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Alleen vogels die in orde zijn met de wetgeving van het Vlaamse Gewest 
mogen deelnemen. Voor Europese vogels is dit een gesloten pootring of een 
ander aantoonbaar rechtmatig afgegeven merkteken dat voldoet aan de rele-
vante regelgeving van het Belgische gewest of lidstaat van de Europese Unie.

De vogels moeten vergezeld zijn volgens de soort van het CITES-certificaat. 

De in artikel 1 en 2 vermelde documenten moet bij inkorving afgegeven 
worden, zoniet worden geen vogels aangenomen en wordt de inschrijving 
geannuleerd.

De nummering en/of gegevens van de pootringen moeten overeen komen 
met de in te brengen vogels. De eigenaar van de vogel is verantwoordelijk 
voor de juistheid van de gegevens van Citessen. Onregelmatigheden vastge-
steld door Natuur en Bos zijn ten laste van de eigenaar van de vogel.   
De vogels dienen in de juiste reeks ingeschreven te worden en onder de be-
naming die overeenstemt met de hun originele documenten. 
 
Het inschrijvingsformulier wordt ten laatste  4 december 2019 terugge-
stuurd naar:   Smets Sofie, Irisstraat 10, 9280 Lebbeke 
  0483 099 568 - kbof.roofvogels@telenet.be

Het inschrijvingsgeld bedraagt 2 € per vogel en 8 € voor de administratie.
Aan de inkom krijgt u 2 ingangskaarten, die het hele weekend geldig zijn. Een 
lijst met de uitslag wordt voorzien voor elke deelnemer    
  
Binnenbrengen in de Oktoberhallen Wieze op vrijdag 13 december 2019, van-
af 18u. tot 21u. of zaterdag 14 december van 7u30 tot 8u45. Later is er geen 
mogelijkheid meer vogels bij te plaatsen.  
De vogels blijven gedurende de gehele duur van de TT aanwezig.  
Dit is van zaterdag 14 december van 9u00 tot zondag 15 december 16u30

Keuring van de vogels op zaterdag 14 december tussen 9u en 13u00. De keu-
ring gebeurt door erkende KBOF-keurmeesters en de uitslag is onherroepelijk. 

Tijdens de keuring zijn de eigenaars niet bij hun vogels aanwezig, maar mo-
gen wel in de zaal aanwezig zijn. Bij inmenging tijdens de keuring wordt de 
eigenaar onmiddellijk uitgesloten.

KBOF staat gedurende de tentoonstelling in voor de voeding van de vogels. 
Indien nodig mag de eigenaar zorgen voor aangepaste of speciale voeding . 
Er is constante bewaking door KBOF voorzien, zowel tijdens, als na de ope-
ningsuren. 

De tentoongestelde vogels blijven gedurende de tentoonstelling op hun zit-
plaats en mogen niet rondgedragen worden in de zaal.  
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Bij vraag van de keurmeesters mag één bevoegd persoon van de organisatie 
de vogel( ’s ) verplaatsen.

De vogels worden door de eigenaar zelf, onder begeleiding van mensen van 
KBOF, op een zitblok, sprengel of voliere geplaatst. Indien de eigenaar dit 
wenst kan hij een eigen indoorblok of sprengel meebrengen. Gelieve dit op 
het inschrijvingsformulier aan te kruisen.

Vogels mogen gehuifd geplaatst worden doch op vraag van de keurmeesters 
moet de vogel onthuifd worden.  
Bij het binnenbrengen van de vogels worden volgende zaken op degelijkheid 
en netheid gecontroleerd: bevedering, schoentjes, riempjes, draainagel en 
langveter. Ook ringcontrole zal gedaan worden met de bijhorende documen-
ten. 
KBOF zorgt voor bevoegde medewerkers om de eigenaar te begeleiden naar 
de aangeduide plaats voor hun vogels. De eigenaar verzorgt een correcte ma-
nier om hun vogel vast te binden met de traditionele valkeniersknoop.

Zieke en/of gekwetste vogels zullen geweigerd worden.

Vogels met vuile besmeurde bevedering en/of schoentjes, riempjes worden 
eveneens geweigerd.

Bedrog, of poging tot bedrog, betekent de uitsluiting van alle vogels van de 
eigenaar. De eigenaar verliest alle recht op zijn inschrijvingsgeld, naturaprijs 
en trofee.

Prijzen: 
• Iedere deelnemer ontvangt een trofee met de behaalde punten en prijs-

vermelding.
• Iedere deelnemer ontvangt een waardevol aandenken.
• Jongerentrofee voor deelnemers jonger dan 25 jaar. 

Gelieve in te vullen in het voorziene vakje, op inschrijfformulier.

De huldiging van de kampioenen en prijsuitreiking om 14 u. stipt op zondag 
15 december.  De liefhebber dient aanwezig te zijn om zijn prijs in ontvangst 
te nemen. 
Het protocol van deze huldiging gebeurt als volgt: 

Welkomstwoord door de Alg. Nat. Voorzitter, 
Huldiging: 

• Uitreiking trofees, Uitzonderlijke Kweek in de KBOF 
• Uitreiking gouden nestkast.
• Uitreiking trofee club met meeste ringen per provincie.

Kampioenenhulde. 
• Huldiging van de 1ste, 2de en 3de best geplaatste jongere tot 25 jaar. 
• Huldiging van de best geplaatste eerste deelname. 
• Huldiging van de 1ste, 2de en 3de best geplaatste vrouwelijke deel-

neemster. 
• Huldiging van de 1ste, 2de en 3de Interclub kampioenschap. 
• Huldiging van de Algemeen Nationaal kampioen bij de TT en KM.
• Huldiging van de 1ste van het sectiekampioenschap, KM.
• Huldiging van de 1ste, 2de en 3de van het sectiekampioenschap, TT.
• Huldiging van de beste Dagroofvogel en beste Nachtroofvogel.
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• Hulde aan alle deelnemers die waardevol aandenken ontvangen. 
Roofvogels - Keurmeesters - Tentoonstellers.

De uitkorving gebeurt vanaf 16:30 u. stipt volgens de uitkorvingslijst op basis 
van de afstand. 

KBOF kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, sterfte of diefstal 
van één of meerdere vogels tijdens de show.
 
De keurmeesters kunnen voor niets aansprakelijk gesteld worden wat de vo-
gels betreft gedurende de keuring .

Iedere deelnemer dient strikt de reglementen te eerbiedigen. Geen enkele 
afwijking van het reglement wordt toegestaan.

Algemene organisatie en info bij Smets Sofie, kbof.roofvogels@telenet.be of 
0483 099 568.
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