
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT DE SIJSEELSE GEELGORS 2022 
*********************************************************************************** 

 
 
1. De TT staat open voor iedereen, behalve vogelhandelaars. 
2. Inbreng vogels op donderdag 10/11/2022 vanaf 18 u. anders mits afspraak. Afhalen 

vogels op zondag 13/11/2022 vanaf 18 u. 
3. Alle ingeschreven vogels mogen vervangen worden. Voor de tentoongestelde vogels betaalt 

men € 1.00 per vogel, € 2,00 per stel, € 3,00 per stam en eenmalig € 3,00 onkosten per liefhebber. 
4. De vogels moeten voorzien zijn van eten en drinken voor 24 u. Speciaal voedsel te leveren 

door de liefhebber. 
5. De organisatoren zijn niet aansprakelijk bij ziekte, diefstal of sterfte van de vogels. Zieke vogels 

kunnen geweigerd of verwijderd worden, of door de controleveearts uit de zaal verwijderd 
worden. 

6. Prijsdeling op ZATERDAG 12/11/2022 in de Gemeentelijke Turnzaal Lindeplein te 
Damme-Sijsele om 18 u. 

7. Alle vogels worden tentoongesteld in nette standaardkooien. Herkenningstekens op de kooien 
zijn niet toegelaten. Alleen witte fonteinen links te plaatsen, eventueel met beugel. Groen 
eetbakje rechts. Als bodembedekking zijn alleen toegelaten: wit en bruin zand, wit en bruin 
schelpenzand en witte of bruine coccidiosekorrels. Kooi-etiket plakken op de voorlat rechts of 
op de aangebrachte KBOF kooi etiketdrager. Voorfronten metaalkleurig of zwart. Slechts twee 
evenwijdige en gelijke zitstokken toegelaten. Voor de kwartelkooien moeten de zitstokken 
verwijderd worden en de  gaatjes weggewerkt (ook bij zitstokken aan het voorfront dienen 
de gaatjes achteraan weggewerkt te worden), een zitblokje van 10x10x2 cm is verplicht, de 
beschermende laag schuimrubber (max. 2 cm) moet keurig aangebracht worden, niet over 
geplooid zijn, noch vooraan, noch achteraan, en van witte kleur zijn. Voor duiven en hoenders 
worden de zitstokken vervangen door een blok van 10x10x5 cm in het midden van de kooi. 
Eetbakje ingewerkt in de bodem, groen drinkbakje links. Glosterkooien mogen groen geverfd 
zijn aan de binnenzijde. 

8. Alle probleemgevallen dienen door de organisatie opgelost te worden in overeenstemming met 
het gewestreglement. Beroep kan schriftelijk aangetekend worden bij het gewestbestuur 
vergezeld van € 20,00. 

9. Wie fraude pleegt met een eigen stamnummer geringde vogel in de klasse A, B, C, D en E 
wordt buiten wedstrijd geplaatst. Wie fraude pleegt in klasse C met andere ring of zonder, wordt 
enkel de vogel buiten wedstrijd geplaatst. Wie buiten wedstrijd geplaatst wordt met al zijn 
vogels, verliest zijn inschrijvingsgeld en kan geen aanspraak maken op een naturaprijs. 

10. De inschrijvingslijst invullen en ondertekenen en terugzenden aan de verantwoordelijke. Alles 
netjes opgesteld in drukletters, met vermelding van de vogel, reeksnummer, klasse en soort 
kooi (A, B, C, D, E, F, G, H, I), liefst in volgorde van reeksnummer. De inschrijvingslijst (kopie) 
wordt teruggestuurd naar de tentoonsteller met de kooinummers. 

11. Iedere liefhebber betaalt voor min. 10 vogels. Voor de reeksen A, B, D en E kwekerskaart 
voorleggen bij inkorving. De Europese vogels (KB 20.02.99 N99-40) moeten officieel geringd 
zijn volgens de wettelijke normen. 

12. Kwartels, hoenders en duiven dienen ingeënt en vergezeld van inentingsbewijs of kopie in 
gesloten omslag, met uitzondering voor de Chinese dwergkwartel, exotische duifjes en de 
lachduifjes. 

13. Het aantal vogels per reeks is onbeperkt. Iedere kampioen moet een ereprijs van minimum 90 
punten behalen, in de stam 360 punten harmonie en in de stellen 180 harmonie inbegrepen. 

14. De vereniging maakt zelf het klassement op in overeenstemming met het TT reglement. 
15. De voorziene titels: algemeen kampioen (5 beste vogels) enz., zie kampioenenlijst. 
16. De punten vermeld onder de rubriek "totaal" op het keurbriefje zijn geldig. 
17. De deelnemer verklaart zich akkoord dat zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres 

opgenomen worden in de catalogus. 
18. Alle liefhebbers worden op de opening van de tentoonstelling uitgenodigd, voorzien op 

vrijdag 11/11/2022 om 20 u. in de Gemeentelijke Turnzaal te Damme - Sijsele. 
 


