
 
DATA   
 1° ronde: Mini babyshow – enkel jonge vogels met ring 2023 – vrijdag 10 februari 2023 

2e ronde: Mini babyshow – enkel jonge vogels met ring 2023 – zondag 23 april 2023 
 3° ronde:  Babyshow – enkel jonge vogels met ring 2023 – zondag 11 juni 2023 
 4° ronde: IOR show – jonge & oude vogels – zondag 13 augustus 2023 
 
• KWEKERSKLASSEN: 2 kwekersgroepen: 

 

 Kwekersgroep 1: Champions 

 Kwekersgroep 2: Kwekers 
 We spelen vanaf heden zoals bij NGC. Heb je bij een erkende club de status van 

CHampion dan ben je dat uiteraard bij VGC ook. 
 Alle andere deelnemers spelen bij VGC onder de KWekersklasse.  
 Er zullen dus twee clubkampioenen zijn, in elke groep één! 

 
• 1E  EN 2E RONDE   MINI-BABYSHOWS  10 FEBRUARI & 23 APRIL 

 

 Inschrijving: deelname is gratis  
het aantal vogels onbeperkt, maar enkel de 10 besten tellen 

 

 Speelreeksen: mannen voor de rui (-3maand)    
   poppen voor de rui (-3maand)    
   mannen na de rui (+3maand)    
   poppen in de rui (+3maand) 
 

 Geen kleurklasse, enkel deze vier speelmogelijkheden weliswaar per kwekersgroep  
(CH - KW) 
 

 Punten  voor de eerste 15 vogels in elke speelreeks van elke kwekersklasse
  toegekend met als verdeelsleutel: plaats 1 = 15 pnt en afdalend  
  verminderd met 1 pnt tot plaats 15 = 1 pnt 

 

 
LET OP ! Is enkel geldig als aan de volgende voorwaarde in voldaan: Een speelreeks is 
minimaal vijftien aanwezige vogels. Is aan deze voorwaarde niet voldaan dan krijgt 
enkel de winnaar van de speelreeks 15 punten. Voor de overige vogels in de 
speelreeks wordt het max. 14 punten verminderd met het tekort aan vogels.  
Bijvoorbeeld de speelreeks (-3maand bij de CH) telt 5 vogels 
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De winnaar krijgt 15 punten, het nummer 2, 14-10 (het 
aantal vogels te kort) = 4 punten, het nummer 3, 13-10= 3 
punten, het nummer 4, 12-10=2 punten en de laatste 
in de reeks 11-10= 1 punt.  
 

• 3E EN 4E RONDE  INT.OPEN BABYSHOW 11 JUNI EN IOR  13 AUGUSTUS 
 

 Inschrijving: € 1,50 per kooi, 
het aantal vogels is onbeperkt, maar enkel de 10 besten tellen. 
 

 Speelreeksen zijn deze van het vraagprogramma van deze shows, wat wil zeggen dat 
  u terug kan uitkomen per kleur of variëteiten. De vogels worden dan  
  uiteraard gekeurd door een keurmeester die het plaatsingssysteem  
  hanteert zoals gebruikelijk op onze shows. 
 

 Punten:  volgens de puntenverdeling zoals hieronder beschreven 
 

Keuring volgens plaatsing van 1 tot 7 
 Puntenverdeling hiervoor is de 
 volgende: 
 

 
 
LET OP ! Is enkel geldig als aan de volgende voorwaarde in voldaan: 
Een klasse van minimaal zeven aanwezige vogels. Is aan deze 
voorwaarde niet voldaan dan wordt het max. punten aantal verminderd met 
het tekort aan vogels 
 
Echter mocht een eerst geplaatste vogel hoofdgroepwinnaar worden, dan 
wel een  kampioenschap behalen, dan krijgt de vogel alsnog het volledige 
aantal plaatsingspunten toegekend. Dus zeven in plaats van 3. De punten 
van de overige vogels in de klasse waaruit de winnaar komt, blijven 
ongewijzigd 
 
 
• ANDERE KAMPIOENSCHAPPEN EN HUN PUNTEN 

 

3 punten  Beste vogel van de show 
2 punten  Beste tegengeslacht van de show 
2 punten  Beste jonge vogel van de show 
2 punten  Beste jonge vogel van de show tegengeslacht 
2 punten  Beste oude vogel van de show 
2 punten  Beste oude vogel van de show tegengeslacht 
1 punt   Overige kampioenschappen  
1 punt   Hoofdgroep winnaar  
1 punt   Groepswinnaar  
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