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K.A.O.B.-Kampioenschappen 2019. Tentoonstellingsreglement. 
Zeer aandachtig te lezen a.u.b. Namens de Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België. De raad van bestuur. 

  
Artikel 1: De K.A.O.B.-kampioenschappen 2019 worden 
ingericht in ’t Bau-Huis, Slachthuisstraat 60 te 9100 Sint-Niklaas.  
 
Artikel 2: Alle vogelliefhebbers (Belgen en buitenlanders) 
mogen aan de tentoonstelling deelnemen indien ze lid zijn van 
de K.A.O.B. Voor de klassen A, B, D en E moeten de vogels 
ringen dragen die toelaten de eigenaar te identificeren.  
 
Artikel 3: Alle ingeschreven vogels moeten eigendom zijn van de 
exposant. Dit geldt ook voor de vogels uit de klasse C. 
Algemene richtlijnen geldig voor alle kooien 
1. De kooien moeten zwart geverfd zijn aan de buitenkant en 
wit aan de binnenkant. Alleen de standaardkooien (ook de 
kunststofkooien) van alle federaties die beantwoorden aan de 
voorgeschreven eisen, en enkel deze, zullen aanvaard worden 
om aan uniformiteit te geraken en voor het welzijn van de 
vogels. Bij het inbrengen wordt er toezicht uitgevoerd op de 
kooien. De kooien mogen geen enkel herkenningsteken dragen 
en moeten net en in goede staat zijn. Onzuivere kooien worden 
geweigerd. 
2. Alle kooien moeten voorzien zijn van een schuiflade uit hout 
of plastiek met een geïntegreerde eetbak. Uitzondering voor de 
grote Europese, de grote parkieten en de grasparkieten waar 
gesloten kooien zonder schuiflade toegestaan zijn. Uiteraard 
worden ook de kunststofkooien zonder schuiflade aanvaard. De 
groene halfronde eetbakjes aan de tralie zijn toegelaten en 
moeten rechts van de kooi bevestigd worden. 
3. De drinkflessen die gratis worden verstrekt door de inrichters 
bij de inkorving, moeten gebruikt worden. Ze dienen aan de 
linkerzijde van de kooi aangebracht te worden. Er zijn echter 
uitzonderingen toegelaten: voor de grote vogels en speciale 
soorten waar de hoogte van de drinkfles onbeperkt is. Deze 
moeten eveneens aan de linkerkant aangebracht worden met 
een beugel in de mate van het mogelijke. 
4. Het zelfklevende etiket vermeldt het kooinummer, de klasse 
en de juiste naam van de vogel. Dit etiket moet rechts op de 
onderplank van de kooi aangebracht worden. De zwarte 
kunststoffen etiketplaatjes zijn toegelaten en worden rechts op 
de onderplank bevestigd. Oude etiketten moeten vooraf 
verwijderd worden. Er mogen geen 2 etiketten op elkaar 
gekleefd worden. 
5. Alle kooien moeten voorzien zijn van twee zitstokken, met 
uitzondering voor de hoenderachtigen waar een plankje 
aangebracht moet worden op de bodem van de kooi. Ook 
zitstokken langs het front bevestigd, zijn toegelaten. 
6. De zitstokken moeten aangepast zijn aan de poten van de 
vogels. De stokken moeten van hout zijn, glad of gegroefd, met 
of zonder cilindervormige versterking aan de basis en zonder enig 
uitwendig kenmerk. 
7. Voor uitzonderlijke afmetingen en het inrichten van sommige 
kooien moeten de exposanten zich houden aan de richtlijnen die 
verder in deze bundel worden medegedeeld. Noteer dat alle 
afmetingen slaan op de buitenzijde van de kooi. 
8. Voor de kruisingen zal de naam van de vader en van de moeder 
in de twee landstalen op het etiket afgedrukt worden en dit 
volgens de gegevens verstrekt door de exposant via het 
inschrijvingsbulletin. 
 
