Open Nederlandse Postuurkanarie Kampioenschappen
voor de 46e keer georganiseerd door de
"Algemene Nederlandse Postuurkanarie Vereniging"
DATUM: zaterdag 24 november 2018.
PLAATS: Cafe-zaal ‘t Vaartje, Vaartweg 137, 5106 NC, Dongen, Tel: 0162-312275.
INSCHRIJVING: de inschrijfformulieren moeten uiterlijk worden ingezonden op zondag 11 november aan de
wedstrijdsecretaris: A. Wijdemans, Ledeackerstraat 52, 5045 ZG Tilburg
Een kopie van het inschrijfformulier wordt U tegelijk met de kooinummers teruggezonden en moet bij het
inbrengen der vogels worden meegebracht. Belgische inzenders ontvangen inbrengformulier via E-mail en de
kooinummers tijdens het inbrengen van de vogels
U kunt ook digitaal inschrijven op onze webpagina www.anpv.com
INBRENGEN VOGELS: op donderdag 22 november van 14 tot 21 uur in het wedstrijdlokaal.
OPENSTELLING SHOW: officiële opening zaterdag 24 november om 10.00 uur, sluiting 17.00 uur.
Prijsuitreiking zaterdag 24 november omstreeks 16.30 uur.
TERUGGAVE VOGELS: zaterdag 24 november direct na de prijsuitreiking omstreeks 17.00 uur.
INSCHRIJFGELD: € 2,00 per vogel + verplichte catalogus van € 2,50.
Het inschrijfgeld te betalen bij inschrijving door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening;
IBAN: NL58INGB0004485808 ten name van de Penningmeester ANPV.
Inzenders uit België; kunnen betalen via de Kredietbank in Poppel (B) t.n.v. A. Primus, Poppel (rek. ANPV).
IBAN: BE08 4183 0284 0113
BIC: KREDBEBB
KOOIEN: alle vogels moeten worden ingezonden in eigen kooien. Toegestaan zijn: Universeel kooi, Koepelkooi,
Parijse frisé kooi, Open Borderkooi (Dewar), Engelse Gloster kooi en de Engelse Norwich kooi, de nieuwe
afwijkende borderkooi. Voor alle kooien geldt: zaad binnen in de kooi rechts en water buiten de kooi links in kleine
witte plastic fonteintjes. Bij het inbrengen moeten de vogels voorzien zijn van zaad voor tenminste 24 uur.
RINGEN: alle vogels in de wedstrijdklassen moeten voorzien zijn van een gesloten, vaste voetring met
geregistreerd kweek- of stamnummer van de eigenaar, verstrekt door een erkende bond.
VERKOOPKLASSE: Alleen leden van de ANPV en inzenders kunnen hieraan deelnemen.
Verkoopklasse vogels worden niet gekeurd en doen niet mee aan de wedstrijd. Bij verkoop zal er 10% van de
verkoopprijs worden ingehouden t.b.v. de vereniging. Bij de inschrijving alleen opgeven hoeveel vogels U in de
verkoopklas inschrijft (alleen postuurkanaries). U ontvangt dan een speciaal formulier dat ingevuld bij het
inbrengen der vogels moet worden meegebracht. Vogels in deze klas moeten worden ingebracht in eigen kooien,
maximaal 2 vogels per kooi. Inbrengen tegelijk met de wedstrijdvogels of tijdens de openingstijden van onze show.
Verkochte vogels uit deze klas kunnen onmiddellijk worden meegenomen. Verkoop uitsluitend door een hiertoe
aangewezen commissie! In de wedstrijdklassen kunnen geen vogels via de ANPV worden verkocht, en in de
catalogus worden geen vogels voor verkoop vermeld.
Sluiting verkoopklasse, zaterdag 24 november. om 16.00 uur. Haal tijdig U kooien af!!!!!!
HET WORDT NIET TOEGESTAAN DAT WEDSTRIJDVOGELS NA VERKOOP OF OM ANDERE REDENEN VOOR DE SLUITING
WORDEN UITGEGEVEN OF MEEGENOMEN!

ALGEMEEN: De vogels zijn verzekerd tegen brand en diefstal (na braak) volgens de regeling van de NBvV.
Vul ook zeker het kweek- of stamnummer in met de naam van de bond of organisatie waar dit geregistreerd is.
Eventueel op te geven ringnummers (niet verplicht) invullen op het formulier dat U met de kooinummers wordt
toegezonden en meebrengen bij het inbrengen van de vogels! Kooinummers aanbrengen midden op de voorzijde
van de kooi, dus de lange zijde waarbij zaad rechts en water links zit.
Zieke en/of gebrekkige vogels evenals vuile kooien of die welke niet voldoen aan de eisen, kunnen worden
geweigerd !!!!!! Door inzending van het inschrijfformulier onderwerpt U zich aan de bepalingen van het TTreglement van de ANPV.
KLASSEMENTSPRIJZEN: per inzender komen hiervoor de 6 beste vogels van het laatste kweekjaar in
aanmerking (bij gelijk eindigen beslist de 7e etc. vogel geselecteerd door de computer).
Elke inzender van tenminste 5 vogels (verkoopklasse uitgezonderd) heeft recht op ons gratis kweekboek.

KLASSE INDELING 2018

KLASSEN:
1 = STAM 4 GELIJKE VOGELS EK 2018
2 = STELLEN 2 GELIJKE VOGELS EK 2018
3 = JONGE VOGELS EK 2018
4 = B VOGELS (Overjarig eigen kweek)
01-1

A.G.I.

