
 
3de Open Interprovinciaal Kampioenschap   
   A.O.B. Oost & West-Vlaanderen 

 

 

 

 

“De Takkeling Bavikhove” organiseert het 3de open interprovinciaal 
Kampioenschap A.O.B.  Oost & West-Vlaanderen 

In dorpshuis “De Rijstpekker” Kasteelstraat 13  8531 Hulste 
!Inschrijving vanaf 10 oktober 2021! 

Inkorving: vrijdag 29 oktober 2021 van 17u tot 22u 
Keuring  op zaterdag 30 oktober 2021 

Opening: zaterdagavond 30 oktober om 19u 
Prijsuitreiking: 31 oktober 2021 om 14u daarna uitkorving 

 
 

Open voor het publiek: zaterdag 30 oktober 2021 vanaf 19u tot 22u 
Zondag 31 oktober 2021 vanaf 8u -14u 

Alle Info: Dirk Van Honacker Vlamingenstraat 12 8530 Harelbeke  
GSM: 0483/17.83.82  Tel.: 056/44.79.09 
E-mail: dirk.van.honacker@proximus.be 

Download de formulieren via www.aobbel.be 
 

Grote vogelruilbeurs 
(volgens de geldende richtlijnen op het ogenblik van de show van het FAVV) 

Op 31 oktober 2021 van 7u tot 12u 
 Inkom gratis 

 

 
 

 

  Uit sympathie 

                                                                  

                                                                           POL PAUWELS 

mailto:dirk.van.honacker@proximus.be


Tentoonstellingsreglement 2021 
 

Art 1a: Alle liefhebbers die aangesloten zijn bij A.O.B. en die in orde zijn met hun bijdrage 

voor 2021,  mogen deelnemen aan het open kampioenschap 2021 op vertoon van hun A.O.B. 

lidkaart. Enkel deelnemers woonachtig in Oost- of West-Vlaanderen komen in aanmerking 

voor de titels: Algemeen Kampioen Oost- en West-Vlaanderen, Eerste Oost-Vlaming  en 

Eerste West-Vlaming.  

Art 1b: Geschorste liefhebbers van om het even welke federatie worden niet toegelaten tot 

het interprovinciale kampioenschap. 

Art 1c:  Inschrijven kan vanaf 10 oktober 2021 tot ten laatste 25 oktober. Het 

inschrijfgeld per vogel bedraagt 1,5 € + 3 € vast recht en catalogus. De etiketten worden niet 

verstuurd maar zullen klaarliggen bij de inkorving.  Het inschrijfgeld wordt ter plaatse 

betaald tezamen met 3€ kosten (vast recht + catalogus) per deelnemer. Elke deelnemer zal 

een geschenk ontvangen van Guy De Stoop. 

Art 2: Elke ingeschreven vogel moet eigendom zijn van de ingeschreven liefhebber De 

vogels in klasse A, B, D en E moeten een gesloten erkende ring met reglementaire diameter 

dragen, waarop een stamnummer en jaartal voorkomt. De ringen met stamnummer 000,  

uitgegeven door A.O.B. en waarop het jaartal, volgnummer en de letters A.O.B. voorkomen, 

zijn geldig in de  B, D en E reeksen, mits het afgeven van kopie van het eigendomsbewijs. 

• Klasse A: zijn ringen van het kweekjaar 2021, uitgezonderd gouldamadines en alle 

parkieten welke met ringen 2020 eveneens in klasse A spelen. 

• Klasse B: zijn ringen van de kweekjaren van 2020 en ouder, uitgezonderd 

gouldamadines en alle parkieten ouder dan 2019. 

• Klasse D: zijn ringen van het kweekjaar 2021, uitgezonderd gouldamadines en alle 

parkieten welke met ringen 2020 eveneens in D klasse spelen. 

• Klasse E: zijn ringen van het kweekjaar 2021, uitgezonderd gouldamadines en alle 

parkieten welke met ringen 2020 eveneens in E klasse spelen. 

• Klasse C: vrije klasse. 

