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chreven. 
Berendrecht, 26 januari 2020. 

 
 

 

 

Beste sportvriend, 

 

Op vrijdag 7 februari 2020 trappen we het 

werkjaar 2020 bij VGC echt op gang met onze 

eerste clubavond 

. 

Iedereen is natuurlijk van harte welkom, lid of 

geen lid, maar natuurlijk kunnen we jullie 

steun meer dan ooit goed gebruiken en 

daarom nogmaals een oproep en steun ons 

en word lid van VGC voor slechts 15 euro. 

 

We hebben onze mini-babyshow, 

ondertussen dé generale repetitie voor de 

Internationale Babyshow van VGC en 

tevens de 1e ronde tellende voor het 

clubkampioenschap wat wil zeggen dat de 

vogels worden geplaatst van 1 tot 15. 

Deelname is gratis en het aantal vogels 

onbeperkt, maar enkel de 10 besten tellen.  

 

We spelen in de gekende VGC 

kwekersklassen:  

     - champion, gevorderde en beginner,  

     - met pop-man voor de rui en  

       pop-man na de rui. (4 speelreeksen). 

 

Het reglement, verder in deze brief, kan u 

ook steeds raadplegen op onze website. 

 

 

 

 

 

Locatie:Parochiezaal Venusstraat 10  

2520 Oelegem (Ranst) 

 

Vogels binnenbrengen: van 19.00u tot 20.30u 

 

Keurmeester deze avond: Jac Cuyten, 

weerom de juiste man op de juiste plaats. Hij 

zal dan ook de vogels met de aanwezigen 

bespreken wat heel interessant kan zijn want 

het is niet eenvoudig om in te schatten hoe een 

jonge vogel zich zal 

ontwikkelen.  

Misschien wel een 

open keuring? 

 

We wensen natuurlijk 

dat u allen een goede 

start neemt in het 

clubkampioenschap 

en daarom hopen we 

u en uw vogels dan 

ook te mogen 

begroeten op deze 

avond. 

 

Eric Thielemans 

 

 

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

 

Vlaamse Grasparkietenclub  vzw 

 

MINI-BABYSHOW 
 

7 februari 2020 
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We willen de aanwezigen op onze voorbije jaarvergadering danken om samen met ons te 

klinken op een prachtig nieuw (kweek)jaar en hun bijdrage aan de vergadering. 

Hierbij een korte reflectie van de avond: 

 Status 

- NGC hanteert vanaf 2020 Champions, Kwekers 

- VGC blijft huidige statussen behouden: Champions, Gevorderden, Beginners 

 IOR verplaatsen naar september: 1 OF 2 weken na NGC 

- dit is niet meer mogelijk voor 2020, keurmeesters reeds vastgelegd 

- voor 2021 na te vragen of zaal vrij is en rekening houden met BS-clubshow 

 Vogelverkoop: Engelse & Kleurgrasparkieten op  zondag 

-  i.p.v. vergadering vrijdagavond in oktober 

- voor 2020 is er geen datum meer vrij, 2021: 03/10 

- we moeten tijdig starten met veel reclame 

 Kleurgrasparkietenshow aan IOR toevoegen in 2020 

 WVK moet show in IOR worden, evenveel hoofdprijzen voor WVK als IOR show 

- Beste v/d show IOR   /   Beste WVK v/d show 

- Beste tegengeslacht v/d show IOR   /   Beste WVK tegengeslacht v/d show 

- Beste EKO v/d show IOR   /   Beste WVK EKO v/d show 

- Beste EKO tegengeslacht v/d show   /   Beste WVK EKO tegengeslacht v/d show 

- Beste EK v/d show   /   Beste WVK EK v/d show 

- Beste EK tegengeslacht v/d show   /   Beste WVK EK tegengeslacht v/d show 

 Engelandreis kwekers bezoek, misschien met vliegtuig i.p.v. boot? Kandidaten? 

 

 

 

 

Reflectie jaarvergadering 
 

10 januari 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 
DATA  1° ronde: vrijdag, 7 februari  2020 Mini-babyshow 

  2° ronde: zondag, 26 april 2020  Contactdag en mini-babyshow 

  3° ronde:  zondag, 7 juni 2020  Int. Open Babyshow van VGC 

  4° ronde: zondag, 23 augustus 2020 Int. Open Rayonshow van VGC 

 
 
 

 KWEKERSKLASSEN: 3 kwekersgroepen: 
 
 Kwekersgroep 1: Champions 

 Kwekersgroep 2: Gevorderden 

 Kwekersgroep 3: Beginners 

 Er zullen dus drie clubkampioenen zijn, in elke groep één. 