Artikel 4: Het inschrijvingsgeld moet samen met de inschrijving 
betaald worden. Indien die betaling niet ten gepaste tijde is 

geschied, behoudt het inrichtende comité zich het recht voor 
om de vogels bij het inbrengen te weigeren. Indien de 
ingeschreven vogels niet worden ingebracht op de vastgestelde 
datum, indien ze worden geweigerd, ze buiten wedstrijd 
werden gesteld of gedeclasseerd vervalt het inschrijvingsgeld en 
wordt het eigendom van de inrichters. 
 
Artikel 5: Wat de Europese vogels en hun mutaties betreft, 
dient men zich strikt te houden aan de wettelijke voorschriften 
van het Gewest waar de tentoonstelling plaats heeft. 
 
Artikel 6: Bij het inbrengen moeten de vogels voorzien zijn van 
eten en drinken voor minstens 24 uur. Nadien worden ze door 
de inrichters verzorgd. Indien hij/zij dit wenst mag de liefhebber 
zelf zijn/haar vogels komen verzorgen. Hij/zij moet dit echter 
uitdrukkelijk op zijn inschrijvingsformulier vermelden. Hetzelfde 
geldt voor vogels met een speciale voeding. Elke zieke vogel 
wordt uit de tentoonstellingszaal verwijderd en verder verzorgd. 
De eigenaar zal hiervan in kennis gesteld worden. 
 
Artikel 7: Puntenrangschikking. Een Belgisch Kampioen K.A.O.B. 
wordt aangeduid volgens de zes hoogst gequoteerde vogels in 
de klassen A, B, D en E en dit in de volgende secties: 
kleurkanaries, postuurkanaries, parkieten, exoten, kruisingen, 
Europese vogels en duif- en hoenderachtigen. De eerste 
gerangschikte van elke sectie ontvangt een speciale prijs. 
 
Artikel 8: Iedere exposant die een of meerdere medailles 
behaald heeft zal een getekend diploma ontvangen die het 
aantal medailles (goud, zilver en brons) zal vermelden. Iedere 
tentoonsteller die een gouden medaille heeft bekomen zal een 
gouden medaille ontvangen die het aantal behaalde medailles 
vermeldt. Hetzelfde geldt voor de zilveren en de bronzen 
medailles. 
 
Artikel 9: De liefhebber is verplicht op zijn inschrijvingsformulier 
het reeksnummer te vermelden. Vogels die, al dan niet 
opzettelijk, ingeschreven werden in een verkeerde reeks 
worden buiten wedstrijd (B.W.) geplaatst.  
 
Artikel 10: Ringcontrole. Alle vogels die een medaille behalen in 
de klassen ‘eigen kweek’ A, B, D en E worden onderworpen aan 
een ringcontrole door het inrichtend comité. Opmerking: indien 
een exposant meerdere stamnummers heeft is hij/zij verplicht 
deze allen, alsook de doorlopende ringnummers te vermelden 
op het inschrijvingsformulier. Een kopie van het originele attest 
voor de 000-ringen met doorlopende nummering moet bij het 
inbrengen der vogels overhandigd worden aan de inrichters. Let 
wel 000-ringen zijn niet toegelaten voor Europese vogels! Een 
fotokopie van het eigendomsbewijs van deze ringen moet bij 
het inschrijvingsformulier gevoegd worden. De stam of stel 
waarvan één of meerdere vogels wordt gedeclasseerd bij de 
ringencontrole wordt niet meer als stam of stel weerhouden. De 
andere vogels van deze stam of stel tellen niet meer mee voor 
de klassementen. Elke vogel die een gesloten ring draagt die 
niet beantwoordt aan de voorgeschreven richtlijn zal buiten 
wedstrijd geplaatst worden (voorbeeld: te groot geringd = 
Buiten wedstrijd). Voor vogels die buiten wedstrijd geplaatst zijn 
of afwezig zijn kan men geen inschrijvingsgeld terugeisen. 
 