Voor de vogels in klasse A , B , D  en E is er ringcontrole o.t.v. een A.O.B. afgevaardigde. 

 Inschrijvingsformulieren moeten duidelijk leesbaar ingevuld zijn en kunnen vanaf 10 

oktober - ten laatste 25 oktober- opgestuurd worden naar Dirk Van Honacker, 

Vlamingenstraat 12, 8530 Harelbeke,  GSM:0032(0)483/17.83.82 

E-mail: dirk.van.honacker@proximus.be 

De tentoonsteller welke bij diverse clubs lid is, moet alle stamnummers van de aanwezige 

vogels vermelden op het inschrijvingsformulier. Indien dit verzuimd is, zal de vogel(s) in 

kwestie naar de C reeks worden verwezen. Ook 000-ringen moeten vermeld worden 

bovenaan op het inschrijfformulier. Een kopie van het attest moet meegebracht worden bij 

de inkorving. 

Art 3: Alleen standaardkooien worden aanvaard. De kooien mogen geen enkel 

herkenningsteken dragen en moeten in een onberispelijke staat van netheid worden 

aangeboden. Vuile kooien zullen worden geweigerd, evenals kooien besmet met ongedierte.  

Art 4: Schuwe, gekwetste of zieke vogels zullen bij het binnenbrengen geweigerd worden. 

Indien na het binnenbrengen, een vogel zich kwetst of ziek wordt zal deze uit de zaal 

verwijderd worden en zal de liefhebber telefonisch gewaarschuwd worden, om zijn vogel(s) 

af te halen. (telefoonnummer verplicht te vermelden op inschrijvingsformulier) 



Art 5: Indien ingeschreven vogels geweigerd of buiten wedstrijd worden gezet, vervalt het 

inschrijvingsgeld ten voordele van de inrichters. 

Art 6: Het aantal vogels per tentoonsteller is onbeperkt. Iedere liefhebber die minstens 15 

vogels inschrijft en betaalt, ontvangt een zak vogelzaad van 20 kg gesponsord door de firma 

DELI. 

Art 7: Open gekleurde ringen of dubbel geringde vogels zijn niet toegelaten.  

Art 8: Bij elk vastgesteld fraudegeval worden alle vogels van de desbetreffende liefhebber 

buiten wetstrijd gezet. Tevens wordt een verslag aan de beheerraad van de A.O.B. 

overgemaakt, waaruit dan vervolgens de nodige sancties zullen volgen. 

Art 9: Bij het binnenbrengen moeten de vogels van eten en drinken voorzien zijn voor 

minstens 24 uur. Speciale voeding dient geleverd te worden bij de inkorving door de 

liefhebber en op  het inschrijvingsformulier moet dit in het  rood vermeld worden. 

Art 10: De Europese vogels moeten in orde zijn met het betreffende K.B. 

Art 11: De puntenrangschikking voor het algemeen klassement wordt opgemaakt door 

optelling van de 5 beste vogels in de A, B, D en E klasse van elke liefhebber. Bij gelijkheid 

zal de 6de en de 7de vogel enz. meetellen. 

Art 12: Aan een kampioen, kampioenenstel of kampioenenstam wordt een rozet toegekend 

Art 13:  

Goud, zilver en brons moet minstens 90 punten individueel behalen, 180 punten voor de 

stellen en 360 punten voor de stammen, harmoniepunten inbegrepen. Stammen en stellen 

waar geen harmoniepunten zijn toegekend, komen niet in aanmerking voor een medaille. Er 

is minstens 1 punt verschil tussen goud, zilver en brons. Ereprijzen vanaf 90 punten. Foutief 

samengestelde stammen en stellen worden gekeurd naar waarde, maar ze komen niet in 

aanmerking voor het klassement. 

Stammen zijn per 4- tal, Stellen per 2-tal. 

