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ARTIKEL 1.   (Wedstrijden - Algemeen)  
1) Weersomstandigheden. 

Wedstijden worden alleen gehouden bij de volgende weersomstandigheden: 
i) Geen (mot)regen,  
ii) Temperatuur 16C of hoger 
iii) Windkracht 4 of lager. 

b) De wedstrijden zullen bij afwijkende weersomstandigheden worden afgelast, mits er na overleg 
met deelnemers een akkoord is om de wedstrijden te vervolgen. 

c) De winnaars van reeds gehouden wedstrijden gaan door naar de volgende ronde, indien 
aanwezig. 

d) Indien een wedstrijd reeds tien (10) minuten aan de gang is en door weersomstandigheden 
stopgezet wordt, zal deze niet meer opnieuw gespeeld worden. De vogel die dan in tien (10) 
minuten de meeste slagen gefloten heeft, gaat naar de volgende ronde. 

e) Indien op moment van staken van de wedstrijd er een gelijk stand is, treedt artikel 3 van dit 
reglement in werking. 

f) Het stopzetten van een wedstrijd geschiedt door de wedstrijdleider 
 
2) Wedplaats/ Ring 

a) De wedplaats wordt gemarkeerd door middel van een "ring". 
b) Deze ring heeft een grootte van ongeveer 6 bij 6 meter, waar in het midden de wedstrijd- trotten 

geplaatst worden. 
 

3) Trotten van overige vogels 
a) Alle andere vogels moeten tijdens de wedstrijden minstens 15 meter van de “ring” verwijderd zijn 

en/of op aanwijzing van de wedstrijdleiding. 
 
4) Vogelsoorten  

a) Aan alle door de vereniging georganiseerde wedstrijden mogen uitsluitend "REPMANS" 
deelnemen. 

b) Toegestane vogels zijn alleen raszuivere; Twa Twa’s, Picolets, Gelebeks en de Rowties. 
c) Bastaarden in welke combinatie dan ook zijn niet toegestaan. 
d) Bij overtreding van bovenstaande kan een sanctie worden opgelegd 

 
5) Begin en eind worden door de wedstrijdleider of tijdwaarnemer afgeroepen. 

 
6) Deelnemers aan de wedstrijd moeten de ring gelijktijdig betreden na het afroepen door de 

wedstrijdleider of tijdwaarnemer. 
 
7) De duur van de wedstrijd bedraagt 15 minuten.  

Indien er 2 ringen zijn, dan zal er een verschil van vijf, met een maximum van tien minuten zijn tussen 
de aanvangstijden van de respectievelijke wedstrijden worden toegepast. 
 

8) Een vogel mag per wedstrijddag maar één (1) keer worden ingezet tijdens de competitie. 
 
9) Wedstrijd materiaal 

a) Trotten. 
i) Trotten moeten een lengte van 1.50 meter (grondpen niet meegerekend) hebben en een 

breedte van 5 centimeter en een dikte van 2 cm. 
ii) De trotten moeten elk zijn voorzien van twee haken, welke zijn aangebracht 10 cm vanaf de 

bovenzijde op gelijke hoogte. 
iii) De trotten worden in het midden van de ring geplaatst, zodanig dat zijn evenwijdig (aan 

elkaar) staan op een afstand van 50 cm (gemeten vanaf het midden van de trotten). 
b)  Scoreborden 

i) Scoreborden dienen gelijk te zijn voor alle verenigingen 
ii) Deze zullen door de commissieleden uitgezocht en aangeschaft worden. 

 
c) Krijt 
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i) Score/ punten zullen door middel van krijt worden aangemerkt op het bord. 
d) Tijdwaarneming door middel van een tijdsklok (aflopend) 

 
10)  Wedstrijdkooien 

a) De kooi welke tijdens de wedstrijd gebruikt wordt mag maximaal 25 draad zijn. 
b) De kooi moet een zogenaamd “Surinaams model”, kooi zijn of een zogenaamd “Surinaams-

Braziliaans model”, kooi zijn 
c) Kleur van kooien moeten gangbaar zijn. Kleuren zoals groen. paars, fluorescerend kleuren en/of 

licht gevende kooien  zijn niet toegestaan. 
 

