BELGISCHE ORNITHOLOGISCHE UNIE

BOU – COM België

67e COM WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
2019
ZWOLLE ( Nederland)

Alle Belgische vogelhouders die aangesloten zijn bij één van de federaties die lid zijn van BOU – COM
België mogen deelnemen . Alle ringen , met stamnummer , uitgegeven door deze federaties worden
aanvaard .
Inschrijvingen :
U kan uw eigen kweekvogels inschrijven , uitsluitend met gesloten voetring met uw
Stamnummer uitgegeven door één van de 16 aangesloten federaties .
Leden die door hun federatie , de BOU , COM of OMJ voor een bepaalde tijd zijn uitgesloten , kunnen
onder geen enkele voorwaarde inschrijven of meewerken .
Wie inschrijft is verantwoordelijk voor de gegevens die op zijn/haar inschrijfformulier vermeld staan .
Belgische deelnemers moeten in België hun verblijfplaats hebben en kunnen alleen vogels insturen met
Belgische ringen .
DUO Spel is verboden door de COM .
Betalingen :

Prijs per vogel : 21 euro
Aan huis besteld inschrijvingsformulier : 10 euro ( indien gevraagd door deelnemer)
Verplichte katalogus : 12 euro

Deze som dient gelijktijdig betaald te worden , met vermelding naam deelnemer , op
rekeningnummer
BE35-068-2179309-37 van BOU , vóór 01 december 2018 .
Door deelname verklaart u zich akkoord dat uw gegevens , noodzakelijk voor de
administratie van de Mondial , gebruikt mogen worden .

Inschrijvingen moeten voor 01 december ingestuurd worden aan de secretaris BOU :
Later ingeschreven vogels worden in geen geval nog aanvaard !
Jean Verbelen, Lievekensstraat 14 te 9255 Buggenhout
Tel 0474/66.13.59 E-mail : jeanverbelen@skynet.be
Binnenbrengen van de vogels , Zellik , zaal Den Hoorinck , noorderlaan 20
op donderdag 03 januari 2019 van 10uur tot 14uur.
Afhalen der vogels , Zellik
op maandag 14 januari vanaf 18uur
INFO :
Algemeen :
Begeleiders :

Rogiers Andre

voorzitter BOU

Zangkanaries

:

Dioos Mariette

016/53.20.43

Kleurkanaries

:

Heremans Louis

016/53.20.43

Postuurkanaries

:

Francais :
Princen Jacques
Nederlands :
Vanoppen Jos

0478/46.13.29
0473/23.99.21

Europese/Hybrieden +
Hoenders en Duiven :
Vandormael David
(Voor nederlandstaligen secretaris BOU )

0478/77.73.15

Exoten

:

Lens Erwin

0486/68.25.18

Parkieten

:

Kenis Jozef

03/663.47.96
0477/39.93.15

Alle info en reeksen zie website BOU : www.bouuob.be
Verantwoordelijke wetgeving en sanitaire voorwaarden : Van Limbergen Gaston 052/21.47.33

De voorzitter en de leden van de beheerraad BOU wensen alle deelnemers veel succes toe te Zwolle .
De BOU vzw en de COM wijzen alle verantwoordelijkheid af aangaande verdwijning , sterfte en
diefstal van de vogels .
Hierdoor kan de vzw BOU nooit aansprakelijk gesteld worden en er is geen enkel financieel ,
gerechtelijk of moreel verhaal mogelijk en dit vanaf de inkorving tot en met de teruggave van de vogels
Door deelname verklaren de tentoonstellers zich akkoord met dit reglement bij de inschrijving .

