U heeft nog ongeveer 14 maanden om de lichtgroene vogel van uw leven te kweken en 21
maanden om deze in te zenden en dan kunt u nog jaren teren op dit succes. Vergelijk het maar
met een sporter die een gouden medaille heeft gewonnen op de Olympische spelen. U komt er
mee in de geschiedenis boeken van de NGC-DBS en omdat wij een website hebben met
Internationale belangstelling gaat dit de hele wereld over. Naast uw persoonlijke winst is het
voor de lichtgroene kleurslag ook een zegen want deze komt op een hoger niveau en kan
vervolgens de competitie aan met de huidige toonaangevende kleurslagen. Een kleurslag op
een hoger plan brengen is natuurlijk niet in één jaar gerealiseerd, hier zijn meerdere jaren
voor nodig en er zijn kwekers die een kleurslag hun leven lang trouw blijven en schaven aan
de kleur en de contouren, het is een vorm van kunst het streven naar perfectie. Onderstaand
overzicht geeft u voor de komende jaren een indicatie waar u zich op kunt gaan richten.
Welke prijs er aan deze competitie verbonden gaat worden is nog in onderhandeling.
Misschien kunt u een voorstel indienen op de jaarvergadering of weet u een sponsor te
interesseren die zijn naam aan deze prijs wil verbinden. In Budgie zal er periodiek aandacht
aan besteed worden, drie jaar lang reclame of voor de totale reeks dan is de firma naam wel
gevestigd in de parkietenwereld. Deze prijs moet dus iets bijzonders zijn, je kunt deze niet elk
jaar winnen zoals de standaard prijzen, alhoewel dat ook geen eenvoudige zaak is, maar de
Olympische spelen staan toch net wat hoger aangeschreven dan een wereldkampioenschap.
Daarom moet de prijs ook bijzonder zijn en een begrip worden.

2017 - Lichtgroene kleurslag
2020 - Violette kleurslag
2023 - Geelmasker kleurslag

2026 – Ino kleurslag
Welke kleur er specifiek in aanmerking komt voor de prijs daarover moet voor de inzenders geen
enkele onduidelijkheid over zijn. Daarom is het van belang om ook het vraagprogramma en de
prioriteitsindeling goed in de gaten te houden. Maar die kunt u niet één op één overnemen.
Onderstaand zijn de kleurslagen die voor deze prijs toegestaan worden andere varianten zijn voor
deze prijs uitgesloten, niet voor de show natuurlijk. U kunt dus in 2023 winnaar van de show worden
met een Australisch bonte geelmasker, maar daarmee komt u niet in aanmerking voor de beste
geelmasker van 2023. Hiervoor zijn inhoudelijke- en organisatorische redenen om dat op deze
manier te doen. Enerzijds willen wij selectief een kleurslag promoten zoals de lichtgroene en niet de
groenen, terwijl de olijfgroenen het misschien wel harder nodig hebben. Deze redenatie is ook van
toepassing op de geelmasker, het gaat om de normale (originele) geelmasker variëteit en niet om de
kleurslagen waar geelmasker in is gekweekt (mix kleuren). Bij de geelmasker zou dit betekenen dat
diverse groepen gecontroleerd moeten worden en terug moeten komen om de beste geelmasker te
bepalen. De kans op fouten is dan aanwezig en dit legt ook een extra druk op de organisatie.
2017: Alleen de normale lichtgroene variëteit mannen en poppen jong en overjarig, dat is 1 EKM-101
EKP-201 EKOM-3013 EKOP (dus geen lichtgroen cinnamon of opaline of bont e.d.)
2020: Alleen de normale violette variëteit mannen en poppen jong en overjarig, dat is 30 EKM- 130
EKP- 230 EKOM- 330 EKOP (dus geen geelmasker, opaline, cinnamon of bonte violetten e.d.)
2023: Alleen de normale geelmasker variëteit (GM) blauwe en grijze mannen en poppen jong en
overjarig, dat is 25 EKM-125 EKP- 225 EKOM- 325 EKOP. Australisch GM EF en DF en Europees GM
type 1 en 2 (dus geen geelmasker, cinnamon, opaline, e.d.).
2026: Alleen de albino en lutino mannen en poppen jong en overjarig, dat is 8 EKM-108 EKP- 208
EKOM- 308 EKOP (dus niet inclusief geelmasker).

Linker foto een baby van Mike Ball, foto in het midden een lichtgroene van Mat Ackers en rechts een
lichtgroene van Willie Dokter die op facebook werden geplaatst.

