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CLUBSHOW JMC 2021 

Datum : Zaterdag, 25 september 2021  
Plaats : P.M. van Gendtstraat 23, Leerdam 

 

Bestuur: 

Voorzitter en  Berend Bosch 

Redacteur ai:  Tel. 06-13451412 

E-mail:     berend.bosch1957@gmail.com 

 

Secretaris ai:    Paul Linskens 

     Tel. 06 17394904  

E.mail:     paullinskens@home.nl 

 

Penningmeester:   Oege Rinzema 

     Tel. 06 20979921 

E-mail:     rinze002@planet.nl 

 

Technische comm ai:  Sytze Flapper  

            Tel. 06 34978830 

E-mail:            sytzeflapper@hotmail.com 

 

Algemene zaken:  Peter Bredenbeek 

     Tel 0172-2443163 

E-mail:     p.j.bredenbeek@kpnmail.com 

 

 

Technische commissie: 

    Sytze Flapper 

 André Gerritsen 

      Johan v.d. Hoorn 

 

 

Website:   www.jmc-lonchura.nl 

Faceboek:     JMC speciaalclub voor Japanse meeuwen en Lonchura’s 

mailto:paullinskens@home.nl
mailto:p.j.
http://www.jmc-lonchura.nl/
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Algemeen.   
 
 
Dit jaar organiseert de JMC wederom een eendaagse Nationale 
Tentoonstelling en wel op 25 september 2021. 

 
Locatie: Het clubgebouw van de "Leerdamse Vogelvrienden", P.M. van 
Gendtstraat 23, te Leerdam. 
 
Inbrengen: van de vogels op zaterdag 25 september  van 08:00 tot 
uiterlijk 09:00 uur. 

 
Keuring door de heren:  P.Bredenbeek, J.v.Dijk, P.Dullaard, E.Enzerink, 
G.Jansegers, F.Kriesels, G.Streefkerk, R.Tages en P. Wijgerde.  De keuring 
is van  09:00 uur tot  ongeveer 13:00 uur.  
 
Karakter van de show: De zenders van de show kunnen zich tijdens de 
keuring vrij in de zaal bewegen. Beïnvloeding van de keurmeesters is niet 

toegestaan. Bezoekers hebben tijdens de keuring geen toegang tot de zaal. 
 
Consumpties: Vanzelfsprekend zal er de mogelijkheid zijn om de innerlijke 

mens te verzorgen. Het hoeft u dus aan niets te ontbreken.  
 
Opening van de T.T. voor bezoekers is om circa 14:00 uur. 
In de loop van de middag zullen alle inzenders als naslagwerk een 

catalogus in ontvangst kunnen nemen. 
 
De sluiting van de TT is aansluitend aan de prijsuitreiking om circa 16:00 
uur. Daarna worden de vogels teruggegeven. Bezoekers en inzenders be-
vinden zich dan niet tussen de stellingen. 
 

TT-bestuur: 
Voorzitter:  Berend Bosch.    
TT secretaris      Oege Rinzema en Paul Linskens   
Penningmeester:  Oege Rinzema    
Communicatie:            Sytze Flapper en Peter Bredenbeek   
 

Het show reglement kunt u ook lezen  

door deze QR code te scannen.
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Wedstrijdreglement van de JMC Clubshow op 25 september 2021. 
 
1. Deze Landelijke  show van de JMC wordt georganiseerd  door het lande-

lijk bestuur van de speciaalclub de NBvV . 
 

2. Deelneming aan deze TT is mogelijk voor leden van de JMC met 
Japanse meeuwen, Muskaatvinken, Bronzemannen, Zilverbekken, 
Loodbekken, Parelhalsamadine, Nonnen, Rietvinken. Dwergekster en 
(Timor) Rijstvogels (conform bijlage 1). Gevraagd worden de gevraagde 

soorten in zowel enkelingen, stellen als 
stammen EK 2019, 2020 en 2021. Alle vogels 

dus 3 jaar. Let op: ook stammen met vogels 
van verschillende jaren zijn toegestaan. 

 
      Scan de QR code voor alle klasse-nummers    
      zoals te vinden op d JMC site. 
 

