
  BZC-Koppelkampioenschap voor TT-koppels: 

    tentoonstellingsreglement editie 2018 

 

Artikel 1 

Door zijn inschrijving onderwerpt de deelnemer zich aan dit reglement en verklaart er 

zich mee akkoord. 

 

Artikel 2 

De Koppelshow wordt ingericht door BZC. 

Deze Koppelshow is voorbehouden voor TT-koppels. 

Elke deelnemer aan de BZC-Koppelkampioenschap moet op 1 augustus van het jaar 

2017 lid zijn van of voor het BZC-Koppelkampioenschap in 2018 lid worden van de 

Belgische Zebravinken Club. 

 

Artikel 3 

De ingeschreven zebravinken dienen een vaste gesloten ring van goedgekeurde 

grootte van een officiële federatie te dragen. De deelnemers leggen hun officiële 

kwekerskaart voor. 

Enkel zebravinken van eigen kweek mogen deelnemen aan de Koppelshow. 

 

Artikel 4 

De inschrijving gebeurt ter plaatse.  

Het inschrijvingsformulier vermeldt naam en volledig adres van de deelnemer 

alsmede zijn stam- en kweeknummer van de federatie. 

Op het inschrijvingsformulier moet duidelijk vermeld worden de kleurslag en 

geslacht van de zebravinken.  

Man en pop van elk koppel worden na elkaar vermeld op het inschrijvingsformulier. 

Man en pop van een koppel moeten tot eenzelfde kleurslag behoren.  

Man en pop mogen van een verschillend jaar zijn. Er wordt geen limiet gesteld voor 

het jaar waarin de zebravinken geboren zijn. 

De aanduiding van de man en de pop van elk koppel en hun gegevens dienen enkel 

voor de inschrijving. Voor de keuring geldt artikel 13. 

 

Artikel 5 

Per tentoonstellingskooi moet één koppel ingeschreven worden. Per 

tentoonstellingskooi mag slechts één koppel ingeschreven worden. De 

tentoonstellingskooien moeten in onberispelijke staat zijn.  

 

Artikel 6 

Elke tentoongestelde zebravink kan door de inrichters, BZC, aan ringcontrole 

onderworpen worden. Fraude van welke aard ook, vastgesteld door de inrichters of 

de keurders, kan met gehele uitsluiting van de deelnemer bestraft worden. 

 

Artikel 7 



Van de tentoongestelde zebravinken kunnen foto’s gemaakt worden ten voordele 

van BZC. Dit gebeurt op een verantwoordelijke manier. Indien de deelnemer 

daartegen bezwaar maakt moet hij dat bij de inschrijving vermelden. 

 

Artikel 8 

De deelname aan het BZC-Koppelkampioenschap is gratis. 

 

Artikel 9 

De koppels moeten in de kooien voorzien zijn van eten en drinken voor minstens 12 

uur.  

 

Artikel 10 

Zieke vogels worden uit de tentoonstellingszaal verwijderd en aan de deelnemer 

terug bezorgd. 

 

Artikel 11 

Tijdens de tentoonstelling wordt in de tentoonstellingszaal geen publiek toegelaten 

die in het bezit is van doosjes, lopers of kooien.  

 

Artikel 12 

De inschrijvingslijst wordt door de inrichters, BZC, bijgehouden. Bij het uitkorven 

wordt deze lijst gebruikt om de koppels aan de deelnemer terug te bezorgen. 

 

Artikel 13 

De keuring geeft de rangorde van de koppels aan. Hierbij spelen alle reeksen, en 

bijgevolg alle koppels, samen.  

 

Artikel 14 

Alle deelnemers aan het BZC-Koppelkampioenschap ontvangen een naturaprijs. De 

winnaar van het BZC-Koppelkampioenschap ontvangt een specifieke, aangepaste 

trofee. 

De uitslag wordt gepubliceerd op de website van BZC (www.bzc-zebravinken.be) en 

in het clubblad de Zebra. 

http://www.bzc-zebravinken.be/

