
 

 

 

 

 

Berendrecht, 10 december 2013. 

 

 
Beste sportvriend, 

 

 

Voor de tweede maal sluiten we bij VGC het werkjaar af met de “VGC kerstshow” daar 

waar we dat vroeger deden met het gezellig samenzijn. Het gezellig samenzijn was ook 

weer een toppertje van de Roger en de 120 aanwezigen hadden het dan ook super naar hun 

zin met lekker eten en drinken en deze maal met de perfecte achtergrondmuziek. Voor hen 

die dit gemist hebben, stip alvast 14 december 2014 aan in je agenda.  De kalender 2014 

vind je op onze website www.vgc-vzw.eu.  

 

De kerstshow mag je zeker niet missen en daarom nodigen we u persoonlijk uit om samen 

met ons wederom “de show te stelen” in de Antwerpse Kempen als Belgisch rayon van de 

Nederlandse Grasparkieten Club op onze tweede kerstshow op zondag 15 december 2013. 

Het is een unieke show die je de kans geeft om een vroege kerstsfeer met je partner, 

kinderen en vogelvrienden te beleven! 

 

De kerstshow is een unieke formule om heel jonge (2014), jonge (2013) en oudere vogels 

tentoon te stellen. Het zijn vooral de laat gekweekte, meestal heel goede jongen, die hier 

een extra kans krijgen in hun geboortejaar (2013) en die we anders pas kunnen showen in 

augustus of september een jaar later en we weten wat er ondertussen allemaal kan 

voorvallen. Ook overjarige vogels kunnen nog meedingen, net zoals we een competitie 

hebben voor de eerste baby’s van 2014. De baby’s 2014 gaan in een open voorkeuring op 

de show.  

We hebben slechts drie kwekersklassen voorzien, Champions, Gevorderde + Kwekers, 

Beginners. Ook hebben we het vraagprogramma teruggebracht tot op het niveau van 

hoofdkleurgroepen wat allemaal voor nog meer competitie moet zorgen.  

 

Geen show zonder keurmeesters en hiervoor hebben we dan ook niemand minder dan onze 

Walter, Walter Van Houdt in team met NGC-keurmeester, en Wim Hattink die al onze 

vogels zullen keuren met als resultaat dat we een eindwinnaar bekomen die onze “zilveren 

pin” in ontvangst zal mogen nemen. We zijn bij VGC dan ook trots dat we op de Wall of 

fame dan ook een naam als Armand Swaegers mochten neerschrijven als 

winnaar van de eerste VGC kerstshow en hem de zilveren pin 

mochten overhandigen, want met zijn status en verdienste in de 

hobby had het een briljanten pin mogen zijn! Wie 

krijgen we dit jaar als mooie winnaar van 

deze waardevolle prijs? 

 

Natuurlijk zijn er ook voor de andere 

winnaars unieke prijzen voorzien en dit 

alles in de juiste kerstsfeeromkadering, 

kerstmuziek, smoutebollen, snert en 

eveneens op de afspraak de enige echte 

Kerstman, herkenbaar voor jong en oud!  

 

Afsluiten doe ik met de hoop u te mogen begroeten 

op onze kerstshow! 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Voor het bestuur,  

Eric Thielemans  

  

Maatschappelijke zetel: 

Monnikenhofstraat 44 

2040 Berendrecht 

Antwerpen - België 

 

Ondernemingsnr.: 889.537.394 

 

Bankrekeningnummer:  

IBAN: BE28 7380 2149 5020 

BIC: KREDBEBB 

 

Contact: 

Eric Thielemans: 0497/733.821 

Roger Vandeweyer:      0471/324.116 

Jac Cuyten:                 0031/402013671 

 

vgc-vzw@telenet.be www.vgc-vzw.eu 
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VGC CLUBKAMPIOENSCHAP KLASSEMENT 2013 
 

 

Het clubkampioenschap bij VGC wordt verspeeld in twee groepen, Champions 

& Gevorderde en Kwekers & Beginners, zo hebben we dus ook twee 

klassementen en uiteindelijk twee winnaars.   Onze clubwinnaars 2013: 

 

Champions /Gevorderden   Kwekers / Beginners 

1° Van De Korput Cor   1° Van Den Abeele  Franki 

2° Desmaele Etienne     2° JMS Partnership 

3° Meert Freddy     3° Van Den Bosch-Goedbloed Partnership 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

  Inschrijfformulier JONGEN VGC kerstshow 2013 
 

 

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

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

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

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

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

 

De show wordt gehouden op zondag 15 december in de parochiezaal, Venusstraat 10 te Oelegem. 

