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TENTOONSTELLINGEN
Artikel 1
Een tentoonstelling is een publieke presentatie van postduiven, waarbij het volgende
onderscheid kan worden gemaakt:
Verenigingstentoonstelling

Tentoonstelling voor Basisleden van één Basisvereniging.

Streektentoonstelling

Tentoonstelling voor Basisleden van een aantal
Basisverenigingen in een beperkt gebied.

Afdelingstentoonstelling

Tentoonstelling voor Basisleden van één Afdeling.

Nationale tentoonstelling

Tentoonstelling voor Basisleden van bij de N.P.O.
aangesloten Basisverenigingen.

Internationale tentoonstelling

Tentoonstelling voor Basisleden N.P.O. met leden van één
of meer buitenlandse bonden.

DEELNEMERS
Artikel 2
Tot deelneming aan tentoonstellingen van postduiven zijn alle Basisleden gerechtigd,
voorzover geen uitsluiting van het recht tot deelneming door een bevoegd College is
opgelegd.

Artikel 3
Combinaties kunnen uitsluitend als zodanig aan tentoonstellingen deelnemen.

Artikel 4
Jeugdleden mogen deelnemen aan tentoonstellingen. Van toepassing zijn Statuten artikel 8 en
Huishoudelijk Reglement artikel 8.

Artikel 5
Het is niet toegestaan dat deelnemers aan tentoonstellingen zich van een fantasienaam
bedienen.

Artikel 6
Deelnemers aan tentoonstellingen onderwerpen zich aan de bepalingen die daarvoor zijn
uitgegeven.
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DUIVEN

Artikel 7
Duiven die worden tentoongesteld zijn voorzien van een door de N.P.O. uitgegeven of
erkende vaste voetring.

Artikel 8
Kennelijk zieke duiven worden geweigerd voor deelneming aan een tentoonstelling.

Artikel 9
Duiven die worden ingezonden voor een tentoonstelling zijn het onbetwiste eigendom van de
deelnemer. Op verzoek toont de deelnemer de eigendomsbewijzen.

Artikel 10
Duiven waarmee wordt deelgenomen staan vóór 1 oktober voorafgaand aan de
tentoonstelling op naam van de deelnemer.

Artikel 11
1. Er worden geen duiven tentoongesteld die niet overeenkomstig de “Entverplichting” tegen paramyxo zijn geënt.
2. Indien een Basislid een duif wil tentoonstellen waarvan geen entbewijs kan worden
overgelegd, wordt dit gezien als kennelijk verzuim en krijgt het Basislid de gelegenheid dit verzuim te herstellen. De aangeboden duif zonder entbewijs wordt niet
tentoongesteld.
Artikel 12
De organiserende instantie is gehouden vanaf het tijdstip van inbreng van de duiven tot het
tijdstip van het afhalen van de duiven zodanige maatregelen te treffen dat de veiligheid en
verzorging van de duiven zijn gewaarborgd.

ORGANISATIE
Artikel 13
Bestuur N.P.O., Besturen Afdelingen, Besturen Basisverenigingen en rechtspersonen als
bedoeld in Huishoudelijk Reglement artikel 37 zijn gerechtigd tentoonstellingen van postduiven
te organiseren.
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Artikel 14
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De organiserende instantie behoeft goedkeuring van Bestuur N.P.O. indien in het buitenland
wonende postduivenhouders deelnemen aan een in Nederland georganiseerde tentoonstelling.
Artikel 15
Basisleden die willen deelnemen aan een tentoonstelling van postduiven in het buitenland
behoeven toestemming van de betreffende buitenlandse organisatie.

Artikel 16
Tentoonstellingen die mogen worden georganiseerd dragen afhankelijk van de herkomst van
de toegestane deelnemers de naam van Verenigings-, Streek-, Afdelings-, Nationale of
Internationale tentoonstelling.

INRICHTING VAN TENTOONSTELLINGEN
Artikel 17
Op tentoonstellingen kunnen duiven worden ingezonden die alleen maar worden
tentoongesteld en duiven die tevens worden gekeurd.

Artikel 18
De organiserende instantie is verplicht aan te geven in welke van de drie onderstaande
categorieën voor te keuren duiven op een tentoonstelling kan worden ingeschreven:
1. Open categorie

In deze categorie kan elke duif worden ingeschreven. De
rangschikking wordt bepaald door de standaardscore op de
keuringsdag.

2. Bevlogen categorie

In deze categorie kunnen alleen bevlogen duiven worden
ingezonden, die het afgelopen seizoen aantoonbaar tenminste
één prijs hebben gewonnen. De rangschikking wordt bepaald
door de standaardscore behaald op de keuringsdag.

3. Prestatiecategorie

In deze categorie kunnen alleen bevlogen duiven worden
ingezonden, die het afgelopen seizoen aantoonbaar tenminste
één prijs hebben gewonnen. De rangschikking wordt bepaald
door de som van de standaardscore behaald op de keuringsdag
en een waarderingscijfer dat wordt bepaald op basis van het
aantal gewonnen prijzen en/of prijskilometers.

In de hiervoor genoemde categorieën kunnen de duiven worden verdeeld in klassen op grond
van o.a. leeftijd, geslacht en kleur.
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OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 19
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1.

De aan een tentoonstelling deelnemende duiven mogen alleen worden gekeurd door leden
van de Nederlandse Groep van Keurmeesters van Postduiven.

2.

Het gestelde in lid 1 staat de hier en daar in gebruik zijnde tafelkeuringen niet in de
weg. Dit zijn keuringen zonder labels, waarbij in de besloten kring van de
Basisvereniging iemand wordt gevraagd zijn opinie over de duiven te geven.

Artikel 20
De deelneming aan een tentoonstelling is vrijwillig.

Artikel 21
Als onderliggende bewijsstukken voor geleverde prestaties zijn alleen prestatieoverzichten
en/of uitslagen van door wedvluchtorganiserende instanties ingeschakelde rekenbureaus
toegestaan.

NIET OF ONVOLKOMEN NALEVING
Artikel 22
Niet of onvolkomen naleving van dit reglement kan er toe leiden dat dit, na onderzoek,
door Bestuur N.P.O., Bestuur Afdeling, Bestuur Basisvereniging of een rechtspersoon
als bedoeld in Huishoudelijk Reglement artikel 37 wordt aangemeld bij het bevoegde
College.

Reglement Tentoonstellingen N.P.O.

(06-04)-4

