Nederlandse Kleurkanarie Club
Dutch Colorbred Canary Society
Société Canaris Couleurs des Pays-Bas

REGLEMENT NKC VERKOOPKLASSE
4 december 2021
Voor inzenders van de NKC-show bestaat de mogelijkheid om vogels te koop aan te bieden. Deze
vogelverkoopbeurs is toegankelijk voor het publiek op zaterdag 4 december tijdens de geopende uren
van de tentoonstelling, zie tijdschema.
Van iedere verkochte vogel komt 10% van de verkoopprijs ten goede van de NKC.
Voor deze beurs gelden de volgende regels:
1.

De organisatie van de vogelbeurs is in handen van een bestuurslid van de NKC die zorgt voor
inname en verkoop van de aangeboden vogels.

2.

Vogels voor de vogelbeurs kunnen zowel gelijktijdig met het inbrengen van de wedstrijdvogels,
als gedurende de geopende uren van de show (zie tijdschema) worden ingebracht bij de
verkoopstelling. Op de keurdag kunnen geen verkoopvogels worden ingebracht.
Niet meer dan twee vogels per kooi. Meerdere vogels in een kooi worden geweigerd.

3.

Per ingebrachte vogel ontvangt de verkoper bewijs dat bij inlevering op zaterdag 4 december na
16:00 uur recht geeft op opbrengst van de verkochte vogel (minus 10%) of teruggave van de
vogel ingeval deze niet verkocht is.

4.

Vogels dienen te worden aangeboden in eigen universeel-kooien, voorzien van zand en zaad
voor tenminste één dag. Drinkflesjes worden in de zaal verstrekt. Vuile kooien worden geweigerd.

5.

Ook tentoongestelde vogels kunnen te koop worden aangeboden. Hiervoor dient aan de
verkoopmedewerker het kooinummer te worden opgegeven. Pas na keuring van de vogel zal
door de verkoopmedewerker een verkoopkaartje aan de betreffende tentoonstellingskooi
gehangen worden.

6.

De koper krijgt na betaling een aankoopbewijs dat bij inlevering op zaterdag 4 december na
16:00 uur recht geeft op de gekochte vogel. Voor deze tijd mogen vogels niet uit de stellingen
worden genomen.

7.

Zieke en/of gebrekkige vogels worden geweigerd. Reeds ingebrachte zieke en/of gebrekkige
vogels worden uit de verkoopruimte verwijderd.

8.

Aanvullen van verkochte vogels is toegestaan, mits niet meer dan twee vogels per kooi.

9.

De TT-organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, ziekte of sterfte van vogels welke voor de
vogelverkoop zijn aangeboden. Vogels voor de vogelverkoop worden niet door de TT-organisatie
verzekerd met uitzondering van voor verkoop aangeboden wedstrijdvogels (zie artikel 7 van het
TT-reglement van deze show).

10. De TT-organisatie is niet aansprakelijk bij geschillen tussen kopers en verkopers.
11. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur van
de NKC.

In de tentoonstellingszaal is het wettelijke rookverbod van toepassing.
Bij de Jeu de Boules Club Vlaardingen worden de Coronamaatregelen nageleefd
die op dat moment door het RIVM zijn vastgesteld.
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REGLEMENT VRIJE VOGELVERKOOP
4 december 2021

1.

Tafelhuur voor vrije vogelverkoop is voor NKC-leden vastgesteld op EUR 25,00 per tafel,
voor niet-leden is de tafelhuur vastgesteld op EUR 50,00 per tafel.
Dit bedrag dient vooraf te zijn overgemaakt op giro NL22INGB 0009 514160 ten name
van Nederlandse Kleurkanarie Club, p/a Tongelaarweg 15, 3077 TB Rotterdam onder
vermelding van tafelhuur Dutch Open 2021.

2.

Vogels voor de vrije vogelverkoop kunnen alleen gedurende de geopende uren van de
show (zie tijdschema Dutch Open) worden ingebracht bij de vrije verkoopklasse.
Zaterdag 4 december vanaf 10.00 uur.

3.

Het is niet toegestaan zich met vogels voor de vrije verkoop tussen de wedstrijdvogels
en de reglementaire NKC-verkoopklasse te begeven.