 

3. Inschrijfformulieren dienen uiterlijk 4 september 2021 gezonden te 
worden, aan: O. Rinzema, Componistenlaan 45, 2215 SN Voorhout of 
per email aan rinze002@planet.nl. Digitale inschrijfformulieren zijn 

middels de Website van de JMC te downloaden. De 
betaling dient gelijktijdig te gebeuren door middel 
van overboeking van het verschuldigde bedrag naar 
IBAN: NL63 INGB 0001725777  t.n.v. Japanse 

Meeuwen Club.   
 

      Scan de QRcode voor het inschrijfformulier op de 
      JMC-site 
 
4. Het inschrijfgeld is € 1,50 per vogel. Iedere vijfde ingezonden vogel is 

gratis. Het inzenden Japanse meeuwen in de kleurslag mokkabruin, 
mokkagrijs, pastel mokka, pastel mokkagrijs, bleekvleugel mokka en 
bleekvleugel mokkagrijs is gratis Deze kleurslagen tellen echter niet 
mee voor de regeling waarbij de 5de vogel gratis is in te zenden. 
Verplichte catalogus € 2,00.               

 
5. De TT zal worden gehouden in: Gebouw van de "Leerdamse Vogel 

vrienden",  P.M. van Gendtstraat 23 te Leerdam (telefoon 034-
5618024).  

 
6. De vogels dienen in eigen kooien, die voldoen aan de NBvV 

bondsvoorschriften, te worden ingebracht, voorzien van wit schel-

mailto:rinze002@planet.nl
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penzand, voldoende voer en van een wit drinkflesje voorzien. Voor de 
buitenlandse inzenders is de standaard buitenlandse kooi toegestaan.  
 
Zieke en /of onreine vogels zullen door het JMC-bestuur worden 
geweigerd, evenals vuile of afwijkende kooien, zonder restitutie 

van het inschrijfgeld.   
 
De vogels en de kooien zijn de tijdens de TT verzekerd volgens de 
bepalingen van de NBVV. Het TT-bestuur is niet aansprakelijk voor 
ziekte en of sterfte van de vogels tijdens of na de TT. 

 

7. Een andere vogel inbrengen dan u heeft ingeschreven, is alleen 
toegestaan binnen een klasse. Andere wisselingen zijn niet toegestaan 
en tellen niet mee voor enige prijzen en ook niet voor het klassement.  
Deze vogels zullen in de catalogus vermeld worden als VK (verkeerde 
klasse). 

 
8. Het inschrijfformulier zal u na inschrijving worden toegezonden, met 

inbegrip van de kooinummers.  
 
9. Prijzenschema: 

Beste Vogel. In iedere Hoofdgroep zal een Beste vogel (enkeling) 
worden aangewezen, mits de limiet van 91 punten gehaald wordt. Het 
betreft: 
 De beste Japanse meeuw, Hoofdgroep  6.001.001 t/m 6.012.060 

 De beste Lood- / Zilverbek en Parelhalsmadine, Hoofdgroep 
7.001.001 t/m 7.019.060  

 De beste (Timor) Rijstvogel, Hoofdgroep 8.001.001 t/m 8.009.001 
 De beste Lonchura, Hoofdgroep 12.020.001 t/m 12.028.060 

 
Algemeen kampioen.  

Uit de vier Beste Vogels wordt de Algemeen Kampioen JMC aange-
wezen. 

 
Groepskampioen. 
In elk van de gevraagde groepen zal een kampioen worden aange-
wezen, zowel bij de enkelingen, stellen, als bij de stammen, mits de 
volgende limieten gehaald worden: Stellen 180 punten.  Stammen 360 

punten (incl. eenheidspunten), enkelingen 91 punten. 
  
Bij iedere 15de vogel in een groep zal een 2e respectievelijk, een 3e 
prijs worden toegevoegd. 
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Soort- en kleurkampioen. 
Per klasse zal een soort- of kleurkampioen worden aangewezen. 
Hiervoor zijn oorkondes beschikbaar en kunnen zowel in de enkelingen 
als stammen vallen mits zij 91 punten behalen . (De oorkondes worden 

op de jaarvergadering uitgereikt.) 
 
Een overzicht van de soort- en kleurkampioenen treft u aan in bijlage 2 
 
Bij de kleurkampioenen is bij de mutatiecombinaties een aantal klassen 
samengevoegd zoals in de bijlage 2 is weergegeven. 

