjens
tel. 0165-513035
Zaalcoördinator:
J. Balemans
tel. 06-48642051
Commissaris
C.Wals
tel. 0318-540984
Verkoopklasse:
A. Aalbers
tel. 06-11597820
TT Administratie:
K. de Rooij
tel. 0165-506284 b.g.g. 06-17730660
Vaartweg 52, 4731 RA Oudenbosch, ttadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl
TENTOONSTELLINGSZAAL:
Rijsbosch 3, 4112 MB Beusichem
KEURMEESTERS:
B. Salomonsz
P. Dullaard
A.J. de Jong
F. Kriesels

J. vd Hoorn
E.Enzerink
J. Schols
M. Visser

A. v. Spronsen
H. de Boer
G. Jansegers
P. Wijgerde

PROGRAMMA 2019:
zondag 29 september
: inbrengen van 13.00 tot 15.30 uur (en niet eerder!)
maandag 30 september
: keuring
dinsdag
1 oktober
: keuring
woensdag 2 oktober
: aankleden TT ruimte + aspirantendag keurmeesters
donderdag 3 oktober
: TT ruimte verder afwerken
OPEN VOOR PUBLIEK:
donderdag 3 oktober
: officiële opening om 20.00 uur, daarna open tot 22.30 uur
vrijdag
4 oktober
: van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag
5 oktober
: van 10.00 tot 17.00 uur (Clubdag)
zondag
6 oktober
: van 10.00 tot 16.00 uur
Sluiting verkoopklasse
: 14.30 uur
Afhalen niet verkochte vogels : 14.30 tot 15.00 uur
Prijsuitreiking
: 15.00 uur.
Uitkooien wedstrijdvogels
: 16.00 uur

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
Algemeen.
1.Elke inzender onderwerpt zich aan het TT reglement van de NBvV, het NZC reglement en dit aanvullende
reglement voor de NZC show. In niet voorziene omstandigheden beslist de TT commissie.
2.De deelname is opengesteld voor zebravinken liefhebbers met eigen kweekvogels van de jaren 2018 en
2019, welke voorzien zijn van een door de COM erkende vaste voetring en lid van de Nederlandse
Zebravinken Club.
3.Inzending dient te geschieden uitsluitend in eigen universeel kooien, die moeten voldoen aan de normen
van de NBvV, echter zonder laden of afwijkingen. Dit houdt ook in dat het handvat maximaal 1,5 cm van
de achterkant van de kooi mag zitten. Dit is van belang bij het ophangen van de kooi aan de beugel op de
stelling.
4.De inschrijftermijn sluit op 2 september 2019. Uiterlijk op deze datum moeten digitale inschrijvingen
binnen zijn bij de TT administratie.
Inschrijving wedstrijdklasse.
5.Er dient digitaal te worden ingeschreven door middel van het formulier zoals op de website is
gepubliceerd (www.nederlandsezebravinkenclub.nl). Er kunnen enkelingen, stellen en stammen
worden ingezonden van 2018 en 2019 volgens het vraagprogramma zoals gepubliceerd op
www.nederlandsezebravinkenclub.nl.
6.Op het inschrijfformulier van de wedstrijdklasse moet duidelijk worden ingevuld:
a. het klasse nummer van het vraagprogramma van de NZC.
b. de kleur en het geslacht van de zebravink
c. of het een enkeling, stel dan wel stam betreft.
d. het verzekeringsbedrag.
e. naam en adres inzender en regio waarbij aangesloten. (Wanneer u geen regio invult, deelt de TT
commissie u in bij een regio).
f. kweeknummer van de inzender.
g. voor een jeugdlid de geboortedatum. Dit is vereist om in aanmerking te komen voor
jeugdprijzen.
7.Het inschrijfgeld bedraagt voor enkelingen EUR 2,25 per vogel,
voor stellen is dit EUR 4,50 per stel en de stammen EUR 9,- per stam.
Voor iedere inzender kost de verplichte catalogus EUR 3,Inschrijvingen verkoopklasse.
8.Alleen inzenders in de wedstrijdklasse kunnen zebravinken in de verkoopklasse inschrijven. Ook dient
digitaal te worden ingeschreven via het door de TT commissie beschikbaar gestelde inschrijfformulier op
www.nederlandsezebravinkenclub.nl.
9.Er kunnen alleen eigen kweek zebravinken ingeschreven worden, van het kweekjaar 2018 en 2019.
10.Voor de verkoopklasse zijn kooien van de organisatie beschikbaar, zie ook artikel 12.
11.Voor iedere inzender zijn aan verkoopkooien beschikbaar 1/4 x het aantal inschrijvingen in de
wedstrijdklasse, afgerond naar boven. In verband met de beschikbare ruimte zal hier, meer dan
voorheen, op worden toegezien.
Voorbeeld: bij 18 ingeschreven vogels in de wedstrijdklasse is aan verkoopkooien beschikbaar 1/4 x 18 =
4,5 wordt 5 kooien. Per kooi mogen maximaal 2 vogels ingeschreven worden.
12 Wil een inzender meer vogels inbrengen in de verkoopklasse dan is dit alleen mogelijk op vrijdag 4
oktober en zaterdag 5 oktober op volgorde van binnenkomst. Dit alles in overleg met de medewerkers
van de verkoopklasse.
13.Op het inschrijfformulier van de verkoopklasse moet duidelijk worden ingevuld:
a. kleurslag en geslacht van de vogels;
b. het kweekjaar, er mogen vogels worden aangeboden van 2018 en 2019;
c. de prijs per stuk of per koppel;
d. giro of banknummer, waarop het verkoopbedrag gestort moet worden.
14.Indien per kooi meerdere zebravinken van dezelfde kleurslag en geslacht worden aangeboden, moet de
prijs per stuk of per koppel gelijk zijn.
15a. Ingeschreven vogels van dezelfde kleurslag(combinatie) kunnen na inschrijving qua man en pop
worden gewisseld bij het inbrengen met behoud van het in aanmerking komen voor prijzen.