Art 14: Voor de secties Kleurkanaries/Postuurkanaries/Exoten/Parkieten/Europese 

vogels/Kruisingen/Duif- en Hoenderachtigen wordt een rangschikking door 

puntenoptelling van de vijf beste vogels in de klasse A , B, D en E opgemaakt, bij gelijkheid 

zal de 6de –7de vogel enz. meetellen. De winnaar van het klassement wordt Algemeen 

Kampioen Oost- en West-Vlaanderen en ontvangt een ereteken geschonken door de stad 

Harelbeke. De best geklasseerde Oost-Vlaming en de best geklasseerde West-Vlaming 

ontvangen een ereteken. De 7 sectiewinnaars ontvangen een grote doos eivoer gesponsord 

door de firma DELI  

Art 15: Bij alle vogels moet de juiste kleur van de vogels vermeld worden op de 

inschrijflijst. Indien niet ingevuld wordt de vogel niet gekeurd. 

Art 16: Bij de kruisingen moet de benaming van de twee soorten verplicht ingevuld worden 

op het inschrijvingsformulier. Steeds de mannelijke vogel eerst vermelden. 

Art 17: De beslissing van de jury is onherroepelijk. Met uitzondering van de keurmeesters, 

het bestuur en de helpers zal niemand toegang hebben tot de lokalen tijdens de keuring. 

Art 18: Het inrichtend comité wijst gelijk welke verantwoordelijkheid af voortspruitende uit 

ongevallen, schade aan tentoonstellers, bezoekers, medewerkers, kooien of vogels. 

Brandschade en diefstal zijn verzekerd. Een bestendige waakdienst is aanwezig in de zaal. 

Nachtwakers zijn op post.  

Art 19: Elk onvoorzien geval wordt opgelost door het interprovinciale comité. Bij betwisting 

van de uitslag zullen de punten vermeld op de keurbriefjes de doorslag geven. Bij foutieve 

optelling door de keurder zal alleen het eindtotaal tellen die vermeld is op de keurfiche. 



Klachten zullen aanvaard worden tot zondagmiddag  31/10/2021 vóór 12u bij de voorzitter 

van het Interprovinciaal Comité. 

Art.20: Liefhebbers met duiven en of hoenders dienen in regel te zijn met de vaccinatie. Bij 

onvoldoende bewijs worden de vogels geweigerd bij de inkorving. 

 

Art.21: Door zijn deelname aan de tentoonstelling, verbindt de deelnemer zich om de 

genomen beslissingen en het reglement te aanvaarden. Op het TT-formulier  

kan de deelnemer aanduiden of zijn gegevens verschijnen in de catalogus.  

 

Namens het Interprovinciaal bestuur: 

Voorzitter Oost & West-Vlaanderen: Emiel Vanthorre 

Ondervoorzitter West-Vlaanderen: Carlos Vanhecke 

Ondervoorzitter Oost-Vlaanderen: François Decloedt 

Penningmeester : Rik Lagae 

Secretaris West-Vlaanderen: Noël Roels 

TT-Secretaris: Van Honacker Dirk 

Secretaris: Van Peteghem Guy 

 

Info: 

Het 3de  Interprovinciaal Kampioenschap gaat door in: 
Dorpshuis “De Rijstpekker” Kasteelstraat 13 8531 Hulste Harelbeke 

!Inschrijving vanaf 10 oktober 2021! 

  Binnenbrengen vogels op vrijdag 29/10/2021 vanaf 17u tot 22 u. 

Keuring op zaterdag 30/10/2021 vanaf 9 u. 

Openingsreceptie op zaterdag 30/10/2021 om 19u. 

Prijsuitreiking op zondag 31/10/2021 om 14 u. 

Teruggave van de vogels op zondag 31/10/2021 na prijsuitreiking.     

Teruggave volgens inschrijvingsnummer (vermeld op het inschrijvingsformulier) 

Vogelruilbeurs op zondag 31 oktober 2021 van 7u tot 12u 

 

INLICHTINGEN BIJ DE T.T. – Secretaris : 

Van Honacker Dirk, Vlamingenstraat 12 8530 Harelbeke 

Tel.: 0032(0)56/44.79.09  GSM:0032(0)483/17.83.82 

E-mail: dirk.van.honacker@proximus.be 

Download formulieren via: www.aobbel.be 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aobbel.be/