Wanneer wordt een vogel buiten wedstrijd geplaatst in de 
klasse A, B, D en E? 
• De ring is onleesbaar. 
• Een ring met verkeerd stamnummer. 
• Een vogel met een open ring. 
• Een vogel zonder ring. 
• Een vogel die te groot geringd is. 
• Vogels ingeschreven in de verkeerde reeks. 
 
Artikel 11: Keuring van de vogels. De vogels worden uitsluitend 
door K.A.O.B.-keurmeesters gekeurd. De beslissingen van de 
jury zullen onherroepelijk zijn. De vogels worden gekeurd aan 
tafel per categorie en per reeks. De keurmeesters die deel 
uitmaken van de jury mogen geen vogels tentoonstellen. Vogels 
met open ringen en dubbel geringde vogels worden niet 
toegelaten. Elk vastgesteld bedrog sluit de deelnemer uit. Door 
zijn deelname aan de K.A.O.B.-tentoonstelling wordt van iedere 
deelnemer verwacht dat hij/zij afziet van eender welke 
verantwoordelijkheid te leggen bij de inrichters of bij de 
keurdersgroepering, en dat hij of zij noch schadeloosstelling 
noch morele schadevergoeding zal eisen.  
 
Wanneer spreken we van bedrog/fraude? 
• Kunstmatig bijkleuren van hoorndelen (nagels, bek, poten...) 
de huid en de bevedering van de vogel. 
• Het aaneen lijmen van veren. 
• Knippen of bijwerken van de bevedering. 
• Bij een vogel die niet conform geringd is: vogel met 2 ringen, 
ring met een stamnummer niet eigen aan de liefhebber, een 
bijgewerkte ring, een open ring, te groot geringd,  
 
Artikel 12: Verdeling van de K.A.O.B.-kampioenen. (Zie aparte 
lijst: 'Te betwisten kampioenschappen'). 
• Klasse A, D en E = eigen kweek 2019. Deze vogels moeten 
geringd zijn met door een erkende federatie voorgeschreven 
gesloten voetring (zie art. 2). Voor alle parkieten (gras- en 
andere) en gouldamadines in A, D en E: zijn ringen van het jaar 
2018 en 2019 toegelaten. 
• Klasse B = eigen kweek van de voorgaande jaren. Deze vogels 
moeten geringd zijn met door een erkende federatie 
voorgeschreven gesloten voetringen (zie art 2). Alle parkieten 
en gouldamadines geringd met ringen 2017 en voorgaande 
jaren. 
• Klasse C = vrije klas. (Geringde en ongeringde vogels). 
 
Artikel 13: De individuele titels (goud, zilver en brons) worden 
toegekend aan vogels die minstens 90 punten behalen. De 
stammen moeten minstens 360 punten behalen voor goud, 
zilver en brons, harmoniepunten inbegrepen. De stellen moeten 
minstens 180 punten behalen voor goud, zilver en brons, 
harmoniepunten inbegrepen. Er moet altijd minstens één punt 
verschil zijn tussen een gouden en een zilveren medaille. 
 
Artikel 14: a. Het inrichtend comité is niet verantwoordelijk 
voor sterfte, ziekte, vlucht of andere gevallen van schade bvb. 
schade aan kooien. b. Bij diefstal zal er steeds aangifte gedaan 
worden bij de politie. 
 
Artikel 15: Kostprijzen: 
• Toegang tot de tentoonstelling: 8 euro per persoon. 
• De toegang is gratis voor kinderen onder de 14 jaar, begeleid 
door hun ouders. 
• De exposant die minstens 10 vogels inschrijft heeft 
doorlopend gratis toegang tot de show. Hij/zij ontvangt bij het 

inbrengen van zijn/haar vogels een deelnemingskaart die strikt 
persoonlijk is. 
• De K.A.O.B.-keurmeesters hebben gratis toegang op vertoon 
van hun keurderskaart. 
• Het inschrijvingsgeld per vogel is 2,5 euro. Voor alle vogels die 
voor 17 december worden betaald en ingeschreven wordt er 2 
euro per vogel gerekend. Catalogusprijs: 6 euro. 
• De keurmeesters die gekeurd hebben op het K.A.O.B.-
kampioenschap ontvangen een gratis catalogus alsook alle 
helpers. 
• De parking van het Bau-Huis is gratis.  
 
