
2333365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Open van 7u30, start om 10u15 

• BBQ verplicht 
• Vogels onbeperkt en gratis 

Jonge 
vogelshow

• Frank Nietgen
• Han Schrijver

Dierenarts

•Roeland Van 
Wynsberghe

Lutino's
•Frank Nietgen

The Luke 
Stud

•Andrew Luke

BBQ

•Lunch met 
vrienden

Inschrijvingen 

Aanvang 

• Parochiezaal, Venusstraat 10,  
2520 Oelegem (Ranst), België 
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Het aftellen is begonnen, de voordrachtgevers en keurmeesters zijn vastgelegd, de lunch is besteld, de 
eerste deelnemers hebben zich al aangemeld... Ja hoor, de VGC contactdag is weer een feit en komt eraan 
op 23 april 2023.  
Laten we nu eerst maar eens één man in de schijnwerper plaatsen, en dat is Jac Cuijten, hij is onze man 
die jaar na jaar het VGC jaarprogramma in elkaar bokst en vooral voor de contactdag is Jac het die het 
verschil maakt voor “de VGC”. Als Jac zijn schouders er niet onder plaatst dan zou een contactdag 
organiseren bijzonder moeilijk zijn voor VGC, Jac opent deuren bij sprekers die niet haalbaar zijn voor 
gewone stervelingen zoals ik, neen ere wie ere toekomt en laten we vooral dankbaar zijn dat Jac dit jaar 
na jaar wil blijven doen voor ons allemaal! 

 
 
 
 

• 8u00 Opening van de zaal en ontvangst met koffie en gebak voor alle deelnemers. 
Babyshow: Binnenbrengen van de vogels voor deelname aan de babykeuring tot 10 u,  
- klasse: Champions en Kwekers 
- tweede ronde van het clubkampioenschap. Acht mooie hoofdprijzen te verdienen! 
- aantal: onbeperkt 
- enkel vogels met voetring 2023, jonge mannen voor de rui, jonge poppen voor de rui, jonge mannen 
na en in de rui en eveneens jonge poppen na en in de rui. 
Keurmeesters: Han Schrijver en Frank Nietgen 
 

• 10u00 Welkomstwoordje en programma voorstelling en we zijn opgang! 
 

• 10u15 Uit De gezondheid van onze vogels: Roeland Van Wynsberghe 
Onze vogels gezond houden is de basis voor een succesvolle kweek. Dit betekent allereerst pro-actief bezig 
zijn: voorkomen is beter dan genezen. Mocht een vogel toch ziek worden is een kundige diagnose en 
daarop afgestemde behandeling een eerste vereiste. Met Roelant hebben we de man in huis, die U perfect 
kan adviseren en laat dit zien in een uitstekende presentatie. 

 

• 11u15 Opening van de babyshow voor de aanwezigen! 
 

• 12u00 Lunch onder vrienden met een heerlijke stevige BBQ. 
Let op! Vergeet niet in te schrijven, ten laatste tegen 17 april a.s. 

 

• 13u30 Succesvol lutino’s kweken: Frank Nietgen 
Frank is al jaren bekent als kweker en keurmeester op topniveau. Als winnaar van de prestigieuze DSV show 
en beste jonge vogel met een albino man enige jaren geleden, laat hij vogels zien op het allerhoogste 
niveau. Over zijn ino kweek heeft hij een prachtige presentatie gemaakt, die hij graag met ons deelt. 

 

• Pauze & Raad de mand (tombola) 
 

• 15u00 All about the Luke Stud: Andrew Luke 
Een van de bekendste stammen in Engeland behoort tot het succesvolle vader en zoon partnership Tom en 
Andrew Luke, winnaars van ontelbaar aantal shows en Challance Certificates. We hebben Andrew bereid 
gevonden het pad naar succes met een prachtige presentatie, waarbij hun topmateriaal aan ons wordt 
voorgeschoteld, met ons te delen. 

 

• 15u45 One for the road, VGC zet je nog een hapje voor en zo sluiten we deze mooie dag 
gezamenlijk af. Cashback zoals beloofd en natuurlijk mag u nog nakaarten met uw vrienden in 
onze cafetaria. Trakteer jezelf nog met een Belgische biertje! 

 

Laat VGC uw gastheer zijn, zak af met je vrienden naar Oelegem in België en beleef een prachtige dag met 
je vrienden. 
Locatie: Parochiezaal - Venusstraat 10 - 2520 Oelgem (Ranst) 
 

   
Scan voor het inschrijven voor de 
BBQ op de qr-code  hiernaast en 
vul de gevraagde velden in, dit 
ten laatste tegen 17 april a.s. 
Betaal het verschuldigde bedrag, 

20 euro per persoon, op het rekeningnummer 
van VGC, KBC BE28738021495020, en pas dan is 
uw inschrijving geldig. 

Bij de afsluiting van onze 
contactdag krijgt u dit bedrag 
zoals beloofd volledig 
terugbetaald. 
 

Programma contactdag 
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