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DE PARADIJSVOGEL KUURNE
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP KBOF 2021
TENTOONSTELLINGSREGLEMENT
,
Alle liefhebbers, volwaardig lid van een West-Vlaamse K.B.O.F. club (primaire club), kunnen deelnemen aan het
provinciaal kampioenschap dat doorgaat op zaterdag 20 en zondag 21 november 2021 in de zaal Kubox,
Kattestraat 188, 8520 Kuurne.
Leden van nationaal gestructureerde specialclubs en rechtstreeks bij de federatie aangesloten leden moeten
deelnemen in de provincie van hun woonplaats.
Jongeren, ouder dan 10 en nog geen 25 jaar, dienen hun geboortedatum te vermelden op het
inschrijvingsformulier.
Deelnemen kan met vogels die geringd zijn met ringen uitgegeven door de K.B.O.F.
Kunnen eveneens deelnemen, onder bepaalde voorwaarden, liefhebbers met vogels geringd met een vaste voetring
voorzien van een kweeknummer anders dan van de K.B.O.F.: de inzender moet volwaardig lid zijn van een WestVlaamse K.B.O.F. club en zijn lidgeld voor het lopende jaar betaald hebben. Het voorleggen van de K.B.O.F.
lidkaart is verplicht bij de inkorving. De ringen moeten uitgegeven zijn door een in België bij de BOU-COM
aangesloten federatie.
Handelaars in vogels kunnen alleen deelnemen in de eigen kweek reeksen met vogels geringd met K.B.O.F ringen
of ringen zoals hierboven beschreven.
De tentoongestelde vogels moeten alle eigendom zijn van de inschrijver.
E.K. (eigen kweek) vogels, waarvan bij de inkorving de K.B.O.F. lidkaart en de lidkaart/kwekerskaart van een in
België bij de BOU-COM aangesloten federatie niet kan worden voorgelegd, worden niet aanvaard. Enkel de
stamnummers, maximum 4, vermeld op het origineel inschrijvingsdocument zijn geldig. Een controle van de
stamnummers zal gebeuren aan de hand van de kwekerskaarten.
De vogels, eenmaal toevertrouwd aan de inrichters, mogen niet meer worden weggenomen, aangevuld of
vervangen.
Zieke, gekwetste of vogels met parasieten worden geweigerd.
De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, verlies, ontsnapping, letsels, en/of alle andere
mogelijke schade aan personen, vogels en/of kooien.
De vogels dienen opgekooid te worden in nette standaardkooien zoals voorgeschreven bij de BOU-COM erkende
federaties, zonder kentekens. Vuile kooien worden geweigerd. De kooibriefjes worden uiterst rechts geplakt.
Onder het nieuwe etiket mogen geen oude etiketten aanwezig zijn. Een zwarte kunststof etikethouder geplaatst
onder de tralies is toegelaten.
De eetbakjes van minimum 7 cm. moeten groen zijn en bevestigd worden aan de tralies rechts van de rechter
zitstok. Afdekplaatjes ervoor zijn niet toegelaten. Voederen in de schuif op de bodem mag.
Voor vogels met speciale voeding zijn meerdere groene eetbakjes toegelaten. De fonteinen moeten wit zijn, met