Betaling: K.A.O.B.-rekening Belgisch Kampioenschap IBAN BE88 
0001 3934 4641 BIC: BPOTBEB1 
 
Artikel 16: Te onthouden data: 
•Inzending inschrijvingsformulier en betaling van de vogels 
uiterlijk voor 13 december 2019 op de onderstaande KAOB-
rekening. Kleine aanpassingen worden later nog aanvaard. De 
exposanten die voor 13 december hebben ingeschreven zullen 
hun etiketten via de post toegestuurd krijgen. De andere 
exposanten zullen hun etiketten ter plaatse ontvangen. 
Secretariaat: Dhr. D. Duvivier, Rue de Bruxelles 85 7850 Enghien 
GSM: 0477/98.70.81 of +32(0)2/396.35.50. E-mail: 
diduv@skynet.be  
• Inbrengen der vogels: 18 december 2019 van 16 tot 22 uur.  
• Keuring der vogels: donderdag 19 december 2019. 
• Inhuldiging met receptie voor de exposanten en de 
genodigden: vrijdag 20 december 2019 om 19 uur. 
• Toegang voor het publiek: zaterdag 21 december 2019 van 9 
tot 18 uur, en zondag 22 december 2019 van 9 tot 16 u 
• Prijsuitreiking zondag 22 december om 17 u. 
• Teruggave van de vogels (tentoonstelling) op zondag 22 
december 2019 om 18 uur.  
 
Artikel 17: Alle gevallen die niet in het reglement voorzien zijn, 
zullen door de voorzitter van het inrichtend comité opgelost 
worden. Door zijn deelname aanvaardt de exposant die 
beslissingen. 
• De niet-erkende mutaties kunnen 93 punten bekomen. 
• Tijdens het binnenbrengen van de vogels hebben alleen de 
inrichters en de helpers toegang tot de zaal. 
 
Artikel 18: Dit reglement werd goedgekeurd door de raad van 
bestuur, en vernietigt alle vorige. Alle klachten zullen door de 
voorzitter van het inrichtend comité ten laatste tot 
zondagmiddag aanvaard worden. Eventuele klachten zullen 
door hem doorgespeeld worden aan de voorzitter van de 
keurders met afschrift aan de groepsoversten.  
 
Artikel 19: Alle reisduiven en alle sierduiven moeten ingeënt zijn 
tegen de Newcastle Disease (NCD of pseudovogelpest). Ook alle 
kwartels en patrijzen (uitgezonderd de Chinese dwergkwartel) 
dienen tegen deze ziekte ingeënt te worden door een erkende 
dierenarts. Het origineel vaccinatiebewijs (met de juiste 
ringnummers) dient voorgelegd te worden bij de inschrijving. 
Een kopie hiervan wordt afgegeven bij de inschrijving. Het attest 
dient ook getoond te worden bij de inkorving.  
Geen geldig attest = geen inschrijving. 
 
Artikel 20: In het kader van de privacywetgeving wordt er aan 
elke liefhebber gevraagd om op het inschrijvingsformulier aan 
te duiden welke persoonlijke gegevens er níét mogen 
opgenomen worden in de catalogus.



Welke kooien op het K.A.O.B.-kampioenschap te Sint-Niklaas? 
Volgende kooien worden aanvaard op het komende K.A.O.B.- kampioenschap gehouden in Sint-Niklaas. 

 
Algemene richtlijnen  

• De kooien moeten zwart geverfd zijn aan de buitenkant 
en wit aan de binnenkant. Uitzondering hierop wordt 
gemaakt voor de Gloster en de Norwich. Hier mag de 
binnenkant van de kooien groen geverfd zijn. Het 
voorfront moet zwart, wit of chroom zijn. Alle kooien 
moeten voorzien zijn van een schuiflade uit hout of 
plastiek. Uiteraard worden ook de kunststofkooien 
zonder schuiflade aanvaard. 

