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Berendrecht, 11 augustus 2017. 

 

UITNODIGING Int.Open RAYONSHOW 
 
Beste sportvriend, 
 
Het is weer “time to show” bij de Vlaamse Grasparkieten Club vzw en dit 

doen we op 19 & 20 augustus met onze Internationale Open 

Rayonshow te Oelegem en we willen u hiervoor dan ook van harte 

uitnodigen. 

 

De generale repetitie is voor iedereen alweer achter de rug, als we onze 

voorbije babyshow hieronder mogen catalogeren.  

 

De “ Internationale open rayonshow van VGC” is toch nog net dat ietsje 

meer, niet zomaar een zaal waar we onze kooien met onze pareltjes in 

achterlaten voor een keuring. Neen, een zaal vol van begeestering voor de 

hobby in alles en bij iedereen aanwezig, dat is waar deze show voor staat 

en stilaan een begrip is in onze hobby. 

 

Geen show zonder keurmeesters:  

Jac Cuyten  en  Walter Van Houdt 
Ze gunnen ons hun kijk op onze vogels, toch een mooie eer die 

je als kweker–tentoonsteller te beurt valt. Laten we hen dan ook 

met z’n allen alle eer betuigen door onze beste vogels voor te 

zetten en overtref hen met de superkwaliteit die er in de lage 

landen aanwezig is. 

 

We spelen in de 3 kwekersklassen: beginners, gevorderden en 

champions. Ook zijn er extra prijzen voor de wvk’s, de weinig 

voorkomende kleuren, en dus zijn er op deze wijze weer extra 

mogelijkheden om uw “speciaaltjes” eens mooi te etaleren. 

Verder is er de extra prijs voor de “promotie van een kleurslag”: 

dit jaar de violetten.  

 

Zoals je kunt zien kansen zat om ergens een mooie prijs weg te 

kapen, waaronder ook onze prachtige plaketten (voorbeeld 

hiernaast) voor de besten uit de kwekersklassen. Ook nu weer met alle info 

over de show en foto van de winnaar achter de QR-code zodat u steeds 

letterlijk kan terugblikken op deze IOR.   

 

 

Maatschappelijke zetel: 

Monnikenhofstraat 44 

2040 Berendrecht 

Antwerpen - België 

 

Ondernemingsnr.: BE0889587394 

 

Bankrekeningnummer:  

IBAN: BE28 7380 2149 5020 

BIC:  KREDBEBB 

 

Contact: 

Eric Thielemans:    +32 497 73 38 21 

Jac Cuyten:              0031/402013671 

Daisy Vermeulen  +32 474 90 37 47 

 

 

vgc-vzw@telenet.be www.vgc-vzw.eu 

Aangesloten bij de 

Nederlandse Grasparkietenclub 

 

Nieuwsbrief  2017-5 



 

 

Dus laat het geen gemiste kans zijn en breng die mooie vogels 

van je mee naar de show.  

 

De IOR heeft bij uitstek de meest exclusieve prijs van alle 

shows en dat is het prachtige handwerk gemaakt door Leen 

Vandeweyer: een foto van uw winnaar geborduurd op doek. 

Natuurlijk voor dit prachtwerk is de strijd het hardst en dat 

maakt de prijs nog mooier. 

 

Het is meteen ook de laatste kans om een gooi te doen 

naar de titel van VGC-clubkampioen in je kwekersklasse, 

dus zet je beste beentje nog maar eens voor. 

 

En ook dit jaar 

verloten we weer 

een prachtige 

prijs onder de 

inzenders, ons 

geschonken door 

KBD 

Verandabouw…. 

 

Ach, ik zou nog 

tal van redenen kunnen opsommen om 

je over de streep te halen want dit is 

een unieke kans om je voet naast de 

VGC topkwekers te plaatsen en te 

kijken hoever je staat met de hobby, 

stel vragen, leg contacten profiteer van 

deze gelegenheid! 

 

Je mag natuurlijk ook gewoon ons een 

bezoek brengen en genieten van al het 

prachtige, lekkere, mooie, gezellige, 

verbluffende, kleurrijke en zoveel meer 

dat we te bieden hebben! 

 

Graag tot ziens op de IOR bij VGC! 

 

Eric Thielemans 

 

 

NGC-bezoek op IOR…
NGC zal zondag 20 augustus onze IOR bezoeken voor een technische dag onder 

de keurmeesters. 

Van harte welkom zou ik zeggen! 

. 