 

Om voor een soortkampioenschap in aanmerking te komen moet 

minimaal 91 punten worden behaald. 

Om voor een kleurkampioenschap in aanmerking te komen moet in de 

rubriek kleur en tekening samen minimaal 51 punten behaald worden. 

Bij de vogels met een kuif moet minimaal 23 punten in de rubriek kuif 

behaald worden. 

In geval twee vogels met 51 of meer, respectievelijk 23 of meer, in de 

betreffende rubrieken behalen, gaat de vogel met het hoogste eind-

totaal voor. 

De beste promotievogels. 
De promotievogels zijn in 2020 niet opnieuw vastgesteld als gevolg van 

het COVID19 virus. Pas tijdens de TD 2021 worden nieuwe 

promotievogels vastgesteld. Het toekennen van prijzen voor deze 

vogels zal dan ook pas tijdens de Clubshow van 2022 kunnen 

plaatsvinden. 

Jeugdkampioen. 

Een Jeugdlid (tot 18 jaar) dat voor een jeugdprijs in aanmerking wil 

komen, dient zijn of haar geboortedatum op het inschrijfformulier te 

vermelden. Het bestuur laat de keurmeesters de jeugdprijzen 

aanwijzen. 

Klassement: 
Over alle gevraagde vogels zal een algemeen klassement worden 

opgemaakt per inzender. Het klassement wordt over 5 vogels berekend, 
bij gelijk eindigen zal eerst gekeken worden naar de hoogste 
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gewaardeerde vogel. Indien deze gelijk zijn zal de opvolgende vogel(s) 
worden  meegeteld. Voor de nummers 1 t/m 5 van het klassement is 
een prijs beschikbaar. 

 
10. Regio kampioenschap 

Na afloop van de show wordt het regiokampioenschap vastgesteld. Per 
regio worden de tien hoogst gewaardeerde vogels in dit klassement 
opgenomen. Om mee te doen moeten minimaal 5 regio inzenders 
deelnemen.  Van een lid van een regio mogen maximaal twee vogels in 
het regioklassement zijn opgenomen. De prijs voor de winnaar van het 
Regiokampioenschap is €25,00. (Bovenstaande is afhankelijk van de 

goedkeuring tijdens de AV 2021.)  
 

 
11. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het TT-

bestuur. Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met dit 
reglement. 

 

Het bestuur van de JMC 
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De Verkoopklasse: 
 
De verkoopklasse is geopend vanaf 9.30 uur. 
 
Voor de verkoopklasse geldt de regelgeving van de NBvV voor beurzen en 

markten. 
 
De verkoopklasse is een uitstekende mogelijkheid voor het aanvullen of 
uitdunnen van uw  vogelbestand. 
 
Alleen inzenders kunnen bij het inbrengen de vogels voor de verkoop 

inleveren bij de  Verkoopklasse. 
 
Alle soorten vogels (Japanse Meeuwen, Lonchura’s, Zilver en Loodbekken, 
Rijstvogels, Parelhalsamadines en (Timor) Rijstvogels) behorende tot het 
aandachtgebied van de JMC kunnen worden ingebracht, zowel geringd als 
niet geringd. De rijstvogels dienen altijd voorzien te zijn van een vaste 
voetring. 

 
De verkoopvogel moeten worden ingebracht in eigen kooien voorzien van 
een gevuld zaadbakje, drinkflesje en geschikte bodembedekking. 

 
Zieke of gebrekkige vogels, evenals zeer slecht bevederde exemplaren 
zullen worden geweigerd. Hierin oordeelt het JMC bestuur. 

 

Er zijn maximaal 2 vogels per kooi toegestaan. 
 

Op de kooi moet u duidelijk de eigenschappen aangeven (soort, kleurslag, 
man/pop of  koppel). Ook de prijs dient duidelijk vermeld te zijn. 

 
Binnen het clubgebouw mogen geen andere vogels verhandeld worden 

buiten  deze verkoopklasse om. 
 
Inschrijven voor de verkoopklasse is niet nodig, toch verzoeken wij U ons 
via het inschrijf formulier een indicatie te geven wat wij kunnen 
verwachten. 
 
Bouw mee aan het niveau van de JMC en laat anderen profiteren 

van de bij U overtollige vogels. 
 

Het JMC bestuur. 
  