Inschrijven ter plaatse op zondag van 8.00 tot 10.00 uur. 
 

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

 Diegene die willen kunnen vooraf inschrijven bij Roger Vandeweyer tel. 014-618327 of email 

r.vandeweyer@skynet.be 

 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 kwekersklasse gevraagd, gevorderde en kwekers zijn samen. 

 

 Champion  Gevorderde/Kweker  Beginner 

Aantal vogels à  € 1,50 €  

Verplichte catalogus  €  2,00 

   

 Totaal € 

 

Datum: ……………………………………2013    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  



 

Vraagprogramma  JONGEN VGC kerstshow 2013 
 

 

Enkel vogels met ringen van 2014 

dus mannen en poppen na de rui zijn er niet. 
 

 

  

MVR PVR     H.Gr 

1 101   Lichtgroen en donkergroen 1 

2 102   Grijsgroen 2 

3 103   Hemelsblauw en kobalt 3 

4 104   Grijs  4 

5 105   Alle Opalines  5 

6 106   Alle Cinnamons  6 

7 107   Alle Opaline cinnamons  7 

8 108   Lutino en Albino incl. GM 8 

9 109   Alle Spangles incl. **) 9 

10 110   Alle Australisch bonten  incl.**) 10 

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

12 112   Lacewing incl. GM *) 12 

13 113   Overgoten en grijsvleugel alle kleuren incl. GM **) 13 

14 114   Clearbody alle kleuren incl. GM **) 14 

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

16 116   Geel- en witvleugels incl. GM (regenboog) *) 16 

17 117   Fallow alle kleuren incl. GM *) 17 

18 118   Gekuifden alle kleuren en variëteiten incl. GM **) 18 

19 119   
Alle Recessief en  hollands bonten alle gele en witte zwart ogen 

incl. GM **) 
19 

21 121   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 kleuren van hoofdgroep 12 t/m 19 vallen onder de groep W.V.K.  



 

Inschrijfformulier OVERIGE VGC kerstshow 2013 
 

 

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

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

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

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

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

 

De show wordt gehouden op zondag 15 december 2013 in de parochiezaal, Venusstraat 10 te Oelegem. 

Inschrijven ter plaatse op zondag van 8.00 tot 10.00 uur. 

 

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

 Diegene die willen kunnen vooraf inschrijven bij Roger Vandeweyer 014-618327 of email 

r.vandeweyer@skynet.be 

 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 kwekersklasse gevraagd, gevorderde en kwekers zijn samen. 

 

 Champion  Gevorderde/Kweker  Beginner 

Aantal vogels à  € 1,50 €  

Verplichte catalogus  €  2,00 

   

 Totaal € 

 

Datum: ……………………………………2013    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  



 

Vraagprogramma OVERIGE  VGC kerstshow 2013 
 

Opgelet:  Er wordt enkel volgens de hoofdgroepen gespeeld. 

      EKM = mannen met voetring 2013                 

      EKP = poppen met voetring 2013 

      EKOM = mannen met voetring 2012 of ouder 

      EKOP = poppen met voetring 2012 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 en 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. **) 9 

23 123 223 323 Alle Australisch bonten  incl.**) 10 

27 127 227 327 Geelmaskers (GM) alle kleuren blauw en grijs  incl.**) 11 

28 128 228 328 Lacewing incl. GM *) 12 

29 129 229 329 Overgoten en grijsvleugel alle kleuren incl. GM **) 13 

31 131 231 331 Clearbody alle kleuren incl. GM **) 14 

32 132 232 332 Olijfgroen, mauve en violet  en slate incl. GM **)  15 

34 134 234 334 Geel- en witvleugels incl. GM (regenboog) *) 16 

35 135 235 335 Fallow alle kleuren incl. GM *) 17 

36 136 236 336 Gekuifden alle kleuren en variëteiten incl. GM **) 18 

37 137 237 337 
Alle Recessief en  hollands bonten alle gele en witte zwart ogen 

incl. GM **) 
19 

39 139 239 339 Alle niet gevraagde kleurslagen X 

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

42    Team EK  en 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.  