02-1

Parijse frisé

03-1
03-2

Padovan Kuif
Padovan Gladkop

04-1
04-2

Noord Hollandse frisé in Parijse frisé kooi
Noord Hollandse frisé in koepelkooi

05-1

Zuid Hollandse frisé

06-1

Zwitserse frisé

07-1

Gibber Italicus

08-1

Giboso Espagnol

09-1

Melado Tenrfeno

10-1
10-2

Fiorino kuif
Fiorino gladkop

11-1

Makige frisé

12-1

Mehringer

13-1

Giraldillo Sevillano Kuif

20-1
20-2

Yorkshire intensief
Yorkshire schimmel

21-1

Berner

22-1
22-2

Llarget Espagnol intensief
Llarget Espagnol schimmel

23-1
23-2

Lancashire kuif
Lancashire gladkop

24-1
24-2

Rheinländer kuif
Rheinländer gladkop

29-1

Belgische bultkanarie

30-1
30-2

Münchener intensief
Münchener schimmel

Het is voor de éérste keer mogelijk vogels van vorig jaar als eigen
kweekvogels in te schrijven. Dus vogels van 2017 zijn eigen kweek.
Vogels van 2016 en daarvoor zijn B-vogels. De vogels moeten
daarvoor zijn geringd met erkende vogelringen met daarop uw
eigen kweeknummer.
31-1
31-2
31-3
31-4

Scotch Fancy intensief vetstof
Scotch Fancy intensief bont
Scotch Fancy schimmel vetstof
Scotch Fancy schimmel bont

32-1
32-2
32-3

Japan Hoso intensief
Japan Hoso schimmel
Japan Hoso witte grondkleur

40-1
40-2
40-3

Border intensief
Border schimmel
Border witte grondkleur

41-1
41-2
41-3

Fife Fancy intensief
Fife Fancy schimmel
Fife Fancy witte grondkleur

42-1
42-2
42-3

Raza Espagnola intensief
Raza Espagnola schimmel
Raza Espagnola witte grondkleur

50-1
50-2

Norwich intensief
Norwich schimmel

55-1
55-2
55-3

Irish Fancy intensief
Irish Fancy schimmel
Irish Fancy witte grondkleur

60-1
60-2

Gloster Corona vetstof en lichtbont
Gloster Corona pigment en donkerbont

61-1
61-2

Gloster Consort vetstof en lichtbont
Gloster Consort pigment en donkerbont

62-1

Duitse Kuifkanarie

63-1
63-2

Crest (kuif)
Crest-bred (gladkop)

70-1
70-2
70-3

Lizard geel intensief
Lizard geel schimmel
Lizard overige bijtinten (bv. blauw, rood)

80-1
80-2
80-3
80-4

Harlekijn kuif pop (type1)
Harlekijn kuif man (type 2)
Harlekijn gladkop pop (type1)
Harlekijn gladkop man (type 2)

99-1

Niet erkende rassen postuurkanaries

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
JEUGD
speelt in de wedstrijd mee, en daarnaast zijn er nog aparte prijzen voor de jeugdige inzenders welke niet ouder
mogen zijn als 18 jaar en in het bezit moeten zijn van een eigen kweeknummer. Op het inschrijfformulier
vermelden of men jonger is dan 18 jaar.
Per ras in de A klasse worden prijzen beschikbaar gesteld. Om kampioen te worden moet een vogel minimaal 91
pnt. behalen. Indien in een klasse geen der ingezonden vogels hieraan voldoet vervalt voor die klasse de
kampioensprijs. Per klasse worden bij inzending van meer dan 13 vogels een 2e en bij meer dan 26 vogels een 3e
prijs toegekend mits deze resp. minimaal 90 en 89 pnt. behalen.
Let op, sommige rassen zijn onderverdeeld in sub-groepen (reeksen) b.v. de Glosters.
Vogels die in een verkeerde reeks zijn ingezonden, krijgen wel hun punten, maar komen niet voor een prijs
in aanmerking.
In de stammen en stellen klasse wordt per ras een winnaar aangewezen (afhankelijk van het aantal stammen of
stellen eventueel ook een 2e en 3e ). Uit deze stammen wordt een kampioenstam (minimaal 370 pnt) een 2e prijs
(minimaal 366 ptn.) en een 3e prijs (minimaal 362 ptn) aangewezen. Bij de stellen is dat; kampioenstel (minimaal
185 pnt) een 2e prijs (minimaal 183 pnt) een 3e prijs (minimaal 181 pnt)
De B-vogels zullen bij voldoende aantal worden gescheiden in grote en kleine rassen waarin afhankelijk van het
aantal ingezonden vogels maximaal 3 prijzen te winnen zijn.
Bij foutief opgetelde keurlijsten is de totaaltelling van de punten onder op de keurlijst bindend.
ZORG VOOR EEN TIJDIGE EN JUISTE INSCHRIJVING !
ATTENDEER OOK UW COLLEGA-KWEKERS OP ONZE POSTUURKANARIEWEDSTRIJD !!!
INLICHTINGEN en evt. meerdere inschrijfbiljetten, http://www.anpv.com of bij het wedstrijdsecretariaat:
A. Wijdemans, Ledeackerstraat 52, 5045 ZG Tilburg.

© ANPV 2018

tel: 06 - 46617558 (’s avonds na 19.00 uur)

