De tentoonstelling van DE Nachtegaal Opoeteren gaat door
van 6 november t.e.m. 7 november 2021
in zaal De RIET Schoolstraat 20 3680 Opoeteren
1234567-

891011121314151617-

Intekenformulieren voor 1 november 2021 naar E-mail : dirkx.j@skynet.be of per post naar :
Dirkx Jean, Stationsstraat 74 – 3650 Dilsen - Stokkem.
Inkorving op vrijdag 5 november 2021 van 18.00 h. tot 22.00 h.
Keuring op zaterdag 6 november 2021 vanaf 9.00 h.
Opening op zaterdag 6 november om 19.00 h. Prijsuitreiking 20.00h
Zondag tentoonstelling open vanaf 10.00 h. tot 18.00h. Uitkooien omstreeks 18.00h
Alle liefhebbers mogen deelnemen, ongeacht van welke binnen of buitenlandse federatie.
Alle stamnummers moeten op de intekenlijst vermeld staan.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1€ per vogel , cataloog gratis het verschuldigd bedrag is te
voldoen bij het binnenbrengen van de vogels.
A = eigen kweekvogels van 2021
B = eigen kweekvogels van 2020 en vorige jaren
C = geringde en niet geringde vogels
D = Stam 4 de zelfde vogels eigenkweek 2021
E = Stel 2 de zelfde eigenkweek vogels 2021
Alle vogels moeten voorzien zijn van eten en drinken voor 24 uur. Enkel witte drinkfonteinen
zijn toegelaten.
De intekenlijst met de kooibriefjes , ingeschreven voor 1 november , worden thuis bezorgd.
De kooibriefjes worden rechts op de kooi gekleefd.
Het eindklassement wordt opgemaakt de 5 beste vogels in de reeks (A.B.C.D.E.) Men komt in
aanmerking voor een natura prijs als je tenminste 6 vogels ingeschreven heeft.
Per sectie word er een klassement op gemaakt over de 5 beste vogels per sectie (A.B.C.D.E.)
De drie eerst geklasseerde per sectie ontvangen een extra prijs 1 ste €20 – 2de €15 - 3de €10
De inrichters behouden zich het recht de ringen op verantwoorde wijze te controleren.
De beslissing van de keurmeesters is onherroepelijk.
De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of sterfte , ziekte of
enig ander letsel overkomen aan de vogels en kooien tijdens de duur van de tentoonstelling.
Vuile kooien alsook zieke vogels worden geweigerd om deel te nemen aan de tentoonstelling.
Vogels die ziek of gekwetst raken tijdens de duur van de tentoonstelling zullen verwijderd
worden uit de tentoonstelling en de deelnemer zal op de hoogte gebracht worden van het
voorval.
Iedere deelnemer verklaart zich akkoord met het reglement bij inschrijving.

Bezorg de intekenlijsten tijdig bij
Dirkx Jean – Stationsstraat 74 , 3650 Dilsen – Stokkem
Tel : 0497 816545 of Email: dirkx.j@skynet.be

