STUDIECLUB O.V.O.
STUDIECLUB VOOR KLEUR- EN POSTUURKANARIES
“ONDER VRIENDEN OPGERICHT”

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VOOR DE C.O.M. TENTOONSTELLING 2017
De tentoonstelling wordt gehouden in het "Het Anker", Voorsterweg 36 8042 AD Zwolle
Telefoon: 038-4212366
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

25 oktober 2017
26 oktober 2017
27 oktober 2017
28 oktober 2017

Inbreng van de vogels 13.00 - 21.00 uur (of eerder in overleg)
Keuring dag
Opening 19.30 uur, verder geopend tot 22.00 uur.
Geopend van 10.00 - 15.00 uur
Afhalen van de vogels vanaf 16.00 uur.

Inschrijfgeld € 2,50 per vogel. Voor de jeugdinzenders: € 1,-- per vogel.
(Verplichte) catalogus € 5,--. Entree voor niet OVO-leden die geen inzender zijn: € 2,--.
Door inschrijving onderwerpt men zich aan de volgende bepalingen:
1. Enkel kleur- en vorm-/postuurkanaries van het ringjaar 2017 worden toegelaten. Er kan worden
deelgenomen met enkelingen en stammen
2. Alle hiervoor bedoelde vogels welke zijn geringd met een door de COM erkende ring mogen worden
ingeschreven.
3. Het vraagprogramma zal het vraagprogramma van de COM zijn. zie
www.kanarievereniging-ovo.nl Geen vraagprogramma van de NBVV gebruiken.
4. Het inschrijfformulier kunt u downloaden vanaf de hiervoor genoemde site. U kunt het dan invullen,
opslaan op uw pc, en dan mailen naar: c.vanmaanen@hotmail.nl , of per post verzenden naar: Kees van
Maanen, Descartesstraat 7, 7323 HX Apeldoorn, telefoon: 055-3665628.
Het inschrijfformulier dient uiterlijk op 11 oktober 2017 in het bezit te zijn van Kees van Maanen
voornoemd.
5. Het inschrijfgeld (zie hiervoor) dient op 11 oktober 2017 te zijn bijgeschreven op het IBAN rekening
nummer: NL54 ABNA 0545 597 137, BIC nummer: ABNANL2A., staande ten name van OVO, Zwolle.
Vermeldt u s.v.p. bij het betalen uw kweeknummer en het aantal vogels.
6. Uiterlijk het weekend voorafgaand aan de inbrengdatum zal aan de inzender het volgende worden
toegezonden:
een inbrengformulier, alsmede de stickers welke op de kooien dienen te worden geplakt, en wel in het
midden van de kooi en zo dicht mogelijk onder de tralies (dit in verband met de stellingen!).
Op het inbrengformulier dienen de stickers te worden geplakt van de absenten.

7. Inzendingen dienen te geschieden in de door COM geaccepteerde kooien.

U behoeft geen drinkfonteintjes mee te nemen, hiervoor wordt gezorgd: de firma Van de Lustgraaf
uit Veenendaal namelijk was wederom bereid om deze fonteintjes te promoten, waarvoor onze dank!.
Deze drinkfonteintjes zullen vanuit een gesloten systeem worden gevuld, dit met het oog op de hygiëne.
De kooien moeten bij inbreng voorzien zijn van voldoende voer. De bodem dient te zijn bedekt met wit
(schelpen)zand. Kooien mogen niet worden gemerkt met niet toegestane merktekens.
De kooien geplaatst op de bovenste stellingen zullen worden afgedekt, dit ter bescherming van de
vogels tegen de aanwezige TL-buizen.
8. Zieke of gebrekkige vogels worden geweigerd, evenals vuile of afwijkende kooien, dan wel gemerkte
kooien, alsmede met kleurringen en dergelijke gemerkte vogels.
Gelden van geweigerde of om andere redenen niet ingestuurde vogels worden niet gerestitueerd. Deze
vogels mogen tot de inbreng wel geruild of vervangen worden, mits dit wel in dezelfde klasse geschiedt.
9. OVO is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, sterfte of enig letsel van de vogels. Wel zal zij alles
wat in haar vermogen doen om dergelijke zaken te voorkomen. Het Anker is zeer goed elektronisch
beveiligd.
Het ter hand nemen van tentoonstellingskooien en/of -vogels is verboden. Dit is wel toegestaan, indien
dit geschiedt met toestemming van- en in het bijzijn van (een lid van) de tentoonstellingscommissie of
van het bestuur.
10. De mogelijkheid is aanwezig dat ringen worden gecontroleerd, en bij fraude of overtreding zal de
betreffende vogel dan wel inzender worden gediskwalificeerd.
11. De keuring zal geschieden volgens de C.O.M. daartoe bepaalde richtlijnen en prijzen worden
toegekend volgens diezelfde richtlijnen. Tijdens de keurdag zal een COM-supervisor aanwezig zijn om
op een en ander toe te zien.
12. Vogels en kooien zullen door OVO tegen brand worden verzekerd.
13. Er is een aparte jeugdklasse. Tot de jeugdklasse behoren inschrijvers beneden de 19 jaar, dat wil
zeggen: zij die nog geen 18 jaar zijn en zij die in 2017 al 18 jaar zijn geworden mogen zich als jeugdlid
inschrijven.
14. De uitslagen van de keurmeesters zijn bindend en onherroepelijk.
15. Bij het tonen van de afhaalkaart ontvangt men de catalogus en de keuringsbriefjes. Voordien wordt
geen enkele informatie betreffende de verrichte keuring gedaan.
16. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de
tentoonstellingscommissie.
17. Voor verdere informatie of eventuele vragen kunt u terecht bij Kees van Maanen hiervoor sub 4
genoemd.
Wij wensen u zeer veel succes tijdens deze tentoonstelling, en een bijzonder aangenaam vertoeven in
ons nieuwe onderkomen in "Het Anker", Voorsterweg 36 8042 AD Zwolle Telefoon: 038-4212366
namens de tentoonstellingscommissie:
de secretaris.

