Nationaal / Provinciaal Tentoonstellingreglement K.B.O.F. 2016
1. Recht tot deelname op de Nationale Kampioenschappen K.B.O.F. hebben alle leden van de
K.B.O.F. Het Nationaal kampioenschap gaat steeds door op het 2de weekend (zaterdag &
zondag) van december.
Recht tot deelname op de Provinciale Kampioenschappen hebben de K.B.O.F. leden die lid
zijn van een K.B.O.F. club die is ondergebracht in de organiserende Provincie. Uitzondering
voor leden van de nationaal gestructureerde speciaalclubs en voor de rechtstreeks bij de
federatie aangesloten leden voor hen geldt dat zij moeten deelnemen in de provincie van hun
woonplaats. Het Provinciaal kampioenschap gaat steeds door op het 3de weekend
(zaterdag en zondag) van november.
Deelnemen kan met vogels die geringd zijn met ringen uitgegeven door de K.B.O.F. Verder is
deelname toegestaan met vogels, voorzien van een vaste voetring met een kweeknummer
anders dan van de K.B.O.F., onder de volgende voorwaarden:
a. De inzender moet volwaardig lid zijn van de K.B.O.F. en het lidgeld voor het lopende jaar
betaald hebben. K.B.O.F. lidkaart voorleggen bij inkorving verplicht.
b. De ringen moeten zijn uitgegeven door een in België bij BOU-COM aangesloten federatie.
2. Handelaars in vogels kunnen alleen deelnemen in de E.K.-reeksen met vogels geringd met
K.B.O.F., -ringen of ringen beschreven in punten 1. a, b.
3. De tentoongestelde vogels moeten alle eigendom zijn van de inschrijver.
4. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor natuurlijke of niet gewelddadige sterfgevallen.
Zieke of gekwetste vogels worden geweigerd.
5. De vogels, eenmaal toevertrouwd aan de inrichters, mogen niet worden weggenomen, aangevuld
of vervangen.
De E.K. -vogels, waarvan bij de inkorving de K.B.O.F. lidkaart en de lidkaart, kwekerskaart van een
in België bij BOU-COM aangesloten federatie niet kan worden voorgelegd, worden niet
aanvaard.
6. De TT. -kooien moeten van het standaardtype zijn, zoals voorgeschreven bij de BOU-COM erkende
federaties. Onzuivere kooien worden geweigerd. De kooibriefjes worden uiterst rechts geplakt.
Er mogen geen oude etiketten onder het nieuwe etiket aanwezig zijn.
7. De eetbakjes moeten groen zijn (7 cm.), moeten bevestigd worden aan de tralies rechts van
de rechter zitstok in vooraanzicht. Toegelaten is ook voederen in de schuif op de bodem.
Afdekplaatjes voor de eetbakjes zijn niet toegelaten.
8. Voor vogels met speciale voeding zijn meerdere eetbakjes toegelaten.
9. De gebruikte eetbakjes voor grote inlandse, grote parkieten en duiven zijn de groene
duivenbakjes (9,50 x 5,50 x 5 cm).
10. In de duivenkooi is vastgemaakt op de bodem, een wit houtblokje van 10 x 10 x 5 cm.
aangebracht. In de duivenkooi wordt eten en drinken binnen en of buiten de kooi aangebracht.
11. Voor de kwartelkooien: dient een wit geschilderd plankje van 10 x 10 x 2 centimeter dik vast op
de bodem bevestigd.
12. De drinkflesjes: bovenste deel doorzichtig de voet moet wit zijn, evenals de drinkbakjes voor de
duiven. De drinkflesjes worden links geplaatst.
13. De vogels moeten bij de inkorving voorzien zijn van eten en drinken voor de eerstkomende 24
uur. LET WEL: speciale voeding, moet afgegeven worden bij de inkooiing van de vogels.
Reeks en kooinummer op de voeding aanbrengen.
14. Zieke vogels zullen uit de TT -ruimte verwijderd worden en in een andere ruimte worden
verzorgd. De eigenaar zal hiervan op de hoogte gebracht worden.