 
ARTIKEL 2  (Te laat verschijnen/ niet verschijnen deelnemer)  

1) Bij het niet of te laat verschijnen van een deelnemer, na het afroepen door de wedstrijdleider of 
tijdwaarnemer, moet de tegenstander zijn vogel ophangen, waarna scoring normaal plaatsvindt. 

2) De niet verschenen of te laat verschenen deelnemer wordt als verliezer aangemerkt. 
3) Omdat er een eventuele prijs zal worden uitgereikt aan de vogel met de hoogste score, mag in 

zo'n situatie de als winnaar aangewezen vogel toch worden gehangen. Van dwang zal/mag 
echter geen sprake zijn. 

 
 
ARTIKEL 3.   (Gelijke stand)  
1) Indien een wedstrijd gelijk eindigt zal op die dag opnieuw gewed moeten worden. 

a) Deze wedstrijd moet binnen één (1) uur na de laatste officiële wedstrijd plaatsvinden. 
b) Indien een nieuwe wedstrijd zoals bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel niet mogelijk is, dan beslist 

het lot wie winnaar is en naar de volgende ronde gaat. 
 
 
ARTIKEL 4.   (Scoorders) 
1) Aanmeldtijden scoorders  

a)  De wedstrijdleiders moeten zorgen dat de scoorders minstens tien (10) minuten voor de wedstrijd 
aangewezen zijn. 
b) De aangewezen scoorders dienen op tijd, minimaal 3 minuten voor aanvang van de wedstrijd, in 
de ring aanwezig te zijn. 

 
2) Scoorders die zich opgeven of door de wedstrijdorganisatie aangewezen worden, moeten aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 
i) Ruime ervaring hebben; 
ii) Geaccepteerd worden; 
iii) Goede discipline en kennis van zaken hebben; 
iv) Stressbestendig en sportief zijn; 
v) Het wedstrijdreglement kennen; 
vi) Naar eer en geweten kunnen handelen (gelijkheid en rechtvaardigheid); 
vii) Mogen niet meewerken aan belangenverstrengeling; 
viii) Mogen niet tijdens een wedstrijd uit de ring lopen; 
ix) Mogen zich niet laten intimideren door omstanders 

 
3) Scoorders worden aangewezen door de wedstrijdleiding, behalve als deze bij die wedstrijd 

belanghebbenden zijn. In dit geval worden de scoorders door het Dagelijkse Bestuur aangewezen. 
 

4) De deelnemers dienen de aangewezen scoorders ten alle tijden te accepteren. 
 
5) Indien naar het oordeel van de wedstrijdleiding een scoorder of de scoorders, niet objectief (eerlijk) 

bezig is/zijn of gewoon niet goed scoren, moet de wedstrijd gestaakt worden door de wedstrijdleiding, 
dit eventueel na overleg (indien tijdig mogelijk) met de wedstrijdorganisatie of het Dagelijks Bestuur 
van de vereniging. 
 

6) Opnieuw uitschrijven wedstrijden 
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a) De wedstrijd zal opnieuw uitgeschreven worden, conform artikel 3, lid 1 sub a 
b) De wedstrijdleiding zal/kan nieuwe scoorders aanwijzen. 
c) De eventuele nieuwe wedstrijd begint in zijn geheel opnieuw, dus met een nul stand 
d) De wedstrijdleiding zal steeds op eigen waarneming handelen, m.a.w. men moet zelf gezien en/of 

gehoord hebben dat het scoren niet correct gebeurde. 
 