4.

Aanvullen van verkochte vogels is toegestaan.

5.

Verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor hun vogels. Zand- en zaadverstrekking wordt
niet door de tentoonstellingsorganisatie verzorgd, evenmin als drinkwaterflesjes en
zaadbakjes. Drinkwaterflesjes kunnen bij de zaal gevuld worden.

6.

Zieke en/of gebrekkige vogels worden niet toegelaten. Reeds ingebrachte zieke en/of
gebrekkige vogels worden uit de verkoopruimte verwijderd.

7.

De tentoonstellingsorganisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, ziekte of sterfte van
vogels welke voor de vrije vogelverkoop zijn aangeboden. Vogels voor de vrije vogelverkoop worden niet door de tentoonstellingsorganisatie verzekerd.

8.

De tentoonstellingsorganisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij geschillen
tussen kopers en verkopers.

9.

In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van
de NKC.
In de tentoonstellingszaal is het wettelijke rookverbod van toepassing.
Bij de Jeu de Boules Club Vlaardingen worden de Coronamaatregelen nageleefd
die op dat moment door het RIVM zijn vastgesteld.
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T.T. - REGLEMENT DUTCH OPEN
19e internationale NKC-show
NEDERLANDSE KLEURKANARIE KAMPIOENSCHAPPEN

4 december 2021
Art. 1.

De inschrijving staat open voor iedere kleurkanarieliefhebber.
Door inschrijving onderwerpt men zich aan dit reglement.

Art. 2.

Inschrijven kan voor alle groepen kleurkanaries volgens vraagprogramma 2020-2024 van
de NBvV. Ook OK en OEK kleurkanaries kunnen worden ingeschreven. Daarnaast mogen
alleen voor het keurmeester-klassement ook postuurkanaries worden ingezonden.

Art. 3.

Het inschrijfgeld bedraagt voor NKC-leden EUR 2,00 per vogel met een maximum van
EUR 40,00 per inzender. Niet-leden betalen EUR 3,00 per vogel.
NKC-inzenders betalen dit jaar als compensatie vanwege Corona geen administratiekosten
incl. catalogus. Niet-NKC inzenders betalen EUR 5,00 administratiekosten incl. catalogus.
Het totaalbedrag dient voor sluiting van de inschrijving te zijn overgemaakt op girorekening
NL22 INGB 0009 5141 60 ten name van Nederlandse Kleurkanarie Club,
p/a Tongelaarweg 15, 3077 TB Rotterdam onder vermelding van Dutch Open 2021.

Art. 4.

Alleen vogels als aangegeven op het inschrijfformulier kunnen worden ingebracht.
In overeenstemming met het inschrijfformulier ontvangt iedere deelnemer bij toezending
van de kooinummers een inbreng-/afhaalbewijs. Slechts op vertoon van dit bewijs kunnen
vogels ingebracht en afgehaald worden.
De absentenlijst moet verplicht bij het inkooien ingeleverd worden, ook wanneer er geen
absenten zijn. Het inbreng-/afhaalbewijs dient te worden getoond bij het inbrengen van de
vogels en bij het verkrijgen van de catalogus en de keurbriefjes. Bij het afhalen moet het
inbreng-/afhaalbewijs worden ingeleverd. De inzender verklaart door ondertekening van
het bewijs, dat hij/zij de vogels heeft terug ontvangen.
Bij de volgorde van het uitkooien wordt rekening gehouden met de reisduur.

Art. 5.

De vogels dienen in door de NBvV voorgeschreven eigen universeel kooien, voorzien van
zand, te worden aangeboden met zaad voor tenminste één dag. De kooien dienen schoon
en in goede staat te zijn. Vuile of afwijkende kooien worden geweigerd zonder teruggave
van inschrijfgeld.

Art. 6.

Zieke en/of gebrekkige vogels worden niet toegelaten zonder teruggave van inschrijfgeld.
Reeds ingebrachte zieke en/of gebrekkige vogels worden uit de TT-zaal verwijderd. Voor
ziekte of sterfte gedurende de tentoonstelling is de TT-organisatie niet aansprakelijk, met
uitzondering van het gestelde in artikel 7.
Vogels met 2 of meer vaste voetringen worden niet gekeurd. Omdat de NKC het signaal wil
afgeven dat wij hier serieus mee omgaan, wordt bij constatering van meer dan 1 vaste
voetring de gehele ingezonden collectie van deze inzender buiten de wedstrijd gehouden.