15. Vogel ingeschreven in verkeerde reeks kunnen maximaal 90 punten behalen.
16. Indien op het kooibriefje de correcte benaming, kleurslag of ras ontbreekt, zal de vogel maximaal
90 punten behalen. Na de naam van de vogel volgt verplicht de vermelding van de kleurslag.
17. Mutaties die niet in de standaard worden vermeld, of die niet door de Technische commissie
KBOF werden benoemd, moeten op het kooibriefje de benaming van de vogel vermelden, gevolg
door het woord “mutant” en deze vogels kunnen maximaal 90 punten behalen.
18. In elke reeks kan een GOUDEN medaille, een ZILVEREN en een BRONZEN worden toegekend.
Ereprijzen van 91 punten en 90 punten.
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19. Ringcontrole in klas A, B, D en E
A) Alle vogels worden uitgesloten met mogelijke sancties, tengevolge van:
1. Een vogel met twee ringen
2. Een bijgewerkte ring.
3. Vogel waarvan de primaire eigenschappen veranderd worden.
4. Een geverfde vogel.
B)
1.
2.
3.
4.
5.

Buiten wedstrijd van betrokken vogel. In klas A, B , D en E.
Ring onleesbaar.
Vogel zonder ring.
Een vogel met aangeknepen kleurring.
Ring kan van de poot worden verwijderd zonder het gewricht te beschadigen.
Enkel de vogel wordt uitgesloten als deze een verkeerde ring draagt met stamnummer
niet eigen aan de tentoonsteller.

C) Wat is bedrog plegen aan een tentoonstellingsvogel.
1. Kunstmatig bijkleuren van hoorndelen zoals snavel, poten en nagels.
2. Kunstmatig bijkleuren van de bevedering.
3. Kunstmatig bijkleuren van de huid.
4. Het aan elkaar lijmen van bevedering of hoorndelen.
5. Knippen of bijwerken van de bevedering om fouten die de vogel heeft te verbergen.
6. Zij die betrapt worden op een vogel met ringen, met verschillende stamnummers waarvan
1 niet eigen aan de liefhebber.
20. In een stam of stel mogen vogels zitten met meerdere kweeknummers en indien toegestaan
van meerdere kweekjaren volgens vraagprogramma.
21. Een controlecommissie zal toezicht houden op de ringgegevens en ringmaten van medaille
winnende vogels. Bij eventuele twijfelgevallen is deze commissie bevoegd een vogel uit de kooi te
halen. Zij is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.
22. Eventuele klachten moeten binnen zijn op dag van de prijsdeling van de tentoonstelling vóór 13
uur. Voor de provinciale kampioenschappen de bij de organisatie.
Voor de Nationale Kampioenschappen de Nationale Verantwoordelijke voor Witte Spreeuw.
23. Voor de vogels buiten wedstrijd gezet, of afwezig bij de inkorving, kan er geen inschrijvingsgeld
teruggeëist worden.
24. De vogels worden ingeschreven in de volgorde van de sectie. Vb. I - II - III - enz.
25. Men kan max 3 vogels van reeks wijzigen. Vogels toevoegen is niet toegelaten.
26. Alle afstammelingen van de Columba livia (Rotsduif), zoals reisduiven en alle sierduiven,
dienen ingeënt te zijn tegen de Newcastle disease (Pseudovogelpest), tortels en lachduiven
(geslacht Streptopelia ) NIET. Ook alle kwartels en patrijzen dienen ingeënt te zijn, uitgezonderd
de Chinese dwergkwartel. Alle inentingen dienen uitgevoerd te zijn door een dierenarts. De
deelnemer moet het originele vaccinatiebewijs tonen bij het binnenbrengen van zijn vogels en
een kopie hiervan achterlaten bij de inrichters.
27. Inter-clubkampioenschap: wordt gerekend over de 25 beste predicaatpunten van een K.B.O.F.
club, welke tenminste met 3 deelnemers aan het kampioenschap deelneemt.
De liefhebber dient de club waarvoor hij speelt te vermelden op de inschrijflijst.