7) Scoren van een wedstrijd 

a) De scoorders moeten zorgen dat hun handelingen tijdens het scoren en de stand van de wedstrijd 
op elk moment duidelijk zichtbaar zijn voor het publiek. 

b) De scoorders moeten er tevens voor zorgen dat de andere scoorder geen zicht heeft op zijn/haar 
scorebord. 

c) De wedstrijdleiding zal hierop toezien en eventueel moeten ingrijpen 
 
8) Niet toegestaan/ verboden voor scoorders 

a) Om tijdens het scoren in discussie te gaan met de omstanders/ toeschouwers. 
b) Om een (zonne)bril op te hebben tijdens het scoren in de ring, tenzij een scoorder brildragend, is 

het hem/haar toegestaan een gezondheidsbril (met mee-kleurende glazen) te dragen, als er geen 
reserve bril met gewone glazen beschikbaar is. 

c) Om tijdens het scoren met een andere handeling (b.v. roken, eten, drinken of praten met 
omstanders) bezig te zijn. 
 

9) De scoorder dient op een afstand van ongeveer 150 cm te staan van de vogel die zij moeten scoren. 
 
10) Tijdens de wedstrijd zijn alleen de aangewezen scoorders en eventuele "leerling scoorders" in de ring 

toegestaan. 
 
 
ARTIKEL 5.   (Toezicht) 
1) Het Dagelijkse Bestuur zal erop toezien dat alles ordentelijk verloopt in samenspraak met de 

wedstrijdcommissie 
 

2) Bij twist zal een beroep worden gedaan op de geschillen commissie 
 
 
ARTIKEL 6.  (Verliezer) 
1) Een verliezer blijft een verliezer met uitzondering van degene die zullen uitkomen in een wedstrijd om 

de derde en vierde plaats. 
 
2) Er zal voor de verliezers geen officiële verliezerronde georganiseerd worden. 
 
3) Bij voldoende belangstelling kunnen er wel eendaagse wedstrijden georganiseerd worden. 
 
 
ARTIKEL 7   (Activiteiten) 
1) Elk lid is gerechtigd aan alle activiteiten van de vereniging deel te nemen, met dien verstande dat aan 

de gestelde voorwaarden conform wedstrijd- & huishoudelijk reglement is voldaan. 
 
 
ARTIKEL 8.   (Attributen aan vogelkooi)  
1) Deelnemers mogen geen andere dingen/ attributen in, aan of op hun vogelkooi hebben dan 

a) Zaadbaak, fontein, waterbak, kalkblok en snoepbak. 
 
2) Degene die zich schuldig maakt aan overtreding van lid 1 van dit artikel, zal als verliezer verklaard 

worden. 
a) Bij herhaling kan er een sanctie worden opgelegd per incident. 
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ARTIKEL 9.   (Loting)  
1) Tijdens de competitie zal wekelijks worden geloot met/ uit de pool van winnaars. Hieruit kan men haar 

tegenstander in de volgende ronde herleiden. 
 

2) Als bij de loting blijkt dat iemand, in de 1ste (eerste) ronde van de competitie, tegen zijn eigen vogel 
moeten uitkomen, mag deze deelnemer opnieuw loten. 
a) Deze regeling is alleen van toepassing tijdens het loten voor de 1ste ronde van de competitie. 

 
3) Bij loting bij een oneven aantal teams is de laatste degene die vrijgeloot wordt en naar de volgende 

rond mag. 
a) In de volgende ronde zal als eerste uitkomen tegen de eerste getrokken lotgenoot 
 

 
ARTIKEL 10.   (Finale)  
1) Op de finaledag mogen er tijdens de finale- en halve finalewedstrijden geen andere wedstrijden (b.v. 

eendaagse wedstrijden) of andere activiteiten plaatsvinden 
 

 
ARTIKEL 11.   (Diskwalificatie) 
1) Diskwalificatie van een (1) vogel, door onrechtmatig handelen van deelnemer, heeft direct betrekking 

tot  desbetreffend deelnemer/ persoon. Hetgeen betekend dat een diskwalificatie van een (1) vogel 
van desbetreffende deelnemer, gevolgen/ impact heeft  voor alle andere ingezette vogels van 
betreffend deelnemer. Alle overige vogels van deelnemer worden aangemerkt gediskwalificeerd. 

