
 

 

 

 

 

Berendrecht, 31 mei 2017. 

 

UITNODIGING BABYSHOW 
 
Beste sportvriend, 
 
Bij deze nodigen we u persoonlijk uit om tezamen met ons, het VGC-rayon 
met zijn ruim 90 leden, wederom “de show te stelen” in de Antwerpse 
Kempen als Belgisch rayon van de Nederlandse Grasparkieten Club op onze 
jaarlijkse 

Internationale Open Babyshow op 11 juni 2017 
te 2520 Oelegem (Ranst) – Parochiezaal, Venusstraat 10. 

 
Ook dit jaar willen we als organisatoren alleen maar het beste voor u en uw 
vogels, en de beste keurmeesters is er daar één van. Daarom laten we dit 
jaar de keuring in de handen van Alain Morris en Patrick Van Zwol, geen 
onbekenden bij VGC en de juiste keuze volgens ons!  
 
Naast goede keurmeesters gaan we ook steeds voor de meest exclusieve 
prijzen en zullen er ook dit jaar mooie plaketten zijn voor de winnaars in de 
verschillende speelreeksen en vier hoofdprijzen. VGC kiest vanaf 2014 nog 
enkel voor 3 speelreeksen om de kompetitie nog spannender te maken. Men 
kan aantreden als champion, gevorderde of beginner. Kwekers gaan bij VGC 
in de gevorderde speelreeks op.  

Ook dit jaar gaan we voor de meest exclusieve hoofdprijs voor de 
beste vogel na de rui. We hebben ook nu gekozen voor “uw 

winnaar op doek” in de vorm van het schilderij. We nemen een 
mooie foto van uw winnaar, en met Mari als fotograaf zal dit 

beslist lukken, en geven de artiest de opdracht om deze voor 
u op doek te schilderen en uw pareltje is meteen vereeuwigd. 
 
Alle factoren zijn aanwezig om van deze show weer eens een 
waardemeter te maken voor de kwaliteit onder de 
grasparkieten in België en Nederland en niet te vergeten deze 
show is eveneens de 3de ronde van het VGC-
clubkampioenschap. Op de volgende bladzijde bezorgen we 
jullie ook het huidige klassement. 
 

Aarzel niet en ga tezamen met ons deze nieuwe uitdaging aan 
om aan te tonen waar een grasparkietenspeciaalclub werkelijk 

voor staat, en dat is nog steeds, “de houders en exposanten te 
verenigen om zo de evolutie van de moderne grasparkiet te bevorderen”, 

en met topkeurmeesters wordt deze visie bij ons zeker scherper gesteld. 
 
Afsluiten doe ik met de hoop u te mogen begroeten op onze babyshow. 
 
Vriendelijke groeten, 
Eric Thielemans  

Eric Thielemans  
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WEBSITE 

Met veel plezier kunnen we jullie melden dat 

onze website terug online is. 

Zoals u zult merken is het een totale nieuwe 

opzet en structuur en dit naar idee van onze 

vriend met een zwak voor de 

grasparkietenhobby, Jeroen van Wezep.  

 

Jeroen had een punt als hij me vertelde dat 

we ook zeker de jeugdige liefhebbers 

moeten zoeken en de website dus klaar 

moet zijn voor allerlei multimedia 

apparaten. 

Wat beslist niet verandert is de inhoud, want 

deze moet up-to-date en vooral informatief 

zijn. 

 

Er is beslist in de toekomst allerlei interactie 

mogelijk op onze website maar dit moeten we 

stap voor stap opbouwen zodat we steeds de 

totale controle hebben over de input en niet het 

gevaar lopen om gehackt te worden. 

 

Tot zover wens ik u veel leesplezier op onze 

fantastisch mooie website. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIDMAATSCHAP 2017 

Elk jaar weer heeft VGC een fantastisch 
programma met shows en voordrachten met 
Internationale sprekers en keurmeesters en 
ook voor 2017 is dit niet anders en daarom 
hopen we ook dat uw sympathie voor VGC dit 
mee betaalbaar maakt. 
 
Een lidmaatschap bij NGC-VGC kost 
jaarlijks 52,50 euro, en bevat één 
lidmaatschap bij NGC, één lidmaatschap 
bij VGC en 10 maal het clubblad “Budgie”. 
 
Bent u al lid van NGC via een Nederlands 
rayon, dan kan u ook lid worden van VGC 
door betaling van 15 euro. 
 
