P.C.DRECHTSTREEK
OPGERICHT 29 maart 1976

Vogelcompetitie 2016
-

-

-

De competitie wordt gespeeld in drie ronden en gehouden op:
- Zaterdag 23 januari 2016
- Zaterdag 23 april 2016
- Zaterdag 4 juni 2016
Locatie: “Parochiehuis”, Oosterstraat 20, 4791 HH Klundert.
Keurmeesters zijn:
- Kor Zegelaar (23 januari) en A. Swaegers (23 april)
- Jan van Meeteren en Han Schrijver (4 juni)
Er wordt gespeeld in twee kwekersklassen:
(Champions/Gevorderden (CH/GEV) en Kwekers/Beginners (KWE/BEG)).
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per deelnemer ongeacht het aantal inzendingen.

Vraagprogramma:
- Zaterdag 23 januari : - Eigen Kweek Overjarig (EKO)
- Zaterdag 23 april : - Eigen kweek (EK) Eigen Kweek Overjarig (EKO)
- Baby’s voor de rui (VR) en Baby’s na de rui (NR)
- Zaterdag 4 juni
: - Eigen kweek (EK) en Eigen Kweek Overjarig (EKO)
- Baby’s voor de rui (VR) en Baby’s na de rui (NR)
EKO = ring 2015 en ouder; EK= ring 2016; VR = ring 2016; NR = ring 2016
-

De vogels op 23 januari en 23 april inleveren tussen 9.00 en 9.30 uur.
De uitgifte van de vogels op 23 januari en 23 april is om ca. 12.00 uur.
Op 23 januari en 23 april geldt er geen voorinschrijving.
De mannen en poppen zullen op die data in één klasse gezamenlijk gekeurd worden.
De vogels op 23 januari en 23 april dienen ingezonden te worden in de door de NGC-DBS erkende
kooien (Eén vogel per kooi).
Voor zaterdag 4 juni geldt het vraagprogramma en het tentoonstellingsregelement van de Baby- en
Rayonshow.
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Reglementen vogelcompetitie
- De vogels in de EK/EKO-klasse worden d.m.v. puntentoekenning gekeurd.
(91, 90, 89, 88 of 87 punten).
-

De vogels in de babyklasse worden d.m.v. een predicaat gekeurd.
(U=91 punten; ZG=90 punten; G=89 punten; M=88 punten; S=87 punten)

-

De zeven beste vogels per kwekersklasse en klasse (EK/EKO en baby’s) worden geplaatst en
krijgen hiervoor extra competitiepunten.
(1= +7 punten; 2 = +6 punten; 3 = +5 punten; 4= +4 punten; 5= +3 punten; 6= +2 punten;7= +1 punt)

-

De beste vogels van de show en beste tegengesteld geslacht van de show in de klasse (EK/EKO en
baby’s) krijgen allen één competitiepunt extra.

-

De vier hoogst gewaardeerde vogels per deelnemer (2 per ronde) tellen mee voor het klassement.
(Ongeacht of dit een EK/EKO-vogel of een baby is). Er mag dus één ronde gemist worden.
Bij gelijke eindiging wordt er doorgeteld.

-

De ingezonden vogels in EK/EKO-klasse hoeven op 23 januari en 23 april niet geconditioneerd en
in showconditie te zijn. Wel dient de bevedering compleet te zijn.
(Alle slagpennen en twee zichtbaar verlengde staartpennen).

-

De ingezonden vogels in de babyklasse moeten minimaal één zichtbaar verlengde staartpen laten
zien zonder hiervoor uit de kooi te moeten worden gehaald.
Ook mogen ze maximaal twee slagpennen per vleugel missen.

Prijzen:
De winnaar per kwekersklasse ontvangt een baal voer “Slaats Mannes Mengeling” van 20 kg.

Namens het bestuur,

Richard van Rij
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