22ste Europese Kampioenschappen Europese vogels (inheemse) en aanverwante (uitheemse) soorten,
alsmede hybriden (mits goed geringd) waarvan minimaal één ouder deel uitmaakt van de categorie
Europese cultuurvogels of aanverwante soorten. Hybriden voortkomend uit kruisingen van variëteiten
van dezelfde soort of ondersoort worden niet gevraagd.
Reglement TT-voorwaarden:
• Organisatie: Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel, onder auspiciën van de C.O.M.
De wedstrijd met tentoonstelling zal plaatsvinden in de zalen van Streekpark Klein Oisterwijk
Oirschotsebaan 8A, 5062 TE, Oisterwijk. Parkeergelegenheid is aanwezig.
* Deelname is volledig op eigen risico, de organisatie kan onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk
worden gesteld.
1. Inschrijving:
* Sluitingsdatum van de inschrijving is op 10 november 2021. De inschrijfformulieren opsturen of mailen
naar L.J. Schellekens, Torenstraat 11, 5076AE Haaren (NL) e-mail: penningmeester@bec-info.com
* Recht tot deelname hebben alle leden van een der bij C.O.M.-Nederland aangesloten
organisaties en alle leden van een buitenlandse organisatie, aangesloten bij de C.O.M.
* Leden die na diskwalificatie door het C.O.M.- O.M.J. bestuur voor een bepaalde tijd zijn uitgesloten van
deelname aan een van door de C.O.M. erkende wedstrijden kunnen niet inschrijven.
* Ingeschreven kunnen worden alle door de Nederlandse wetgeving toegestane Europese vogels (inheemse),
uitheemse aanverwante soorten en hybriden waarvan minimaal één ouder deel uitmaakt van de categorie
Europese cultuurvogels of aanverwante soorten, hybriden zonder Europees bloed of aanverwante soorten,
conform het vraagprogramma, met uitzondering van uitheemse duiven en kwartels. Bij inschrijving van
inheemse grondvogels dient een geldig entingsbewijs te worden bijgevoegd.
* Alle vogels moeten zijn gefokt in een beschermd milieu en zijn voorzien van een goed passende en naadloos
gesloten pootring in overeenstemming met de eisen van de deelnemende C.O.M.- lidstaten. Het bestuur heeft
het recht om vogels welke zijn voorzien van een ring welke twijfelachtig is te weigeren, of te verwijderen De
ringen dienen op zijn minst onbeschadigd en symmetrisch te zijn. Beroep hiertegen is niet mogelijk.
Het eindcijfer(s) op het keurbriefje is bindend, hiertegen is geen beroep mogelijk.
* Ingeschreven kunnen worden stammen en enkelingen van het kweekjaar 2019, 2020 en 2021 conform het
klassennummer genoemd in het vraagprogramma 2021 (zie vraagprogramma). Aantal vogels ongelimiteerd.
Vogels in een stam mogen van een verschillend jaartal zijn. Klassen kunnen samengevoegd of gesplitst
worden, dit naar gelang het aantal inschrijvingen per klas.
2. Inschrijfgeld: Voor de 22ste Europese kampioenschappen Europese vogels en aanverwante soorten
is de inschrijving gratis. Entreeprijs is Gratis. Catalogus is tegen betaling van € 3,00 af te halen bij de
Bec-stand
3. Inbrengen en afhalen van de vogels.
Inbrengen van de vogels door Nederlandse en buitenlandse deelnemers op vertoon van hun inbreng en
afhaalbrief. Vogels inbrengen met volle zaadbak, drinkfonteintjes zelf meebrengen. Speciale voedering
anders dan wat normaal gebruikelijk is kan bij het inbrengen afgegeven worden, met duidelijke vermelding
voor welke kooien dit bestemd is.
Vogels inbrengen: Dinsdag 23 November 2021 van 14.00 uur tot 21.30 uur.
Vogels afhalen : Zondag 28 November 2021 van 16.30 uur tot 17.30 uur.
Afhalen vogels volgens afhaalgroep op uw inbreng /afhaalbrief. Degene die principieel bezwaar heeft om
de vogels op zondag af te halen kan dit in overleg op maandagmorgen doen.

4. TT-kooien:
De Nederlandse inzenders moeten gebruik maken van erkende universeelkooien en / of
kistkooien naar gelang de grootte van de vogel.
Vogels tot de grootte van een kruisbek: in een universeel kooi (kooi A)
Grotere vogels zoals, haakbek, spreeuwen, merels en grondvogels: in een kistkooi (kooi B)
Voor nog grotere vogels kun je een volière of vlucht aanvragen afmetingen opgeven ( Kooi C)
Als je de vogels in een afwijkende kooi wilt inbrengen kun je dit op het inschrijfformulier aangeven.
Buitenlandse inzenders kunnen gebruik maken van eigen kooien. Indien nodig zijn er kooien
aanwezig. Op inschrijfformulier aangeven.
5. Keuring van de vogels:
De keuring vindt plaats op Woensdag 24 November 2021 conform de C.O.M.- O.M.J. reglementen en
door C.O.M. – O.M.J. keurmeesters. Alle vogels zullen gekeurd worden onder kunstlicht.
6. Officiële opening:
Officiële opening zal geschieden door de voorzitter van B.E.C. op Vrijdag 26 November 2021
‘s morgens om 11.00 uur. Deze opening is toegankelijk voor de inzenders, genodigden en overige
belangstellenden.
7. Openingstijden Tentoonstelling / Verkoopklasse:
Vrijdag
26 november van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag
27 november van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Zondag
28 november van 10.00 uur tot 16.00 uur.
8. Gratis toegang:
Alle genodigde, inzenders, belangstellende hebben gratis toegang.
9. Controlecommissie:
Tijdens de keuring zal een supervisor van het C.O.M.- O.M.J. aanwezig zijn. De prijswinnende vogels
worden gecontroleerd op ringmaat, kweeknummer en kweekjaar.
10. Tijdens de tentoonstelling is het verboden vogels te voederen, tenzij in het bijzijn van een
commissielid en op vertoon van uw inbreng /afhaalbrief.
Fotografie. Na de keuring kunnen van bepaalde vogels foto’s worden gemaakt. Dit gebeurt op een
verantwoorde wijze, zonder dat de vogel daarvan nadelige gevolgen ondervindt. Bij publicatie van de
foto wordt aan de eigenaar van de foto geen vergoeding verstrekt noch diens naam vermeld.
Indien u bezwaar heeft tegen het fotograferen van uw vogels, dient u dit op het inschrijfformulier
aan te geven.
11.

12. U dient aan te geven op uw inschrijfformulier of wij uw gegevens mogen gebruiken in de
catalogus. Dit in verband met de nieuwe privacywet. Als wij uw gegevens niet mogen gebruiken,
wordt alleen uw kweeknummer vermeld.
13. Sluiting van de tentoonstelling:
Sluiting van de tentoonstelling is op zondag 28 November om 16.00 uur.
14. Belangrijke telefoonnummers:
T.T. secretariaat: Dhr. L.J. Schellekens
Voorzitter TT:
Dhr. A. Verhoeven
Penningmeester: Dhr. L.J. Schellekens
Opbouw zaal:
Dhr. J. Rokven

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

06-13733732
06-48786413
06-13733732
06-51929088

