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 PROMOTIE / DEGRADATIESYSTEEM VAN DE NGC-DBS. 
 

 

Per 1-5-2019 

 

 

 

Subreglement 4 van artikel 27 Huishoudelijk Reglement NGC-DBS. 

 

SUBARTIKEL 1. 

Kwekerstatussen: 

Alle leden (inclusief jeugdleden) zijn ingedeeld in de volgende drie klassen: 

- Champions 

- Kwekers 

- Zonder status 

 

SUBARTIKEL 2. 

De clubshow is bepalend voor promotie en degradatie. 

Alle leden zonder status moeten bij een show inschrijven in de status van kweker. 

 

SUBARTIKEL 3. 

Aangezien de NGC-DBS clubshow een open show is hebben we te maken met 2 categorieën van 

inzenders: 

- NGC-DBS leden 

- Niet NGC-DBS leden 

 

In welke status dient men in te zenden op de open NGC-DBS clubshow: 

Geen lid NGC-DBS 

- Inzenden in kwekersklasse Champion 

Lid NGC-DBS 

- Nederlands lid speelt in de kwekersklasse die hij/zij op dat moment bij de NGC-DBS heeft. 

- Buitenlands lid speelt in de hoogste status die hij/zij heeft bij welke vereniging dan ook. 

 

Uitzonderingen kunnen te allen tijden door het Hoofdbestuur, na overleg met showmanager en 

administratie, genomen worden. 

 

SUBARTIKEL 4. 

Deelnemers die geen lid zijn van de NGC-DBS moeten inschrijven in de Champions klasse. 

 

SUBARTIKEL 5. 

De administratie omtrent de promotie / degradatie valt onder de verantwoordelijkheid van het 
hoofdbestuur. 

 
SUBARTIKEL 6. 

Oprichting partnership: 

Indien een nieuw partnership wordt opgericht, geldt de status van de partner die in de hoogste 

kwekersklasse uitkomt. Wanneer een partnership wordt opgericht of gewijzigd, moeten alle leden van 

het partnership lid zijn of worden van de NGC-DBS. Het maximaal aantal leden waaruit een 

partnership kan bestaan is drie. 

 

De NGC-DBS accepteert alle voetringen met geregistreerde ringcodes van erkende organisaties die de 

leden van een partnership gebruiken. Daarnaast kan een partnership ook gebruik maken van een 

partnershipcode van de NGC-DBS. De ringcodes van andere organisaties dienen minimaal 6 maanden 

voor een show bekend te zijn bij het bestuur. 
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De NGC-DBS geeft gesloten voetringen uit met een binnendiameter van 4,5 mm die zijn voorzien van 
een kleurcode volgens de cyclus van de C.O.M. Een ringcode moet uit minimaal 2 karakters en 

maximaal 4 karakters bestaan, met dezelfde voorwaarde als bij de individuele leden. 

 

Ontbinding partnership: 

Wanneer een partnership ophoudt te bestaan gelden de volgende regels: 

Wanneer de ontbinding van het partnership plaats vindt binnen drie jaar na oprichting, vallen de 

kwekers terug in hun status die zij innamen voor oprichting van het partnership. 

Wanneer het partnership langer dan drie jaar heeft bestaan, behouden de partners allen de op dat 

moment verworven status. 

 

SUBARTIKEL 6a 

Individuele leden:  

De NGC-DBS geeft gesloten voetringen uit met een binnendiameter van 4,5 mm die zijn voorzien van 

een kleurcode volgens de cyclus van de C.O.M. Een ringcode moet uit minimaal 2 karakters en 

maximaal 4 karakters bestaan, waarvan minimaal 1 letter en minimaal 1 cijfer. Bij voorkeur is het 
eerste karakter de eerste letter van de achternaam. 

 

De NGC-DBS accepteert alle voetringen met geregistreerde ringcodes van erkende organisaties maar 

geeft de voorkeur aan de NGC-DBS voetring. Het is toegestaan voetringen met ringcodes van 

verschillende organisaties naast elkaar te gebruiken. 

 

PROMOTIEREGELING 

 

SUBARTIKEL 7. 

Promotie gaat over de tien best geplaatste vogels per inzender. Indien minder dan tien vogels zijn 

ingezonden, worden de punten van de wel aanwezige vogels geteld. 

 

SUBARTIKEL 8. 

Promotie wordt bepaald aan de hand van een puntentotaal, opgebouwd uit punten voor bepaalde 

plaatsing en een extra waardering. De onderstaande punten waardering wordt toegekend ongeacht het 

aantal vogels in de klasse. 

 

Voor paren en teams geldt dezelfde puntenverdeling als omschreven in punt 8. Een paar of een team 

wordt voor de puntentelling dus als één vogel beschouwd. 

 

Waardering plaatsing Punten  

1e 7 

2e 6 

3e 5 

4e 4 

5e 3 

6e 2 

7e 1 

 

Extra waardering Punten 

Beste van de show 3 

Beste Tegengeslacht van de show 2 

Beste jonge/oude vogel van de show 2 

Beste jonge/oude Tegengeslacht van de show 2 

Overige kampioenschappen 1 

Hoofdgroep winnaar 1 

Groepswinnaar 1 
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SUBARTIKEL 9.  

De status wordt na afloop van de show vastgesteld aan de hand van de behaalde punten. De bovenste 

helft van het klassement behaald de status van champion en de onderste helft van het klassement 

behaald de status van kweker.  

 

Indien deelstreep valt tussen deelnemers met gelijk behaalde punten wordt deze in het voordeel van de 

deelnemers vastgesteld. Dat wil zeggen de streep zakt tot onder de deelnemers met gelijk behaalde 

punten. 

 

Leden die niet deelnemen aan de show kunnen geen status behalen en zijn hierdoor zonder status. 

 

 

DEGRADATIEREGELING 

SUBARTIKEL 10. 

Een status wordt behaald voor de tijd van twee jaar, dit wil zeggen indien een lid één jaar niet inzendt 

hij/zij de status behoudt.   

Wanneer een lid twee jaar niet inzendt degradeert hij/zij naar zonder status, dit geldt zowel voor 

kwekers als voor champions. 

 

Wanneer een champion na deelname onder de degradatielijn eindigt behoudt hij/zij zijn status van 

champion nog voor één jaar. Indien het volgende jaar niet wordt ingezonden of de champion wederom 

onder de degradatielijn eindigt degradeert de champion naar kweker. 

 

Algemeen: 

SUBARTIKEL 11. 

Indien (reserve-)keurmeesters, die lid zijn van de NGC-DBS, afgesproken hebben de clubshow te 

keuren, dan geldt dat jaar voor promotie / degradatie als een dispensatiejaar. Dit betekent dus dat het  

desbetreffende jaar niet meetelt. 

 

SUBARTIKEL 12. 

De nieuw behaalde status gaat steeds per 1 januari van het nieuwe jaar in. 

 

N.B. Indien gewenst wordt dit reglement jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering 

gewijzigd of aangepast. 

 