 
 
 

 1° EN 2° RONDE   MINI-BABYSHOWS   7 FEBRUARI  EN 26 APRIL 
 

 Inschrijving: deelname is gratis  

het aantal vogels onbeperkt, maar enkel de 10 besten tellen 

 

 Speelreeksen: Mannen voor de rui 

    Poppen voor de rui 

    Mannen na de rui 

    Poppen na de rui 

 

 Punten  voor de eerste 15 vogels in elke speelreeks van elke kwekersgroep 
  toegekend met als verdeelsleutel: plaats 1 = 15 pnt en afdalend  
  verminderd met 1 pnt tot plaats 15 = 1 pnt 

 
 
 

 3° & 4° RONDE  INT.OPEN BABYSHOW 7 JUNI EN IOR 23 AUGUSTUS 
 

 Inschrijving: € 1,50 per kooi, 

het aantal vogels is onbeperkt, maar enkel de 10 besten tellen. 

 

 Speelreeksen zijn deze van het vraagprogramma van deze shows, wat wil zeggen dat 

  u terug kan uitkomen per kleur of variëteiten. De vogels worden dan  

  uiteraard gekeurd door een keurmeester die het plaatsingssysteem  

  hanteert zoals gebruikelijk op onze shows. 

 

 Punten:  volgens de puntenverdeling van het promotie-degradatiesysteem van NGC 

 

Clubkampioenschap VGC 

Reglement - 2020 



 

 

 PROMOTIE / DEGRADATIESYSTEEM VAN DE NGC-DBS 

 

 Keuring volgens plaatsing van 1 tot 7 

 

 

 Puntenverdeling hiervoor is de 

 volgende: 

 

 

 

 

 

LET OP ! Is enkel geldig als aan de volgende voorwaarde in voldaan: 

Een klasse van minimaal zeven aanwezige vogels. Is aan deze 

voorwaarde niet voldaan dan wordt het max. punten aantal verminderd 

met het tekort aan vogels 

 

Echter mocht een eerst geplaatste vogel hoofdgroepwinnaar worden, dan 

wel een  kampioenschap behalen, dan krijgt de vogel alsnog het volledige 

aantal plaatsingspunten toegekend. Dus zeven in plaats van 3. De punten 

van de overige vogels in de klasse waaruit de winnaar komt, blijven 

ongewijzigd 

 

 

 ANDERE KAMPIOENSCHAPPEN EN HUN PUNTEN 

 

 3 punten  Beste vogel van de show 

 2 punten  Beste tegengeslacht van de show 

 2 punten  Beste jonge vogel van de show 

 2 punten  Beste jonge vogel van de show tegengeslacht 

 2 punten  Beste oude vogel van de show 

 2 punten  Beste oude vogel van de show tegengeslacht 

 1 punt   Overige kampioenschappen  

 1 punt   Hoofdgroep winnaar  

 1 punt   Groepswinnaar  
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LIDMAATSCHAP 2020 
 

 

 

Elk jaar weer heeft VGC een fantastisch programma met 

shows en voordrachten met Internationale sprekers en 

keurmeesters. Op deze bijeenkomsten worden tal van 

onderwerpen aangesneden, zolang het maar handelt over 

"de grasparkiet". Meestal zijn dit lezingen verzorgd door 

gastsprekers met of zonder beeldmateriaal, maar ook 

worden er vogels meegebracht, zoals op de mini-babyshows of de kweekvogelshows, en of andere 

activiteiten. 

 

Om al onze activiteiten betaalbaar te houden vragen we als lidgeld bij VGC  € 15,00.  

Uw bijdrage geeft VGC de extra slagkracht om steeds weer top-activiteiten te kunnen blijven 

organiseren waar je natuurlijk van harte welkom bent! 

 

We hopen althans dat we u ook dit jaar op onze ledenlijst 

mogen neerschrijven. 

 

U wordt lid van VGC voor het jaar 2020 door de betaling  

van 15 euro door storting op het rekeningnummer  KBC  

 IBAN BE28 7380 2149 5020 

 BIC  KREDBEBB 

 met vermelding ‘lidgeld 2020’  

 

of aan één van onze mensen van het VGC bestuur. 

 

U bent dan lid van de meest interessante speciaal club in 

België en wij zorgen ervoor dat u met uw vogels de aandacht 

krijgt die u verdient.  

 

Voor de meerprijs van € 40,00 

(dus totaalbedrag van  € 

55,00 betaalt u lidmaatschap 

bij NGC en ontvangt u 10 

maal het clubblad ‘Budgie’.  

Betalingswijze is dezelfde 

procedure zoals hierboven 

beschreven.  

 

 

Uw lidmaatschap is meer dan welkom wegens de stopzetting van de hobby door meer en meer 

liefhebbers en gekende leden. 