BEHEERRAAD BOU – COM BELGIE
Voorzitter :

Rogiers Andre
0475/595025
Heidestraat , 124
1742 Sint Katharina Lombeek
a.rogiers@skynet.be

Onder-Voorzitter :
(Nederlands)

Louis Heremans
016/53.20.43
Grootlosestraat 93 3128 Baal
lodewijckheremans@hotmail.com

Onder-Voorzitter :
( franstalig)

Secretaris :

Penningmeester :

Beheerders :

Jean Paul Damoiseau
rue C. Massart 24
4280 Hannut

019/51.25.41
damoiseau.dolhen@skynet.be

Jean Verbelen
0474/66.13.59
Lievekensstraat 14
jeanverbelen@skynet.be
9255 Buggenhout
Nestor Denis
015/24.40.38
Oude Liersebaan 137D
dennis.nestor@skynet.be
2220 Heist o/d Berg
Louis Verdeyen
Hauwerstraat 2
9255 Buggenhout

052/38.06.29
louis.verdeyen@telenet.be

Jef Kenis
Eikendreef 14
2990 Wuustwezel

03/663.47.96 – 0477/39.93.45
jozef.kenis2@telenet.be

Vandormael David 0478/77.73.15
Rue du Puits 6
4280 Hannut
dav69van@hotmail.com
Princen Jacques
0478/461329
Rue Paradis des Cheveux 141
6060 Gilly
jacquesprincen1303@gmail.com
Wetgeving :

Van Limbergen Gaston
Putteveld 29
9200 Dendermonde

Webmaster : Jean Dirckx

052/21.47.33
van.limbergen.g@belgacom.net

SECTIES EN KLASSEN
Zie website BOU .

Welke vogels kunnen ingeschreven worden ?
Eigen Kweek 2018 : zangkanaries , kleur-en postuurkanaries .
Eigen Kweek laatste en voorlaatste kweekjaar ( ringen 2017 en 2018 ) :
Alle andere vogels : exoten , Europese fauna , hybrieden , parkieten , hoenders en duiven .
Bij grote parkieten en papegaaien kunnen ook 3 tot 7 jarige vogels ingeschreven worden ( zie lijst ) .
Individueel max 5 vogels per klasse , stammen onbeperkt .
Indien dit in de sectie is toegestaan , kan een stam samengesteld zijn met vogels met ringen van
verschillende jaartallen , stamnummers mogen steeds gemixt worden , indien ze op het
inschrijvingsformulier vermeld staan .
Kleur-en alu-ringen mogen eveneens gemixt zijn .
Alle stamnummers moeten vermeld staan .
Wanneer ,een stam bij het inkooien onvolledig is kunnen die bij de enkelingen ingeschreven worden op
voorwaarde dat ze de vijf vogels niet overschrijden .
Hybrieden met ondersoorten en/of ondersoorten onderling ( zelfde latijnse benaming ) worden niet
aanvaard .
Ringgegevens .
( volgnummers ) moeten bij het binnenbrengen in Zellik genoteerd worden op het
inschrijvingsformulier door de liefhebber .( gelieve dit op voorhand klaar te maken aub)
Cites vogels ( lijst A& B ) dienen steeds hun volledig nummer en stamnummer te vermelden
Aandacht !
Alle deelnemers moeten bij het binnenbrengen persoonlijk hun lid-of kwekerskaart van hun federatie
tonen om hun stamnummer(s) te bewijzen , ringen met doorlopende nummers worden steeds geweigerd
Wettelijke Verplichtingen .
CITES EN REGLEMENTERING .
Bij het binnenbrengen der vogels te Zellik van Cites vogels van bijlage A dient het originele Cites
certificaat meegebracht + een kopie ervan .
Tentoonstellers , uit het Vlaams Gewest, van Europese vogels dienen in regel zijn met de nieuwe
wetgeving van kracht sinds 1 september 2009 , gewijzigd bij MB van 30-01-2014 en MB van 17-062016 .
Tentoonstellers uit het Waalse Gewest dienen voor vogels van bijlage III en niet bijlage II en III vogels
een steekkaart voor te leggen bij de inkorving ( BWR 27 november 2003)
Sanitaire Verplichtingen .
Alle vogels moeten gedurende minstens 10 dagen voorafgaand aan de verzameling hebben afgeschermd
gezeten .