VGC - WEBSITE 

 

 

Vind hier het 

laatste 

nieuws i.v.m. 

onze shows, 

activiteiten, 

… 

 

 

LIDMAATSCHAP 2018 

Elk jaar weer heeft VGC een fantastisch 
programma met shows en voordrachten met 
Internationale sprekers en keurmeesters en 
ook voor 2018 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 53,00 euro, en bevat één 
lidmaatschap bij NGC (38 euro), één 
lidmaatschap bij VGC (15 euro) en 10 maal 
het clubblad “Budgie”. 
 
U betaalt door storting op het 
rekeningnummer:  
IBAN     BE28 7380 2149 5020 
BIC       KREDBEBB 
met vermelding van “’uw naam’, lidgeld 
2018”, 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 
euro. 
Voor betaling volgt u dezelfde 
procedure als hierboven beschreven. 

 
Indien u reeds uw lidmaatschap 2018 
betaald heeft, hoeft u niets meer te doen 
en blijft u verder op de hoogte van ons 
fantastisch programma. 

 
 



                          Inschrijfformulier IOR   19-20 augustus 2017 

 

De show wordt gehouden op zaterdag en zondag 19 en 20 augustus 2017,  
Parochiezaal, Venusstraat 10 te 2520 Oelegem. 

Inschrijven:  ter plaatse op zaterdag 19 augustus van 08.00u tot 11.00u 
Keurmeesters:  Jac Cuyten – Walter Van Houdt 
Show open:  zaterdag van 17.00u tot 21.00u  -  zondag van 10.00u tot 17.00u. 
Ingeschreven kan worden met inachtneming van het TT - reglement van de NGC-DBS en de volgende 
punten: 

• D.m.v. uw handtekening stemt u er mee in dat uw vogels uit de showkooi genomen worden om 
foto’s van te nemen. 

• 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 

Ingeschreven vogels ………………..…… stuks à  € 1,50 €  

Verplichte catalogus  €   2,00 

 Totaal: €  
 

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

Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Kweeknummers:  

 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  



           Vraagprogramma  IOR    19-20 AUGUSTUS 2017 
 

 
 

 

Let op we spelen volgens de hoofdgroepen 
EKM = mannen met voetring 2017 
EKP = poppen met voetring 2017 

EKOM = mannen met voetring 2016 of ouder  
EKOP = poppen met voetring 2016 of ouder    

     

 
 

EKM EKP EKOM EKOP   H.Gr 

1 101 201 301 Lichtgroen en donkergroen 1 

3 103 203 303 Grijsgroen 2 

4 104 204 304 Hemelsblauw + kobalt 3 

6 106 206 306 Grijs  4 

7 107 207 307 Alle  opalines 5 

11 111 211 311 Alle cinnamons 6 

15 115 215 315 Alle opaline cinnamons 7 

19 119 219 319 Lutino en Albino incl. GM 8 

20 120 220 320 Alle spangles incl. GM **) 9 

23 123 223 323  Alle Australisch bont alle kleuren incl.**) 10 

25 125 225 325 Geelmaskers (GM) alle kleuren blauw en grijs  incl.**) 11 

26 126 226 326 Lacewing incl. GM *) 12 

27 127 227 327 Overgoten alle kleuren + grijsvleugel incl. GM **)  13 

29 129 229 329 Clearbody alle kleuren incl. GM **) 14 

30 130 230 330 Olijfgroen, mauve en violet  + slate incl. GM **)   15 

32 132 232 332 Geel- en witvleugels incl. GM (regenboog) *) 16 

33 133 233 333 Fallow alle kleuren incl. GM *) 17 

34 134 234 334 Gekuifden alle kleuren en variëteiten incl. GM **) 18 

35 135 235 335 
Recessief bonten alle kleuren incl. GM **) + witte en gele 
zwartogen + hollands bonten 

19 

50 150 250 350 Alle niet gevraagde kleurslagen X 

40    Paren EK  + EKO (1-1 van dezelfde kleur en variëteit) 20 

42    Team EK + EKO (4-0 of 0-4 van dezelfde kleur en variëteit) 21 
      

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 

EKM = Eigen kweek mannen (met voetring huidig broedjaar) 

EKOM = Eigen kweek overjarige mannen (met voetring vorig broedjaar of ouder) 

EKP = Eigen kweek poppen (met voetring huidig broedjaar) 

EKOP = Eigen kweek overjarige poppen (met voetring vorig broedjaar of ouder) 

Alle kleuren van hoofdgroep 12 t/m 19 vallen onder de groep W.V.K. 