 
 
ARTIKEL 12.   (Schorsing) 
1) Als een lid door een vereniging is geschorst, mag nog hij, noch zijn vogels deelnemen aan 

wedstrijden en/of activiteiten van of bij een andere georganiseerde vogelverenigingen 
 
2) Het is een lid van een vereniging, niet toegestaan een vogel van een geschorst lid in te zetten tijdens 

activiteiten van zijn vereniging. 
 
3) Een lid dat handelt in strijd van dit artikel zal een sanctie worden opgelegd.  

a) Bij herhaling kan/zal er een schorsing worden opgelegd voor de duur van ten hoogste 4 weken en 
ook deze lid kunnen worden uitgesloten van deelneming aan activiteiten voor de rest van het 
zomerseizoen.  

 
 
ARTIKEL 13.   (Uitwedstrijden)  
1) Bij uitwedstrijden van een vereniging mogen er op het eigen terrein/veld geen andere wedstrijden 

georganiseerd worden door leden en/of bestuur van die vereniging. 
 
2) De organiserende vereniging zal er zorg voor dragen dat elke bezoekende vogel een tegenstander 

heeft. 
 
 
ARTIKEL 14.   (Middelen)  
1) Zolang er geen andere financieringsbronnen zijn gevonden, zullen de kosten van organisatie moeten 

worden opgebracht door de leden van de verenigingen. 
 
2) De verschuldigde bijdrage dient uiterlijk vier weken voor de aanvang van de competitie te zijn betaald. 
 
3) De totale bijdrage van de verenigingen zal/mag alleen besteed worden voor de aankoop van prijzen 

en het bestrijden van organisatiekosten. 
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4) Aan de winnaars van de door de verenigingen gehouden wedstrijden worden geen geldprijzen 
beschikbaar gesteld, tenzij anders bepaald door het Dagelijks Bestuur, met positieve instemming 
vanuit het ALV 

 
 
ARTIKEL 15.   (Verboden tijdens de wedstrijd) 
1) Het is verboden om zich tijdens de wedstrijd op een dusdanige wijze te gedragen dat het van invloed 

kan zijn op de wedstrijd. 
 
2) Ordeverstoring/ overlast 

a) Bij ernstige overtreding (ordeverstoring) of enige andere overlast kan de wedstrijd of kunnen alle 
wedstrijden door de organisatie gestaakt worden. 

b) De vogel die op het moment van staken, de meeste slagen heeft gefloten is de winnaar en gaat 
door naar de volgende ronde. 

c) Bij gelijke stand treedt artikel 3 in werking. 
 
3) Aan overtreders van dit artikel kunnen sancties worden opgelegd en/of van het veld worden 

verwijderd. 
 
 
ARTIKEL 16.   (Gebodsbepaling niet-leden) 
1) Het inzetten van vogels van niet-leden door andere bestaande leden is niet toegestaan tijdens de 

competitie. 
Indien voor het bestuur of de wedstrijdleiding duidelijk is of aangenomen mag worden dat een vogel 
van een niet-lid ingezet wordt voor de competitie kan per overtreding een sanctie worden toegepast. 
a) De overtreder wordt als verliezer verklaard zonder recht op verdere deelname. 
b) De overtreder zal uit de lopende competitie worden verwijderd met alle door hem op zijn naam 

ingeschreven vogels. 
c) Bij herhaling kan het lidmaatschap worden ontnomen. 