Art. 7.

Alle vogels zijn vanaf het moment van inbrengen tot het moment van afhalen verzekerd
tegen dood door brand en/of verstikking door rook en tegen diefstal, mits de waarde van de
vogel is ingevuld op het inschrijfformulier.
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Art. 8.

De vogels worden verzorgd door medewerkers die door het bestuur zijn aangewezen. De
vogels mogen beslist niet uit de kooien genomen worden.

Art. 9.

Gedurende het inbrengen, de keuring en het afhalen van de vogels wordt buiten door het
TT-bestuur aangewezen medewerkers niemand toegelaten in de TT-zaal.

Art.10.

In alle groepen wordt gespeeld voor goud, zilver en brons. Hiertoe dient de betreffende
vogel met tenminste 91 punten te zijn gewaardeerd. Alle prijswinnaars van goud, zilver en
brons ontvangen een oorkonde met de behaalde resultaten. De kooien van de betreffende
vogels worden tijdens de show voorzien van rozetten, die echter eigendom blijven van de
NKC.

Art.11.

Stammen dienen duidelijk als zodanig op het inschrijfformulier te worden aangemeld. Per
groep wordt aan stammen goud, zilver en brons toegekend mits de vogels tenminste 364
punten hebben behaald exclusief de eenheidspunten.
Stellen dienen duidelijk als zodanig op het inschrijfformulier te worden aangemeld. Per
groep wordt aan stellen goud, zilver en brons toegekend mits de vogels tenminste 182
punten hebben behaald.
OK en OEK vogels spelen alleen als enkelingen.

Art.12.

Het algemeen klassement wordt berekend over de vijf hoogste vogels van één inzender.
Bij gelijk eindigen wordt steeds één vogel per inzender bijgeteld, zolang tot de beslissing is
gevallen.
De winnaar van het algemeen klassement ontvangt naast de klassementsprijs de NKCwisselbokaal. Deze prijs dient driemaal achtereen of vijf keer in totaal te worden gewonnen
alvorens eigendom van de inzender te worden. Alle inzenders ontvangen een
klassementsprijs (vleespakket voor de hoogste drie inzenders, rollade voor nummer 4 t/m
10 en een kleine attentie voor nummer 11 t/m laatste).
Het NBvV Bondskruis wordt uitgereikt aan de mooiste vogel van de show. Een foto van
deze vogel zal een jaar lang op de omslag van het NKC kwartaalblad 'Kijk op Kleur' staan.
De winnaar van deze mooiste vogel ontvangt tevens een boodschappenmand ter waarde
van EUR 50,00.

Art.13.

Van iedere groepsserie (18 stuks) wordt een klassement opgemaakt over vijf vogels, de
winnaars van de afzonderlijke series ontvangen een sportprijs, t.w. het speciaal hiervoor
ontworpen NKC-kruis. Bij gelijk eindigen volgt bijtelling, zie art.12.
Er is een wisselbeker beschikbaar gesteld voor de winnaar van het medailleklassement
(hoogste aantal keren goud, zilver, brons).
Voor deelnemende keurmeesters wordt een separaat keurmeesterklassement opgemaakt
over de vijf hoogste vogels per inzender.

Art.14.

Voor de jeugd (tot 18 jaar) wordt een jeugd-klassement gespeeld. Dit wordt berekend over
de drie hoogste vogels van één inzender. Alle jeugdinzenders ontvangen een sportprijs.

Art.15.

Indien door de keurmeesters fraude met vogels wordt geconstateerd, dan handelen zij
zoals omschreven in hun richtlijnen.

Art.16.

In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van
Bestuur van de NKC.

