
   

I N T E K E N L I J S T 2022 

Naam :  Straat :    Nr.:  

Postnummer : Woonplaats:    Tel.nr. :            /  

Vereniging waaronder u deelneemt:    Stamnr(s) :             / 

Email:                 Afstand in km:                                        / 

WELKE ZAK ZAAD VERKIEST U (omcirkel uw keuze):                                                           / 

wildzang – kanaries – exoten – grote parkieten – kleine parkieten – duiven. 

Nr. Kooi nr. Benaming en kleur vogels Sectie 
Reeksnummers 

Klas A Klas B Klas D Klas E 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

                                                                                               Inschrijving  

Per vogel: € 2,50 x    

                                                                                              Administratie + cataloog      € 4,00 

 Totaal:    



 

RICHTLIJNEN DIAMOND BIRD SHOW v.z.w. 

 

1.  Iedereen, aangesloten bij een erkende federatie, mag deelnemen aan de Diamond Bird Show. 

2.  Intekenlijsten: moeten in één exemplaar voor 04 oktober 2022 toekomen (via post of mail) bij Jos Smeyers, Kapelstraat 9A, 2470 

Retie. Tel.:  0499/369692  Email: jossmeyers@skynet.be    
3.  Opgelet - inschrijvingen!!! Er kan enkel nog ingeschreven worden met voorinschrijvingen. Maandagavond worden de 

inschrijvingen afgesloten. Op donderdag zijn er nog maximaal 3 wijzigingen per deelnemer toegelaten, enkel in dezelfde 
sectie. 

4.  Inkorving: donderdag 06 oktober van 17 tot 22 u. stipt 

5.  Keuring: vrijdag 07 oktober. 

6.  Tentoonstelling geopend:  zaterdag 08 oktober van 8 tot 20 u. 

             zondag 09 oktober van 8 tot 18 u. 

6. Zaal: Evenementenhal De Populier, Populierenhoeve 22, 2240 Zandhoven (achter Tuincentrum Rijmenants) 

7.   Uitkorving: zondag 09 oktober vanaf 18.00 uur. Uitkorving gebeurt op basis van afstand. De verste liefhebber eerst. 

8.   Prijsuitreiking: zondag 09 oktober, vanaf 15 uur. 

9.   Inschrijving: € 2,50 per ingeschreven vogel. Administratiekosten en catalogus € 4,00. Ingeschreven vogels te betalen bij het 

binnenbrengen. Er staat geen max. op het aantal ingeschreven vogels! 

10.   Klassement per 5 vogels wordt opgemaakt per sectie voor de DIAMOND BIRD SHOW TROFEE. 
11.  Predikaatpunten: worden toegekend volgens de regeling die ook bij NoFon geld. Uitleg: zie op onze website 

www.diamondbirdshow.be. 
12.  Trofee DIAMOND BIRD SHOW: per sectie ontvangt de winnaar een 18-karaats gouden Diamond Bird Show Trofee t.w.v. 500€. De 

2de ontvangt een zak zaad, de 3de ontvangt 4kg eivoer. Ook krijgt elke deelnemer met minimum 15 vogels aanwezig naturaprijzen 
t.w.v. + 40€ met o.a. een zak Suprème van Deli Nature. 

13.   Klassen: 
A = Eigen kweek kleur- en postuurkanaries 2022, andere secties 2022 + 2021 (individueel). 

B = Eigen kweek t.e.m. 2021 voor kleur- en postuurs, t.e.m. 2020 voor andere secties (individueel)  
D = Stam 4 vogels eigenkweek idem als A-klasse 

E = Stel 2 vogels eigenkweek idem als A-klasse 

14. Aandenken van de K.B.O.F. voorzien voor de beste stam. 

15. Herinnering aan sommige punten van het reglement: 

• Alle stamnummers vermelden rechts bovenaan de lijst. 

• De juiste kleur vermelden van alle kleurmutaties. 

• De juiste naam van hybriden opgeven (naam van vader eerst). 

• Kooinummers rechts onderaan op de kooi kleven. Bij koepelkooien op de lange kant volledig rechts. 

• In kolom A, B, D of E, de sectie en de reeks vermelden (geen kruisjes). 

• Alle standaardkooien, ook kartonnen, erkend door een erkende federatie mogen gebruikt worden. 

• Vogels moeten in kooien van de juiste grootte worden binnengebracht. 

• Vogels in verkeerde reeks: max. 89 punten. 

• Alle kwekerskaarten verplicht te tonen bij het inkooien! 

• Geen open kleurringen en/of verwijderbare ringen. 

• Zieke vogels of in slechte staat verkerende en/of vuile kooien worden geweigerd. 

• Vogels voorzien van eten en drinken voor 24 uur. 

• Wit drinkflesje aan de kooi. 

16. Vogels op de intekenlijst rangschikken per sectie en reeksnummer. 

17. Alle deelnemende vogels dienen in orde te zijn met alle geldende wetgevingen. 

18. Kooinummers mogen niet gewijzigd worden. Uitzonderlijke kleine wijzigingen worden door de inrichter zelf gedaan. 

19. Vogels die speciale voeding vereisen moeten duidelijk aangeduid worden op de intekenlijst en de inrichters dienen hierop 
attent gemaakt te worden bij het binnenbrengen van de vogels. De deelnemer zorgt zelf voor de juiste voeding. 

20. De inrichtende vereniging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, brand of enig ander letsel aan 
vogels, personen of goederen overkomen. 

21. Niet in het reglement voorziene gevallen worden door het bestuur beslecht. Klachten moeten zondag 
voor 13h bij de sectieverantwoordelijke worden gemeld. 

22. Ingestuurde vogels mogen worden gefotografeerd door de inrichters. 

23. Door vogels in te schrijven verklaart men zich akkoord met onderhavig reglement. 

24. De Diamondbirdshow (DBS) heeft een dataregister van zijn deelnemers, hierin wordt opgenomen naam, straat, postnummer en 
stad of gemeente en uniek kweeknummer en de lijst van ingeschreven vogels. Op vrijwillige basis kan hier een e-mailadres en 
telefoonnummer worden opgenomen. Bij deelname aan de DBS worden de gegevens van de actuele deelnemers gepubliceerd in 
de catalogus van de DBS. Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer zich hiermee akkoord. 

 

 
     PS: Vogels met “niet leesbare ringen”, en foute of niet doorgegeven stamnummers, worden buiten wedstrijd gezet!!! 

 

 

 

Wij wensen alle deelnemers veel succes in een sportieve strijd. 
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