28. Jongere kampioen tot 25 jaar, eerste deelname, beste vrouwelijke deelnemer enz, dezelfde
puntentelling als bij het opmaken van het algemene klassement. Het is echter slechts mogelijk
om in één van deze nevenklassementen de eerste plaats te halen. Indien een inzender in
meerdere nevenklassementen de eerste plaats behaald krijgt de tweede in het
nevenklassement de voorziene trofee.
29. Legende:
KLAS A - Eigenkweek kleur- en postuurkanaries 2016, andere secties 2016 + 2015
(individueel)
KLAS B - Eigenkweek t./m 2015 voor kleur- en postuurkanaries, t/m 2014 voor andere
secties (individueel)
KLAS D - Stam 4 vogels eigenkweek idem als A klasse.
KLAS E - Stel 2 vogels eigenkweek idem als A klasse.
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Secties Nationale/provinciale Kampioenschappen
I.
Europese vogels.
II.
Gedomesticeerde (Cultuur) exoten.
III.
Overige exoten.
IV.
Kleurkanaries.
V.
Postuurkanaries.
VI.
Grasparkieten.
VII.
Overige parkieten.
VIII. Hybriden.
IX.
Duiven en hoenders.
X.
Roofvogels (enkel voor Nationale TT.)
XI.
Keurmeesters (enkel voor Nationale TT.)
Er zullen dus 9 sectie kampioenen zijn. De eerste, tweede en derde per sectie zullen gehuldigd
worden.
Het klassement per sectie wordt gespeeld met de 5 best scorende individuele vogels en/of
stammen en stellen. Om dit klassement op te maken worden de behaalde scores omgezet naar
predicaatpunten volgens volgend schema:
Bij de individuele vogels: per gouden medaille: 30 predicaatpunten. Per zilveren medaille: 20
predicaatpunten. Per bronzen medaille: 10 predicaatpunten, 91 punten: 5 predicaatpunten,
90 punten: 3 predicaatpunten.
Bij stammen, stellen: gouden medaille: 30 predicaatpunten. Per zilveren medaille: 20
predicaatpunten. Per bronzen medaille: 10 predicaatpunten. Indien in de reeks voldoende
stammen/stellen aanwezig zijn duiden de keurmeesters een 4e en 5e gerangschikte stam/stel
aan. De 4e krijgt: 5 predicaatpunten, de 5e krijgt: 3 predicaatpunten. De individueel behaalde
punten in stam/ stel tellen niet mee voor het verkrijgen van predicaatpunten
Bij eventuele gelijkheid van opgetelde predicaatpunten met 5 best scorende individuele vogels
en/of stammen of stellen heeft de deelnemer die de beste medailles behaalde in de sectie
voorrang. Is er dan nog geen verschil, dan tellen de predicaatpunten toegekend volgens rooster 6°
vogel/stam/stel 7° vogel/stam/stel, enz.
Na de keuring kunnen van bepaalde vogels foto's of dia's gemaakt worden ten behoeve van o.a.
ons maandblad " De Witte Spreeuwen". Welke vogels dat kunnen zijn is vooraf niet te bepalen. Bij
eventuele publicatie van de foto wordt aan de eigenaar van de betreffende vogel geen vergoeding
verstrekt, noch wordt diens naam vermeld.
30. Door zijn deelname aan het Provinciaal / Nationaal kampioenschap K.B.O.F. verklaart de
deelnemer zich akkoord dat elk geschil dat niet ter plaatse wordt opgelost volgens de procedure
van de K.B.O.F. zal worden beslecht.
31. Vogels welke zijn genomineerd voor de uitzonderlijke kweek dienen aanwezig te zijn op het
Nationaal Kampioenschap van zaterdag 12.00 uur tot zondag 17.00 uur.
Belangrijk voor de inschrijvingen en inkorving:
Breng uw KBOF Lidkaart en eventueel de lidkaart / kwekerskaart van een in België bij BOU-COM
aangesloten federatie en de betalingsbewijzen van de ingeschreven vogels mee bij de inkorving.
Kooibriefjes worden opgestuurd. Bij laattijdige inschrijving ontvang je deze bij de inkorving.
