
 

Reglement Technische Jongvogeldag 

1 Deze dag wordt gehouden op zaterdag 10 oktober 2020. Inbrengen EK & 

OK vogels tussen 09.00 –10.00 uur. Aanvang: 10.00 uur. Let op RIVM regels ! 

2 Na het inbrengen kunt u de kooistickers op uw kooien plakken. U zorg zelf 

dat uw vogels in de juiste kooien zitten(zie tekst sticker) 

3 Koffie/thee is bij binnenkomst gratis. Tussen 10.00 – 12.30 uur betaald u uw 

afgenomen consumpties en etenswaren. Van 12.30 – 13.00 ontvangt iedere 

ingeschreven deelnemer 1 kop soep en 2/3 broodjes, glas (karne)melk, koffie 

of thee. Na 13.00 zijn consumpties voor uw eigen rekening. Tegen betaling 

kunt u een extra kom soep, bal gehakt of Tosti nemen. Voor het publiek 

bestaat de mogelijkheid om een lunch te reserveren tegen betaling van € 5,00. 

Vooruit reserveren/betalen. Als er teveel publiek komt, kan bestuur in grijpen. 

4 Er worden geen NBvV keurbrieven gebruik, maar alternatief keurrapport. 

5 Alleen deelnemer van wie de vogels op de tafel staan, mag bij de keurmeester 

plaats nemen. Vragen staat vrij, maar laat de keurmeester uitpraten. 

6 Er zijn speciale medailles voor de mooiste Kleur & Postuur Kanarie, Tropen & 

Europese Cultuurvogels en de mooiste Grasparkieten en Grote Parkieten. 

7 U kunt kooien huren voor deze dag á € 0,50 per stuk. Hier zit voer, water en 

bodembedekking in berekend. Kleurringen hoeven niet verwijderd te worden. 

8 Vogels worden door de organisatie naar de keurmeester gebracht. Achterin in 

de zaal komt een stelling voor ongekeurde vogels en voor in de zaal een stelling 

voor de gekeurde vogels. Deze worden door organisatie weer naar de J.Piket 

zaal gebracht. 

9 Moet u dringend ergens anders naar toe, spreek dan een tijd af om uw vogels 

voor te dragen. Er mogen tussen door, geen vogels van de stellingen worden 

gehaald zonder toestemming van de organisatie. 

10 In de Joop Piket zaal staan de vogels opgesteld en deze kunnen door de 

aanwezige worden bekeken. Ga niet te dicht bij de kooien staan kijken. 

11 Prijsuitreiking rond 15.30 uur. 

Wij wensen u een leerzame, fijne en gezellige dag toe en hopelijk tot ziens met uw vogels 

op onze Bijzondere tentoonstelling in week 45.   

Het bestuur. 