 
2) Vogels van niet leden.  

a) Het bestuur kan toestemming verlenen aan dat lid om een vogel (van een niet-lid) te testen tijdens 
een door de vereniging georganiseerde eendaagse. Met als doel de lid de mogelijkheid te geven 
om deze vogel eventueel aan te schaffen. 

b) Deze toestemming zal alleen gelden voor eendaagse wedstrijden en zal ook maar éénmalig 
worden verleend per vogel. 

 
 
ARTIKEL 17.   (Algemene richtlijnen)  
1) De competitie wordt gehouden volgens het "knock-out" systeem. 
 
2) Winnaar is de vogel die tijdens een wedstrijd de hoogste score haalt en aldus naar de volgende ronde 

gaat. 
 
3) Kampioen is de vogel die de finalewedstrijd winnend afsluit 
 
4) Protest over wedstrijden 

a) Protest over de wedstrijd is mogelijk, doch dient binnen een half uur na de wedstrijd te zijn 
ingediend bij de wedstrijdcommissie. 
i) De wedstrijdcommissie zal na ontvangst van het protest binnen een (1) uur een voor alle 

partijen bindende uitspraak moeten doen. 
ii) De wedstrijdcommissie zal een anoniem ingediend protest, nooit en te nimmer in behandeling 

nemen. 
iii) Na uitspraak van de wedstrijdcommissie is er geen beroep meer mogelijk. 

b) Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering kan op verzoek van een lid de gevolgde 
procedure besproken worden. 
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5) Aanmelding deelname 
a) Leden die zich hebben aangemeld voor deelname aan wedstrijden mogen zich niet terugtrekken 

of afmelden zonder geldige reden. 
i) Ondanks dat een lid zich op tijd en correct (acceptabele reden) afmeldt voor een wedstrijd, zal 

hij als verliezer beschouwd worden van die wedstrijd. 
 

6) Herhalingsovertredingen 
a) Heeft het lid zich in het verleden, b.v. in dezelfde competitie of een competitie in voorgaande 

jaren, reeds schuldig gemaakt aan bepaalde feiten, dan zal een sanctie worden opgelegd en zal 
het lid voor de lopende competitie worden uitgesloten van verdere deelname.  
 

 
ARTIKEL 18.   (Kosten van misdragingen)  
1) Alle gemaakte kosten, door de vereniging, van misdragende leden zullen verhaalbaar worden 

gemaakt op des betreffende lid, evenals eventueel juridisch kosten. 
 
 
ARTIKEL 19.   (Sanctiebepaling)  
1) In geen geval zal de door de vereniging aan het lid betaalde inschrijfgelden worden terugbetaald. Ook 

niet in geval van diskwalificatie of verwijdering uit de competitie. 
 
2) Leden kunnen gemaakte kosten niet verhalen op de vereniging. 
 
3) De hoogte van de sancties zullen in het huishoudelijk regelement worden uitgewerkt. 
 
4) Totdat een sanctie niet volledig is betaald mag een gesanctioneerde niet deelnemen aan activiteiten 

van de vereniging. 
 
 
ARTIKEL 20.   (Consumptie)  
1) Het Dagelijks Bestuur bepaalt de toewijzing van de verkopers van consumptie 

 
2) Het is niet toegestaan consumptie te verschaffen aan andere leden, zonder toestemming van het 

dagelijkse bestuur. 
 
3) Bij overtreding van dit artikel kan het Dagelijkse Bestuur een sanctie opleggen aan betreffende lid 

en/of leden. 
 
 
ARTIKEL 21.   (Slotbepaling)  
1) Door zich in te schrijven voor deelname aan een door de vereniging te organiseren eendaagse 

wedstrijd of competitie, verklaart het lid kennis te hebben genomen van dit reglement en akkoord te 
zijn met al hetgeen in dit reglement bepaald en geregeld is. 
 

2) In gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist het Dagelijkse Bestuur van de vereniging in 
overleg met de geschillen- en/of wedstrijd commissie. 

 
 
 
 
 