Belangrijk voor de inschrijvingen voor Postuurkanaries:
Definitie wat is vetkleur, bont en pigment bij de postuurkanaries word overgenomen in
nationaal en provinciale kampioenschappen.
-

Wordt als vetkleur beschouwd, volledig geel, wit of rood (100% Lipochroom).
Wordt als bont beschouwd, vanaf één waarneembare pigment vlek.
Wordt als gepigmenteerd beschouwd, een zelfde pigment kleur op rug, staart en
borst en vleugels laten zien. Er mag geen enkele veer van een andere kleur aanwezig
zijn. Toelaatbaar is een eventueel lichter gepigmenteerde tint op de borst. Poten,
snavel, tenen en nagels tellen niet mee.
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Bijkomende informatie reglement
Provinciaal Kampioenschap 2016
KBOF - Limburg
Zowel de reeksen als het reglement KBOF Nationaal zijn van toepassing men kan deze vinden
op de site www. kbof-limburg.be
Het kampioenschap gaat door in Sportcentrum Sint-Pieter, olympialaan 10, 3800 SintTruiden.
Alle inschrijvingen moeten gestuurd worden naar Jaak Aerts, Korhoenstraat 1, 3910 Neerpelt.
Intekenlijsten mogen gekopieerd worden, of afgehaald van de site www.kbof-limburg.be
Lijsten kunnen ook digitaal ingevuld en gestuurd worden naar Jaak.aerts@gmail.com
Alle inlichtingen zoals reeksen, intekenlijsten en reglement kan men bekomen op de
site www.kbof-limburg.be of bij plaatselijke secretaris.
Inschrijvingen moeten binnen komen op het secretariaat ten laatste op 07 november 2016.
Kooi etiketten worden opgestuurd met de post, indien deze niet tijdig ontvangen worden zijn
ze ter beschikking in de zaal. De etiketten moet uiterst rechts op de kooi geplakt worden.
Inschrijvinggeld dient gestort te worden op rekening BE21 9731 5030 8103 ter attentie van
kbof-limburgskampioenschap 2016, Galgestraat 83, 3803 Duras, met vermelding
Kampioenschap Limburg 2016.
Alle ingeschreven vogels moeten betaald worden voor 7 november 2016, afwezige vogels
worden niet terug betaald.
In de zelfde reeks kunnen vogels vervangen worden.
Vogels bij inschrijven is niet mogelijk na 07 november 2016.
De algemeen Kampioen van Limburg is diegene die het ere klassement wint met
predicaat punten in de klassen A, B, C, D en E.
Klassementprijzen:
Bij inschrijving van tenminste 7 vogels ontvangt iedere deelnemer een zak zaad naar
keuze, aan te duiden op het inschrijvingsformulier.
Er wordt gespeeld in 9 secties zoals beschreven in het reglement enkel voor Limburg
zal er een reeks bijkomen sectie C: vrije klas hiervoor is in iedere sectie 1 reeks
voorzien.
De roofvogels spelen in eigen sectie en klassement.
Speciale prijzen zijn voorzien voor inter-club, dames en jongeren tot 25 jaar volgens
predicaat punten in de klassen A, B, C, D en E.
Inschrijving:
Enkelingen €2.00
Stammen €4.00
Stellen €2.00
Cataloog €3.00 verplicht 1 per deelnemer
Inbrengen vogels

donderdag 17 november 2016 van 17 uur tot 22 uur
gelieve te verwittigen indien later tel: 0497/399947
Roofvogels :
zaterdag 19 november 2016 om 8.00 uur
Keuring :
vrijdag 18 november 2016
Opening met receptie: vrijdag 18 november 2016 om 20 uur
Open voor plubliek:
zaterdag 19 november 2016 van 9.00 uur tot 22.00 uur
zondag 20 november 2016 van 9.00 uur tot 17.30 uur
Prijsuitreiking :
zaterdag 19 november 2016 om 19.00 uur
Uitkooien :
zondag 20 november 2016 vanaf 18.00 uur volgens afstand.
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