een kleurloos bovenstuk, en links geplaatst worden.
De eetbakjes voor grote inlandse, grote parkieten en duiven zijn de groene duivenbakjes van 9.5 x 5.5 x 5 cm.
In duivenkooien wordt eten en drinken binnen en/of buiten aangebracht. Op de bodem wordt een wit blokje van
10x10x5cm bevestigd. In kwartelkooien een blokje van 10cm breed over de volledige diepte van de kooi en 2cm
hoog.
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Duiven en hoenders dienen in orde te zijn met de vigerende wetgeving. Alle afstammelingen van de Columba
Livia (Rotsduif), zoals reis- en alle sierduiven, dienen ingeënt te zijn tegen de Newcastle disease of
pseudovogelpest. Tortels en lachduiven van het geslacht Streptopelia niet. Ook alle kwartels, uitgezonderd de
Chinese dwergkwartels, en patrijzen moeten ingeënt zijn. Alle inentingen dienen uitgevoerd te zijn door een
erkende dierenarts. Het originele vaccinatiebewijs dient bij het binnen brengen van de vogels voorgelegd te
worden, een kopie ervan wordt achtergelaten bij de inrichters.
Bij de inkorving moeten de vogels voorzien zijn van eten en drinken voor de volgende 24 uur. Speciale voeding,
met vermelding van de naam van de tentoonsteller, de reeks en het kooinummer, dient aan de inrichters
overhandigd te worden. Indien nodig ook de instructies voor het toedienen.
Zieke vogels zullen uit de TT -ruimte verwijderd worden en in een andere ruimte verzorgd worden. De eigenaar
zal hiervan op de hoogte gebracht worden.
Er worden 9 secties voorzien: 1 Europese, 2 cultuur exoten, 3 exoten, 4 kleurkanaries, 5 postuurkanaries, 6
grasparkieten, 7 parkieten en papegaaien, 8 hybriden en 9 duiven & hoenders. Per sectie kan gespeeld worden in
de reeksen A, B, C, D en E.
Kleur- en postuurkanaries dragen in de klassen A, D en E ringen met jaartal 2021, in de klasse B ringen van 2020
of ouder. Alle andere vogels in de klassen A, D en E hebben ringen met jaartal 2021 of 2020, in de klasse B 2019
of ouder. Stellen en stammen mogen samengesteld zijn uit vogels met verschillende eigen stamnummers, en
indien toegestaan van meerdere kweekjaren.
Bij inschrijving moet naast het reeksnummer, het vogelnummer, de juiste benaming van de vogel, alsook de kleur
en eventueel het geslacht vermeld worden. Indien deze op het kooibriefje ontbreken zal de vogel maximaal 90
punten behalen, zonder medaille. Vogels ingeschreven in een verkeerde reeks kunnen eveneens maximaal 90
punten bekomen, ook zonder medaille. De inrichters zijn niet verantwoordelijk indien bij de keuring zou blijken
dat een vogel in de verkeerde reeks is ingeschreven.
Alle klassementen worden opgemaakt op basis van de nationaal vastgelegde predicaatpunten volgens
onderstaande tabellen:
Individuele vogels:
Puntendeling