15b.Het inschrijfgeld bedraagt 10% van de vastgestelde verkoopprijs. Dit bedrag moet bij de inschrijving
worden voldaan. Van de niet verkochte vogels wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
16.De verkoopvogels moeten bij het inbrengen in een goede conditie en volledig bevederd zijn. Vogels die
aan deze eis niet voldoen worden door de TT commissie geweigerd.
Hier zal strikt op worden gecontroleerd.
Betaling.
17a.Gelijktijdig met het inschrijfformulier moet de betaling worden overgemaakt. Betaling dient te
geschieden naar: IBAN: NL86INGB0000552245 t.n.v. Nederlandse Zebravinken Club, Hasselt (o.v.v.
Inschrijfgeld NZC Show 2019) Gelieve geen contante betalingen bij het inbrengen.
17b.Bij eventuele calamiteiten (b.v. vogelpest) met als gevolg het niet doorgaan van de show wordt 2,50
euro administratiekosten in rekening gebracht.
Buitenlandse inzenders.
18.Alleen voor buitenlandse inzenders kunnen eventueel door de TT commissie kooien beschikbaar worden
gesteld tegen een schoonmaakvergoeding van € 1,- per kooi. Het wordt echter op prijs gesteld als er voor
eigen kooien gezorgd kan worden, die evenwel moeten voldoen aan de normen van de NBvV. (Zie ook
punt 23)
19.Buitenlandse inzenders kunnen hun betaling doen bij het inbrengen van de vogels maar bij voorkeur via
IBAN: NL86INGB0000552245 t.n.v. Nederlandse Zebravinken Club, Hasselt (o.v.v. Inschrijfgeld
NZC Show 2019).
Bevestiging van ontvangst.
20.Na digitale inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw inschrijving.
21.Na de sluitingsdatum van de inschrijvingen ontvangt de inzender een inbreng/afhaallijst, waarop de
toegekende kooinummers zijn vermeld.
Inbrengen/afhalen van de vogels.
22.De inbreng/afhaallijst moet bij het inbrengen van de vogels aan de TT commissie worden getoond, onder
vermelding van eventuele absenten. De lijst wordt door de TT commissie voor ontvangst afgestempeld.
Bij het uitkooien worden de vogels aan de toonder van deze lijst afgegeven.
23.De vogels moeten worden ingebracht in schone universeel kooien (volgens tekening N.B.v.V.) zonder
laden of afwijkingen dan wel kenmerken, voorzien van wit schelpenzand en een geheel met zaad gevuld
universeel voerbakje. Waterflesjes worden door de organisatie verzorgd. Na afloop van de show worden
deze waterflesjes gratis aan de inzenders meegegeven. Merktekens aangebracht aan de TT-kooien zijn
niet toegestaan.
24.De verkoopvogels moeten tegelijkertijd met de wedstrijdvogels worden ingebracht in doosjes of lopers.
Niet verkochte vogels moeten na sluiting van de verkoopklasse worden afgehaald.(14.30 - 15.00 uur)
Aanvullende bepalingen.
25.Van bepaalde vogels kunnen na de keuring foto's, dia's of video worden gemaakt. Ook in het
zaterdagprogramma worden vogels als voorbeeld gebruikt. Welke vogels dat zijn is vooraf niet te
bepalen. Een en ander gebeurt overigens op strikt verantwoorde wijze zonder dat de zebravinken daarvan
nadelige gevolgen ondervinden. Indien een inzender bezwaar heeft tegen het fotograferen van zijn vogels,
dient dit gelijktijdig met de inschrijving schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
26.Het is bezoekers van de TT verboden te fotograferen met behulp van flitslampen.
27.Buiten de openingstijden voor het publiek heeft niemand toegang tot de TT ruimte, uitgezonderd de TT
commissie en diegenen die door de TT commissie zijn uitgenodigd.
28.Tijdens de openingstijden voor het publiek is het niet toegestaan zich tussen de stellingen van de
wedstrijdvogels te bevinden met kooien, doosjes of lopers.
29.Het is niet toegestaan om, anders dan onder begeleiding van een lid van de TT commissie, kooien van de
stelling te halen.
30.De opbrengst van de verkochte zebravinken wordt zo mogelijk bij het uitkooien contant aan de inzender
betaald. Wanneer dit niet mogelijk is wordt het bedrag binnen 14 dagen na de show naar het op het
inschrijfformulier aangegeven bank of gironummer overgemaakt.
Reclames zijn alleen mogelijk tijdens het afhalen van de verkoopvogels.

