
TT REGLEMENT KAPIOENSCHAP ANTWERPEN AOB 2018 

1. De provinciale kampioenschappen AOB 2018 worden ingericht in PULDERBOS van 14 tot en met  18 

november 2018 in Fanfare lokaal De Kempenzonen, Patrijzenlaan 30 - 2242 Pulderbos 

2. Elk lid AOB die ringen heeft van een vereniging uit de provincie Antwerpen mag deelnemen aan deze 

AOB TT. Leden AOB kunnen ook deelnemen met ringen van een andere federatie mits voorlegging lidkaart 

van deze federatie. Bij binnenbrengen alle lidkaarten tonen. Voor 00 ringen copie meebrengen. 

3. Voor de klasse A-B-D en E moeten de vogels gesloten ringen dragen en van eigen kweek zijn. 

4. Alle standaardkooien met zwarte, witte of metaalkleurige fronten zullen aanvaard worden. Ze mogen geen 

enkel herkennigsteken dragen en moeten in onberispelijke staat van netheid worden aangeboden. Elke kooi 

die niet aan deze criteria beantwoordt wordt geweigerd. 

5. Dubbel geringde vogels zijn verboden in alle klasse 

6. Bij het binnenbrengen der vogels dienen ze voorzien te zijn van eten en drinken voor 24 uur. Nadien wor-

den ze verzorgd door de inrichters. Vogels met speciale voeding moeten door de exposant zelf gevoerd wor-

den. 

7. Elke zieke vogel wordt uit de tentoonstelling verwijderd en verder verzorgd, de eigenaar wordt verwittigd. 

8. Er zijn 7 sectie kampioenen (klassement per 7 vogels klas A-B-C-D-E per sectie. Er wordt een algemeen 

klassement opgemaakt per 7 vogels. 

9. Elke vooraf ingeschreven vogel moet betaald worden, er mogen wel vogels bijgeschreven worden bij het 

binnenbrengen. Ter plaatse inschrijven is te vermijden, maar toegelaten. 

10. Ringencontrole voor ingeschreven klasse A-B-D en E zal door het provinciaal bestuur uitgevoerd wor-

den. Bij eventuele twijfelgevallen is het Comité bevoegd de vogel uit de kooi te nemen, zonder verantwoor-

delijk te zijn voor eventuele gevolgen. Wanneer een ring onleesbaar is zal deze vogel in klasse C geplaatst 

worden. Elk geval van bedrog sluit de deelnemer uit met alle ingeschreven vogels. 

11. Voor kruisingen dient de juiste naam van de ouders op het kooi etiket vermeld te worden. De naam van 

de vader eerst. 

12. Klasse A-D en E alle parkieten “eigen kweek” geringd met voetringen van 2017 en 2018. alle parkieten, 

grasparkieten inbegrepen, moeten gedurende twee jaar in de klas A-D en E ingeschreven worden. Klasse B 

alle parkieten “eigen kweek” met voetring van 2016 en voorgaande jaren. 

13. Er worden 3 titels per reeks toegekend : goud, zilver en brons. 

14. Het inrichtend comité wijst alle verantwoordelijkheid af, voortspruitend uit ongevallen of schade aan 

exposanten, kooien en vogels. 

15. Inschrijvingsgeld per vogel 1,50 € + 3 €  vastrecht, ter plaatse te betalen. 

16. Voor de 7 hoofdreeksen is er een plaket voorzien. Leden die 15 vogels of meer inschrijven ontvangen 

een aankoopbon van 25 € van Deli Nature. 

17. Alle gevallen die niet door huidig reglement voorzien werden zullen opgelost worden door het tt comité. 

18. Kooien, lopers en dergelijke zijn niet toegestaan in de tentoonstellingsruimte. 

18. Door deelname geeft de deelnemer zijn toelating, zijn gegevens (naam en adres)  te publiceren in 

de cataloog. 

Inschrijven    tot 10 november 2018 - na 8 november worden geen etiketten meer opgestuurd. 

Binnen brengen vogels  Woensdag 14 november van 15 tot 22 uur 
    Voor mensen in shift kan een regeling getroffen worden na telefonische afspraak 03/646.62.21 

Receptie   Vrijdag 16 november 2018 vanaf 20 uur 

Prijsuitreiking  Zaterdag 17 november 2018 om 20 uur 

Uitkorving vogels  Zondag 18 november 2018 vanaf 17 uur 

TT sekretaris  Gabriels Louis - Azalealei 13 - 2170 Merksem 

    Tel. 03/646.62.21 - Gsm 0498/43.86.05 

    E-mail : gabriels.louis@skynet.be 