• Alle drinkflesjes moeten wit zijn en van het 
cilindervormige type. Het drinkflesje moet links van de 
kooi aangebracht worden. 

• Alle kooien moeten voorzien zijn van twee zitstokken, 
behalve die voor de hoenderachtigen. 

• De zitstokken moeten uit hout zijn, glad of gegroefd, met 
of zonder cilindervormige versterking aan de basis en 
zonder uitwendig kenmerk. 

• Voor uitzonderlijke afmetingen en inrichtingen van 
sommige kooien moeten de tentoonstellers zich houden 
aan wat volgt in de bijzondere richtlijnen. 

 
Bijzondere richtlijnen 

• Kleurkanaries. Standaardkooi = 36 x 30 x 15 cm (lxhxb). 
Buitenkant zwart, binnenkant wit. Gebogen voorfront in 
zwart of chroom. Twee zitstokken. 

 

• Postuurkanaries. Belgische Bult. Munchener. York. 
Lancashire. Kleine frisésoorten. Berner. Koepelvormige 
kooi met rond dak voorzien van één zitstok van boven 
rond of ovaal. Tralies in zwart of chroom.  

 

• Postuurkanaries. Parijse Frisé. Padovan. Noordse Frisé. 
Kooi voor de Parijse Frisé voorzien van twee zitstokken 
rond of ovaal. Tralies in zwart of chroom.  

 

• Postuurkanaries. Norwich. Norwichkooi, Raza, Engels 
type. Twee zitstokken van het vierkantige type 
aangebracht aan de voorzijde van de kooi en vastgemaakt 
aan de rugzijde. Tralies in zwart of chroom.  

 

• Postuurkanaries. Gloster. Glosterkooi, Engels type. Twee 
zitstokken van het rechthoekige type aangebracht aan de 
voorzijde van de kooi en vastgemaakt aan de rugzijde 
schuin afgesneden 45° aan de draadkant. Tussen de twee 
zitstokken moet een verplichte ruimte van 5 tralies (= 7,5 
cm) gelaten worden. Kooi al dan niet voorzien van een 
schuiflade. Tralies in zwart of chroom.  

 

• Postuurkanaries. Border en Fife-Fancy. Borderkooi, 
Engels type. Twee zitstokken van het ronde type (indien 
mogelijk gegroefd) zijn verplicht. Het aantal tralies is bij 
alle kooien niet gelijk. Een ruimte van 8,8 cm tussen de 
beide zitstokken in is verplicht voor de Fife-Fancy. Voor 
de Border moet de tussenruimte 10,3 cm zijn. Tralies in 
zwart of chroom. 

 

• Postuurkanaries. Scotch Fancy en Japan Hoso, Raza 
Borderkooi, Engels type. Twee zitstokken rond of ovaal 

(indien mogelijk gegroefd) zijn verplicht. Een ruimte van 
11,8 cm tussen de beide zitstokken in is verplicht voor de 
Scotch-Fancy. Voor de Japan Hoso moet de tussenruimte 
10,3 cm zijn. Tralies in zwart of chroom. 

 

• Postuurkanaries. Alle andere (Lizard, Crest, Duitse kuif 
enz). Standaardkooi = 36 x 30 x 15 cm (lxhxb). Buitenkant 
zwart, binnenkant wit. Gebogen voorfront in zwart of 
chroom.  

 

• Europese vogels. Sijs, barmsijs, cini, kneu, distelvink, vink. 
Standaardkooi = 36 x 30 x 15 cm (lxhxb). Buitenkant 
zwart, binnenkant wit. Gebogen of recht voorfront in 
zwart, wit of chroom. Schuiflade uit plastiek of hout. 
Twee zitstokken. 