Predicaatpunten

Goud
Zilver
Brons
94
34
93
32
24
92
30
22
14
91
28
20
12
90
26
18
10
Overige vogels van 91–90–89: 0 predicaatpunten

Stammen:

Stellen:
Predicaatpunten

Puntendeling
Punten >
Punten >
Punten >
Punten >

372
368
364
360

Goud
36
34
32
30

Zilver
26
24
22
20

Predicaatpunten

Puntendeling
Brons
16
14
12
10

Punten >
Punten >
Punten >
Punten >

187
185
182
181

Goud
35
33
31
29

Zilver
25
23
21
19

Brons
15
13
11
9

De individueel behaalde punten in stam of stel tellen niet mee voor predicaatpunten. Ereprijzen, 4des en 5des krijgen
ook geen predicaatpunten. De volgorde in de klassementen wordt bepaald door optelling van de predicaatpunten
van de 5 best scorende individuele vogels, stammen of stellen.
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Klassementen:
Provinciaal kampioen met predicaatpunten van de 5 beste vogels in de klassen A, B, D en E.
Provinciaal jongeren kampioen met predicaatpunten van de 5 beste vogels in de klassen A, B, D en E.
Provinciale sectiekampioenen met predicaatpunten van de 5 beste vogels in de klassen A, B, D en E.
Provinciale gewestwinnaars in de klassen A, B, D en E volgens uitslag.
Provinciale jongere gewestwinnaars in de klassen A, B, D en E volgens uitslag
Kampioen klasse C: met predicaatpunten van de 5 beste vogels in de klasse C.
Clubkampioen De Paradijsvogel Kuurne met predicaatpunten klassen A, B, C, D en E.
Gewest: naargelang de club bij wie de exposant aangesloten is.
Een commissie zal de ringgegevens en -maten van de medaille winnende vogels in de klassen A, B, D en E
controleren. Bij twijfel of problemen is deze commissie bevoegd om een vogel uit de kooi te halen. Zij is niet
verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.
De betrokken vogel wordt buiten wedstrijd geplaatst in geval van: vogel zonder ring, ring onleesbaar, vogel met
aangeknepen kleurring, te grote ring die verwijderd kan worden zonder het gewricht te beschadigen, en ring met
stamnummer niet eigen aan de tentoonsteller.
Alle vogels worden uitgesloten in geval van: een vogel met 2 ringen, een bijgewerkte ring; vogel waarvan de
primaire eigenschappen veranderd werden, een bijgekleurde snavel, poten of nagels, geknipte, bijgewerkte of
bijgekleurde bevedering, gelijmde bevedering of hoorndelen, dit alles om fouten die de vogel heeft te verbergen.
Bij 2 of meer stamnummers niet eigen aan de exposant.
Voor vogels, uitgesloten of buiten wedstrijd gezet, kan geen inschrijvingsgeld teruggeëist worden.
Iedere deelnemer met minstens 10 vogels ontvangt een aandenken en/of een waardevolle naturaprijs. Voor de
jongeren (> 10 en < 25 jaar) wordt nog een extra prijs voorzien.
De inschrijvingslijsten dienen opgestuurd of gemaild te worden naar Luc Braekeveldt, Rijksweg 222, 8710
Wielsbeke e-mail: luc.braekeveldt@gmail.com (gsm 0485/040131) uiterlijk tegen zaterdagavond 13 november.
De kooibriefjes worden opgestuurd.
Voor algemene inlichtingen kan u terecht bij Kurt Delsoir (0473/441397 kurt.delsoir@outlook.be ) en Luc
Braekeveldt (0485/040131) luc.braekeveldt@gmail.com .
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.50 € per vogel, administratiekosten en een gratis cataloog 5 €.
Inkorven gebeurt op donderdag 18 november tussen 14h00 en 21h00. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen
worden maximum 10 wijzigingen en 5 extra vogels van reeds ingeschreven tentoonstellers nog aanvaard. Vogels
uitschrijven kan onbeperkt. Kwekerskaarten dienen voorgelegd te worden.
De tentoonstelling is open voor bezoek op zaterdag van 09h00 tot 18h00 en op zondag van 09.00 tot 16h00. Op
zondag is er tevens een ruil- en verkoopbeurs van 07h00 tot 12h00.
De tafelkeuring gebeurt met tablets door K.B.O.F. keurmeesters op vrijdag 19 november. Hun beslissing is
onherroepelijk.
Alle exposanten met partner worden vriendelijk uitgenodigd voor de opening op vrijdag 19 november om 19h30.
De prijsuitreiking gebeurt op zondag 21 november om 16h00. De uitkorving volgt onmiddellijk na de
prijsuitreiking, volgens inschrijving.
De Paradijsvogel Kuurne is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, verlies, ontsnapping, letsels,
vandalisme en alle andere mogelijke schade aan personen, vogels, kooien en toebehoren.
Gezien de wet op de privacy verbindt De Paradijsvogel Kuurne er zich toe om geen gegevens aan derden door te
geven. De gegevens van de tentoonsteller dienen enkel om de nodige uitslagen op te maken. Wie zijn gegevens
niet vermeld wil zien in de cataloog moet dat duidelijk vermelden op de inschrijvingslijst.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement. Voor punten niet voorzien in het
reglement is het KBOF nationaal/provinciaal tentoonstellingsreglement 2019 van toepassing.
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