U betaalt door storting op het 
rekeningnummer:  
IBAN     BE28 7380 2149 5020 
BIC       KREDBEBB 

met vermelding van “’uw naam’, lidgeld 
2017”, of aan één van onze mensen van het 
VGC bestuur. 

 
U bent dan lid van de 
meest interessante 
speciaalclub in België, 
en wij zorgen ervoor 
dat u met uw vogels de 
aandacht krijgt die u 
verdient. 

 
Ook kan je enkel donateur worden van 
VGC en dat kost u dan € 15,00. 
Voor betaling volgt u dezelfde procedure als 
hierboven beschreven. 

 
Indien u reeds uw lidmaatschap 2017 betaald 
heeft, hoeft u niets meer te doen en blijft u verder 
op de hoogte van ons fantastisch programma. 

 
 



Vraagprogramma  BABYSHOW 11 juni 2017 

 

 
 

 

 

 

MVR PVR MNR PNR   H.Gr 

1 101 201 301 Lichtgroen en donkergroen 1 

2 102 202 302 Grijsgroen 2 

3 103 203 303 Hemelsblauw en kobalt 3 

4 104 204 304 Grijs  4 

5 105 205 305 Alle Opalines  5 

6 106 206 306 Alle Cinnamons  6 

7 107 207 307 Alle Opaline cinnamons  7 

8 108 208 308 Lutino en Albino incl. GM 8 

9 109 209 309 Alle Spangles incl. ** 9 

10 110 210 310 Alle Australisch bonten  incl.** 10 

11 111 211 311 Geelmaskers (GM) alle kleuren blauw en grijs  incl.** 11 

12 112 212 312 Lacewing incl. GM * 12 

13 113 213 313 Overgoten en grijsvleugel alle kleuren incl. GM ** 13 

14 114 214 314 Clearbody alle kleuren incl. GM ** 14 

15 115 215 315 Olijfgroen, mauve en violet  en slate incl. GM ** 15 

16 116 216 316 Geel- en witvleugels incl. GM regenboog * 16 

17 117 217 317 Fallow alle kleuren incl. GM * 17 

18 118 218 318 Gekuifden alle kleuren en variëteiten incl. GM ** 18 

19 119 219 319 
Alle Recessief en  hollands bonten, alle gele en witte zwart 
ogen incl. GM ** 

19 

21 121 221 321 Alle niet gevraagde kleurslagen X 

      

  GM = Geelmasker-Europees type 1 en 2 en Australisch EF en DF  

  * = inclusief opaline   

  ** = inclusief opaline, cinnamon en opaline cinnamon  

  1-0 = man  

  0-1 = pop  

  
Alle vogels moeten voorzien zijn van een ring van het huidige kweekjaar. 

 



  Inschrijfformulier BABYSHOW 11 juni 2017 

 

 

   Naam: ………………………….…………………………………………………………………………….……………………………………….. 

   Adres: ……………………………………………………………………………………………………..……..….……………………………….. 

   Postcode: ………………………..………  Woonplaats: ………………..…………………………………………….. 

   Telefoon: ……………………………….……………………………………………………………………………….……………………………….. 

   Kweeknummers: ………………………………..……………………………………………….………………………………………………….. 

 

De show wordt gehouden op zondag 11 juni 2017 in de parochiezaal, Venusstraat 10 te Oelegem. 

Inschrijven ter plaatse op zondag van 08u00 tot 10u00 
 

Ingeschreven kan worden met inachtneming van het TT - reglement van de NGC-DBS en de volgende punten: 

 Diegene die willen kunnen vooraf inschrijven bij Eric Thielemans via email: vgc-vzw@telenet.be 
 telefonisch : +32 497 73 38 21 

 D.m.v. uw handtekening stemt u er mee in dat uw vogels uit de showkooi genomen worden om te 
fotograferen. 

 Voor meer informatie over deze show: www.vgc-vzw.eu of  vgc-vzw@telenet.be 
 Let op er worden maar 3 kwekersklassen gevraagd (kwekers worden ondergebracht bij gevorderden). 

 

 Champion  Gevorderde  Beginner 

Aantal vogels ………………… à  € 1,50 €  

Verplichte catalogus  €  2,00 

   

 Totaal € 

 

Datum: ……………………………………2017  Handtekening:  

 Klasse nr. op volgorde  Klasse nr. op volgorde  Klasse nr. op volgorde 

1  13  25  

2  14  26  

3  15  27  

4  16  28  

5  17  29  

6  18  30  

7  19  31  

8  20  32  

9  21  33  

10  22  34  

11  23  35  

12  24  36  