 

• Europese vogels. Mus, gors, groenvink, goudvink, 
kruisbek, appelvink. Standaardkooi = 36 x 30 x 15 of 18 
cm (lxhxb). Buitenkant zwart, binnenkant wit. Gebogen of 
recht voorfront in zwart, wit of chroom. Schuiflade uit 
plastiek of hout. Twee zitstokken. 

 

• Europese vogels. Grauwe gors, haakbek, grote kruisbek. 
Standaardkooi = 50 x 40 x 25 cm (lxhxb). Buitenkant 
zwart, binnenkant wit. Gebogen of recht voorfront in 
zwart, wit of chroom. Schuiflade uit plastiek of hout. 
Twee zitstokken. 

 

• Europese vogels. Spreeuw, merel, lijster. Standaardkooi = 
50 x 40 x 25 cm (lxhxb). Buitenkant zwart, binnenkant wit. 
Gebogen of recht voorfront in zwart of chroom. 
Schuiflade uit plastiek of hout. Twee zitstokken. 

 

• Europese vogels. Kraai, ekster, gaai. Kooi aangepast aan 
de grootte van de vogel. Buitenkant zwart, binnenkant 
wit. Gebogen of recht voorfront in zwart, wit of chroom. 
Schuiflade uit plastiek of hout. Twee zitstokken. Hier 
mogen/kunnen potjes als drinkbak gebruikt worden en 
mogen/kunnen op de grond of tussen de tralies 
aangebracht worden. 

 

• Kruisingen. Tot de grootte van de groenvink. 
Standaardkooi = 36 x 30 x 15 cm (lxhxb). Buitenkant 
zwart, binnenkant wit. Gebogen voorfront in zwart, wit of 
chroom. Schuiflade uit plastiek of hout. Twee zitstokken. 

 

• Kruisingen. Vanaf de grootte van de groenvink. 
Standaardkooi = 36 x 30 x 15 of 18 cm (lxhxb). Buitenkant 
zwart, binnenkant wit. Gebogen voorfront in zwart, wit of 
chroom. Schuiflade uit plastiek of hout. Twee zitstokken. 

 

• Kruisingen. Vanaf de grootte van een lijster. 
Standaardkooi = 50 x 40 x 25 cm (lxhxb). Buitenkant 
zwart, binnenkant wit. Gebogen voorfront in zwart, wit of 
chroom. Schuiflade uit plastiek of hout. Twee zitstokken. 

 

• Exoten. Zebravink, Japanse meeuw, alle prachtvinken, 
padda en alle kleine zaadeters ter grootte van een 
Chinese groenvink. Standaardkooi = 36 x 30 x 15 cm 



(lxhxb). Buitenkant zwart, binnenkant wit. Gebogen 
voorfront in zwart, wit of chroom. Schuiflade uit plastiek 
of hout. Twee zitstokken. 

 

• Exoten. Ter grootte van de Mexicaanse roodmus en 
exotische goudvinken. Standaardkooi = 36 x 30 x 15 of 18 
cm (lxhxb). Buitenkant zwart, binnenkant wit. Gebogen 
voorfront in zwart, wit of chroom. Schuiflade uit plastiek 
of hout. Twee zitstokken. 

 

• Exoten. Insecteneters, vruchteneters en nectareters. 
Standaardkooi = 50 x 40 x 25 cm (lxhxb). Buitenkant 
zwart, binnenkant wit. Gebogen voorfront in zwart, wit of 
chroom. Schuiflade uit plastiek of hout. Twee zitstokken. 

 

• Exoten. Grote exoten, ekster- en kraaiachtigen en wida's. 
Kooi aangepast aan de grootte van de vogel. Buitenkant 
zwart, binnenkant wit. Gebogen of recht voorfront in 
zwart, wit of chroom. Schuiflade uit plastiek of hout. 
Twee zitstokken. Hier mogen/kunnen potjes als drinkbak 
gebruikt worden en mogen/kunnen op de grond of tussen 
de tralies aangebracht worden. 