In de tentoonstellingszaal is het wettelijke rookverbod van toepassing.
Bij de Jeu de Boules Club Vlaardingen worden de Coronamaatregelen
nageleefd die op dat moment door het RIVM zijn vastgesteld.
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TIJDSCHEMA 19e DUTCH OPEN
Internationale NKC show te Vlaardingen
NEDERLANDSE KLEURKANARIE KAMPIOENSCHAPPEN

4 december 2021
zo 21 november
20:00 uur

Sluiting inschrijving

Inschrijfformulieren opsturen naar:
NKC TT-Secretariaat
Tongelaarweg 15, 3077 TB Rotterdam
of per e-mail naar:
nkc-ledenservice@hetnet.nl
Betaling op giro NL22 INGB 0009 5141 60
t.n.v. Nederlandse Kleurkanarie Club
Tongelaarweg 15, 3077 TB Rotterdam
tel. 010 - 4834226

do 2 december
14:00 - 21:30 uur

Inbrengen vogels

Jeu de Boules Club Vlaardingen
Watersportweg 7
3138 HD Vlaardingen
tel zaal.: 010 - 4753203

vr 3 december
08:30 - 15:00 uur

Keuren vogels

Niet toegankelijk voor publiek

za 4 december
10:00 - 15:30 uur

Tentoonstellingsdag

10:00 uur opening
15:30 uur sluiting TT-zaal
15:30 uur prijsuitreiking
16:30 uur afhalen van de vogels

De NKC is een speciaalclub voor kleurkanaries aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Zij geeft inhoudelijke verdieping aan de kleurkanarieliefhebber, organiseert shows en fungeert als vraagbaak.
Kleurkanaries: de passie van de NKC.

Nederlandse Kleurkanarie Club
Dutch Colorbred Canary Society
Société Canaris Couleurs des Pays-Bas

REGLEMENT NKC-KLASSEMENT 2021
Op het NKC-klassement is het reglement van de NKC 'Dutch Open' van toepassing met
aanvulling van onderstaande artikelen.
Art. 1.

Om mee te spelen in het NKC-klassement dient men lid te zijn van de NKC.

Art. 2.

Om mee te spelen in het NKC-klassement dient men met ten minste vijf eigen
kweekvogels (EK) mee te spelen met de NKC 'Dutch Open'.

Art. 3.

Aan het meespelen in het NKC-klassement zijn geen kosten verbonden.

Art. 4.

Het NKC-klassement wordt gespeeld over twee shows met de vijf hoogste eigen
kweekvogels per show. Dit kan iedere show waar ook ter wereld zijn.
Indien per inzender meer dan twee shows worden aangeleverd telt het resultaat van
de twee hoogste shows. De uitslag van de ´Dutch Open´ hoeft hierbij niet mee te
tellen.
Bij gelijk eindigen wordt de ranglijst bepaald door bijtelling vanaf de 11e vogel over
de twee hoogste shows. Het is daarom wenselijk om niet alleen de uitslagen van de
beste vijf vogels aan te leveren, maar de volledige uitslag per show.

Art. 5.

De winnaars van het NKC-klassement ontvangen de unieke door een edelsmid
vervaardigde NKC-reversspeld in goud, zilver of brons voor resp. de eerste,
tweede en derde plaats.

Art. 6.

De inzender/speler dient zelf aantoonbaar en controleerbaar de resultaten van de
gespeelde shows aan te leveren, bij voorkeur de verzamellijst 'behaalde punten per
inzender' of een kopie van de keurbriefjes. Dit kan (in pdf-formaat) per mail naar
nkc-ledenservice@hetnet.nl of per post naar NKC-Ledenservice, Tongelaarweg 15,
3077 TB Rotterdam.
Bij aanlevering dient naast de naam en datum van de betreffende show ten minste
voor- en achternaam, woonplaats en het kweeknummer waarmee ook op de 'Dutch
Open' gespeeld is vermeld te worden.

Art. 7.

De resultaten als genoemd in art. 4. dienen uiterlijk 20 januari 2022 bekend te zijn
bij NKC-Ledenservice. Uitslagen die na deze datum binnen komen tellen niet meer
mee, evenmin als onvolledig aangeleverde uitslagen, zie art. 6.

Art. 8.

Het NKC-bestuur behoudt zich het recht voor om shows van deelname uit te sluiten,
deze shows dienen voortijdig kenbaar gemaakt te worden aan de leden.

Art. 9.

In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van
Bestuur van de NKC.
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