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Op 3 en 4 september 2011 werd alweer de 10e 

NGC-DBS clubshow gehouden. 

Het betrof wederom een 2-daagse show. Zaterdag 

werden de vogels ingebracht en ook gekeurd. De 

show was zaterdag vanaf 19.00 uur en zondag de 

gehele dag open voor bezoekers. Het show 

management was in handen van Jan Heezen en de 

keuringen werden dit jaar verricht door de 

volgende keurmeesters; Cor Booster(NGC/AZ-

DWV), Jan van Meeteren(NGC), Gerard 

Peters(NGC), Peter Heckner(AZ-DWV) en Rolf 

Amthor(AZ-DWV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het mag gezegd worden dat de NGC-DBS over 

een prachtig gedetailleerd draaiboek voor het 

organiseren van de clubshow beschikt. Dit 

draaiboek is de perfecte gids voor de showmanager 

en iedereen die helpt aan de show. 

Henk van Schaften heeft het weer voor elkaar 

gekregen om een “vogel tombola” te organiseren. 

Henk en natuurlijk de sponsors voor deze tombola 

hartelijke dank! 

Ook heeft het bestuur wat prachtige kunststof TT- 

kooien op voorraad genomen en deze waren op de 

show te koop. Mocht U alsnog interesse hebben in 

deze TT- kooien dan kunt U zich richten tot het 

bestuur. 

Alle medewerkers, begunstigers, personeel “Den 

Tref”, inzenders en NGC-DBS hoofdbestuur  

 

 

 

verdienen een compliment voor de organisatie van 

deze clubshow!  

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat vele 

vrijwilligers heel veel werk verzetten voordat U 

uiteindelijk de feiten geformaliseerd tot een 

catalogus in handen heeft! 

Helaas was er toch één domper, verdeeld over twee 

momenten, op deze show te verwerken. Tijdens de 

keuring werd geconstateerd dat twee inzenders het 

spel niet zuiver hadden gespeeld. Zij hebben 

oneigenlijke middelen toegepast om de bevedering 

van minimaal één van hun vogels te manipuleren. 

Het bestuur werd daardoor gedwongen om volgens 

de regels al de vogels van deze inzenders uit de 

show te nemen, dit betekende dus diskwalificatie. 

Dit is geen leuk moment voor de showmanager en 

het bestuur dat kan ik U verzekeren. Op het 

moment dat besloten wordt dat de vogels uit de 

show moeten worden genomen staat ook de  

administratie op zijn kop! Alle klassen waarin deze 

vogels een plaatsing hadden behaald dienen 

opnieuw te worden beoordeeld. Dit is een 

gigantisch karwei en gelijktijdig ligt de voortgang 

van de gehele show stil! Buiten het feit dat de 

frauderende inzenders hun mede hobbyisten 

bedriegen en benadelen staan ze er waarschijnlijk 

ook niet bij stil wat dit voor een showorganisatie 

betekent! Een smet op de show! Gelukkig liet het 

bestuur en de medewerkers het er niet bij zitten en 

werden de mouwen opgestroopt om er uiteindelijk 

toch een succesvolle show van te maken en dat is 

zeker gelukt. 

Er werden 811 kooien ingeschreven wat 

aanzienlijk meer was dan vorig jaar. Vele 

variëteiten waren er weer te bewonderen. De een 

wat beter vertegenwoordigt dan de andere! Om wat 

aantallen te noemen: lacewings 30, 

geel/witvleugels 20, spangles 90, dominant bonten 

70, recessief bonten en zwartogen 30. 

Als je in Hapert wilt winnen moet je wel met een 

zeer goede vogel komen, dat is dit jaar ook weer 

bewezen. Er zaten echt vele kwaliteitsvogels in de 

zaal. De uiteindelijk vier hoofdwinnaars gekozen 

door de vijf keurmeesters; 
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