31.Op de parkeerplaats of de directe omgeving is het niet toegestaan vogels te verhandelen. Verkoop is
slechts toegestaan in de officiële verkoopklasse.
32 Gelieve bij het inbrengen van de vogels na de controle van de inschrijfformulieren zo spoedig mogelijk
de vogels in te kooien. Dit om onnodige wachttijd voor anderen te voorkomen.
Uitsluitingen.
33. Verkeerd ingeschreven vogels komen niet in aanmerking voor een prijs, en tellen alleen
mee in de telling van het klassement.
34 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het TT bestuur.
PRIJZENSCHEMA (groepen binnen hoofdgroep 5):
Stammen: minimaal 366 punten (incl. eenheidspunten)
Groep 001, Groep 002, Groep 003 t/m 004, Groep 005 t/m 008, Groep 009 t/m
010, Groep 011 t/m 016, Groep 017 t/m 021, Groep 022 t/m 036
In elke (samengestelde) groep: 1x Kampioen, 1x 2e prijs en 1x 3e prijs.
Stellen:
minimaal 182 punten
Groep 001, Groep 002, Groep 003 t/m 004, Groep 005 t/m 008, Groep 009 t/m
010, Groep 011 t/m 016, Groep 017 t/m 021, Groep 022 t/m 036
In elke (samengestelde) groep: 1x Kampioen, 1x 2e prijs en 1x 3e prijs.
Enkelingen: minimaal 91 punten
Groep 001, Groep 002, Groep 003 t/m 004, Groep 005 t/m 008, Groep 009 t/m
010, Groep 011 t/m 016, Groep 017 t/m 021, Groep 022 t/m 036
In elke (samengestelde) groep: 1x Kampioen, 1x 2e prijs en 1x 3e prijs.
Daarnaast zal de TT commissie ruimte bieden om, door inzending in de klasses 032.001, 032.030, 032.060
en 032.090) vogels in deze klasse eveneens een aparte plaats geven op de tentoonstelling (met benamingen
in de catalogus zoals ze zijn ingeschreven door de inzender). Het betreft hier vogels in de zogenaamde “999”
klasse (niet genoemde kleurslagen of nieuwe mutaties) en zij doen wel mee in de wedstrijd (prijzen en
klassement).
Afhankelijk van het aantal ingeschreven vogels in een (samengestelde) groep vallen er 1 of meerdere 2e en
3e prijzen. Dit alles conform het nieuwe TT reglement van 15 april 2017 en de aanvulling van 21 april 2018
van de NZC. Afhankelijk van het aantal ingeschreven vogels per (samengestelde) groep kan door de TT
commissie een opsplitsing worden gemaakt van groepen.
Jeugdklasse: Stammen: 1x kampioen (minimaal 362 punten), 1x 2e prijs en 1x 3de prijs .
Stellen: 1x kampioen (minimaal 181 punten), 1x 2e prijs en 1x 3e prijs
Enkelingen: 1x kampioen (minimaal 89 punten), 1x 2de prijs en 1x 3de prijs.
Tevens komen jeugd inzenders in aanmerking voor alle eerder genoemde
prijzen. Onder jeugd wordt verstaan leden tot en met de leeftijd van 17 jaar.
Het bondskruis wordt toegekend aan de Algemeen Kampioen Enkeling, mits de eigenaar van de vogel lid is
van de NBvV en de NZC en de desbetreffende vogel geringd is met een door de NBvV dan wel erkende
COM voetring. Vogels geringd met een niet-NBvV ring maar wel erkend door COM, dienen bij het
inbrengen van de vogels een door de NBvV afgegeven registratieformulier te overleggen.
Bondskruis
Algemeen kampioen Enkeling: de beste zebravink van de show
Algemeen kampioen Stellen: het beste stel van de show
Algemeen kampioen Stammen: de beste stam van de show
Kleurkampioen:
de mooiste zebravink per kleurslag.
Buitenlandse inzender prijs:
voor de beste buitenlandse inzending is een prijs beschikbaar
Klassement:
Kampioen en 2e t/m 15e prijs.
De vijf beste vogels per inzender, waarbij prijs 1 t/m 5
bestaat uit eremetaal en prijs 6 t/m 15 uit een oorkonde.
Regioklassement:
Per regio wordt een klassement opgemaakt over de beste
zebravink van 5 verschillende inzenders, zie punt 3a van het TT reglement.
Promotiekleurslag
2019: mutaties isabel bruin, mutaties eumo grijs en 2019-2020: zwartborst
bleekrug in grijs en bruin
Noviteitsprijs
indien aanwezig