Hoenderachtigen zoals kwartels enz. ( behalve Chinese dwergkwartels ) dienen ingeënt te zijn tegen ND
(Newcastle Disease ) en dit minimum 14 dagen voorhet inbrengen van de vogels voor de wereldshow en
maximum 5 maanden daarvoor . ( Vaccinatie met geïnactiveerd geadjuveerd vaccin , onderhuids

toedienen ) . U kan onderaan bijgevoegd attest van inenting of een document van uw vereniging dat
dezelfde gegevens bevat als bijgevoegd model laten gebruiken door de dierenarts die de inenting uitvoert
.
Alleen afstammelingen van COLUMBA LIVIA ( rotsduif) , zoals sierduiven , dienen ingeënt te zijn .
Tortels en Lachduifjes ( geslacht Streptopelia ) en exotische duifjes zoal bv Diamantduif ( geslacht
Geopelia ) NIET . ( 3 weken vòòr de verzameling , La Sota stam of geklonterde La Sota of geïnactiveerd
geadjuveerd vaccin , methode volgens voorschriften van vaccin ) .
Het attest van inenting zowel van hoenderachtigen als van duiven dient volledig ingevuld te zijn met
datum , ringnummer van de vogels en aanduiding van de soort .
U dient het originele attest + kopie mee te brengen bij het binnenbrengen van de vogels . Zonder een
correct attest kunnen de vogels niet aanvaard worden .

Controle Dierenarts .
Om de deelnemers de kosten van een persoonlijk gezondheidscertificaat van zijn vogels te besparen
zorgt de BOU voor een dierenarts bij de inkooiing . Die maakt voor iedere tentoonsteller een
gezondheidscertificaat voor de vogels die aangeboden worden voor de wereldshow .Gelieve voor uw
vertrek thuis de ringnummers te noteren zodat u de vogels niet opnieuw uit de kooien moet nemen .
De vogels moeten dan ook alvorens ze aangeboden worden bij de begeleiders gecontroleerd worden
door de dierenarts . Wij vragen dat iedereen zich tegenover de dierenarts correct en beleefd gedraagt .
U zal eventueel een vogel uit de kooi moeten nemen ter controle . Wie weigert kan geen vogels
meegeven voor de wereldshow .
De bij de dierenarts aangeboden kooien moeten zowel van binnen als van buiten zindelijk zijn en
moeten een gesloten bodem hebben .
Wij danken u voor uw begrip en medewerking .
Bijgaande Vaccinatie attest is wettelijk verplicht om te gebruiken .

Bijlage bij het ministerieel besluit van 29 augustus 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2018
houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle
Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding
van de ziekte van Newcastle

Verklaring van vaccinatie van duiven/hobbypluimvee/vogels* tegen de ziekte van Newcastle
De ondergetekende……………………………………………………………………
wonende…………………………………………………………………………………
verklaart dat hij eigenaar/houder is van in totaal……………………………………
duiven/hobbypluimvee/vogels* , verblijvende…………………………………………………………………
Hij verklaart voorts dat hij de duiven/hobbypluimvee/vogels* met volgende ringnummers op ………………
voor vaccinatie heeft aangeboden aan de erkende dierenarts ………………………
wonende te ………………………………………………………………………………

(naam en voornaam)
(adres, postcode en gemeente)
(aantal stuks)
(adres, postcode en gemeente)
(datum)
(naam en voornaam)
(adres):

1
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15
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45

60

Datum en handtekening van de eigenaar/houder

……………………………….

De ondergetekende …………………………………………………………………………

(naam en voornaam)

wonende te …………………………………………………………………………………

(adres, postcode en gemeente)

erkende dierenarts, verklaart dat hij bovengenoemde ………………………………………

(aantal)

duiven/hobbypluimvee/vogels*
tegen de ziekte van Newcastle (Paramyxovirusinfectie) heeft gevaccineerd
op ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

(datum of data),

met het vaccin ………………………………………………………… ………………

(naam vaccin),

houder van de vergunning voor het in de handel brengen …………………………………………………………
lotnummer ……………………………………………….., conform de bijsluiter van het betrokken vaccin.
Certificaat n° : ____- _______ - _______

(taalrol, ordenummer en volgnummer)

Datum, handtekening en stempel van de dierenarts
………………………………..

* schrappen wat niet van toepassing is