 

• Parkieten. Grasparkieten, Agaporniden en Forpussen. 
Standaardkooi = 36 x 30 x 15 of 18 cm (lxhxb). Buitenkant 
zwart, binnenkant wit. Gebogen voorfront in zwart, wit of 
chroom. Schuiflade uit plastiek of hout. Twee zitstokken. 

 

• Parkieten. Bourkes, Neophema, Aymara, citroenparkiet, 
Catharinaparkiet, Brotogerissoorten .... Standaardkooi = 
42 x 30 x 20 cm (lxhxb). Buitenkant zwart, binnenkant wit. 
Gebogen voorfront in zwart, wit of chroom. Schuiflade uit 
plastiek of hout. Twee zitstokken. 

 

• Parkieten. Roodrug, Stanley, rosella, veelkleuren, Bleu 
Bonnet, palliceps, lories, Pyrrhura's, bloedvleugel, 
conures, caiques ...  Standaardkooi = 50 x 40 x 25 cm 
(lxhxb). Buitenkant zwart, binnenkant wit. Gebogen 
voorfront in zwart, wit of chroom. Schuiflade uit plastiek 
of hout. Twee zitstokken aangepast aan de pootdikte van 
de vogel. 

 

• Parkieten. Alexander, Patagonische rotsparkiet, ara's, 
kaketoes. Kooi of uit hout of uit metaal aangepast aan de 

grootte van de vogel. Een of twee zitstokken. 
Mogen/kunnen ook tentoongesteld worden op een 
afzonderlijke zitstok. Hier mogen/kunnen potjes als 
drinkbak gebruikt worden en mogen/kunnen op de grond 
of tussen de tralies aangebracht worden. 

 

• Duifjes. Diamantduif. Standaardkooi = 42 x 30 x 20 
(lxhxb). Buitenkant zwart, binnenkant wit. Gebogen 
voorfront in zwart, wit of chroom. Schuiflade uit plastiek 
of hout. Twee zitstokken. 

 

• Duifjes. Alle andere. Standaardkooi = 50 x 40 x 25 (lxhxb). 
Buitenkant zwart, binnenkant wit. Gebogen voorfront in 
zwart, wit of chroom. Schuiflade uit plastiek of hout. 
Twee zitstokken. Grondduifjes mogen tentoongesteld 
worden zonder zitstokken. 

 

• Hoenders. Chinese dwergkwartels. Standaardkooi = 36 x 
30 x 18 cm (lxhxb). Buitenkant zwart, binnenkant wit. 
Gebogen voorfront in zwart, wit of chroom. Schuiflade uit 
plastiek of hout. Geen zitstokken. De bodem moet 
voorzien zijn van een plankje van 3 cm hoog, 10 cm lang 
en moet de volledige breedte van de kooi innemen. Het 
plafond mag bedekt zijn met een witte of geel gekleurde 
schuimrubber. 

 

• Hoenders. Japanse kwartels. Standaardkooi = 42 x 30 x 20 
cm (lxhxb). Buitenkant zwart, binnenkant wit. Gebogen 
voorfront in zwart, wit of chroom. Schuiflade uit plastiek 
of hout. Geen zitstokken. De bodem moet voorzien zijn 
van een plankje van 3 cm hoog, 10 cm lang en moet de 
volledige breedte van de kooi innemen. Het plafond mag 
bedekt zijn met een witte of geel gekleurde 
schuimrubber. 

 

• Hoenders. Alle andere. Standaardkooi = 50 x 40 x 25 cm 
(lxhxb). Buitenkant zwart, binnenkant wit. Gebogen 
voorfront in zwart, wit of chroom. Schuiflade uit plastiek 
of hout. Geen zitstokken. De bodem moet voorzien zijn 
van een plankje van 3 cm hoog, 10 cm lang en moet de 
volledige breedte van de kooi innemen. Het plafond mag 
bedekt met een witte of geel gekleurde schuimrubber.



 


