
   Versele-Laga Super Prestige: tentoonstellingsreglement 2019 
 
Artikel 1 
Door zijn inschrijving onderwerpt de deelnemer zich aan dit reglement en verklaart er zich mee akkoord. 
 
Artikel 2 
Elke deelnemer aan de Super Prestige moet op 15 februari van het jaar van de wedstrijd lid zijn van de Belgische Zebravinken Club. 
 
Artikel 3 
De Super Prestige wordt ingericht door BZC en staat open voor alle BZC-rayons die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 5. 
 
Artikel 4 
De deelnemende rayons die dit reglement onderschreven voor het tentoonstellingsjaar 2019 zijn (in alfabetische volgorde): 
  AZC 
  DIAM 
  OVZC 
  WZC 
  ZCB  
  ZCL 
 
Artikel 5 
De deelnemende rayons organiseren een tentoonstelling van één of meerdere dagen. De rayontentoonstelling mag gekoppeld worden aan 
een lokale show of mag deel uitmaken van een ruimer opgezette tentoonstelling. De deelnemende zebravinken moeten gekeurd worden 
met toekenning van punten. De deelnemende rayons moeten hun tentoonstelling aankondigen in het clubblad Zebra door middel van een 
artikel. Na de tentoonstelling wordt door de deelnemende rayons een verslag opgemaakt voorzien van foto’s voor publicatie in het clubblad 
“de Zebra”. Tijdens de tentoonstelling maken de deelnemende rayons promotie voor BZC. Hiervoor kunnen ze beroep doen op 
promotiemateriaal van BZC en de banners van andere rayons. 
 
Artikel 6 
De BZC-coördinator (PR-man) belt één week voor de rayonshow naar de rayonvoorzitter om vast te leggen welk publiciteitsmateriaal 
nodig is. Dat materiaal wordt bezorgt door de BZC-coördinator op de dag van de inschrijving van de betreffende rayonshow. 
 
Artikel 7 
De inschrijvingen dienen te gebeuren volgens de voorschriften en het vraagprogramma van de inrichtende clubs. De ingeschreven 
zebravinken dienen voorzien te zijn van een officiële gesloten ring van een erkende federatie.  
 
Artikel 8 
De deelnemers moeten bij de inschrijving hun stam- en kweeknummers van de federatie vermelden, zodat ringcontrole door de inrichters 
mogelijk is. Bij vraag van de inrichters dient de officiële lidkaart van de federatie voorgelegd te worden. 
 
Artikel 9 
Elke tentoongestelde zebravink kan door de inrichters aan een ringcontrole onderworpen worden. Fraude van elke aard, vastgesteld door 
de keurders en/of de inrichters kan met uitsluiting uit de Super Prestige worden bestraft. De beslissing over de uitsluiting gebeurt door de 
raad van beheer van BZC. Beroep op die beslissing is mogelijk bij de raad van beheer van BZC. 
 
Artikel 10 
Enkel zebravinken eigen kweek komen in aanmerking voor de Super Prestige. Die eigen kweek zebravinken kunnen tentoongesteld 
worden als enkeling, stam of stel. Per tentoonstelling komen de punten van de 6 beste individuele zebravinken per deelnemer in 
aanmerking voor de Super prestige, om het even dat die individuele zebravinken als enkeling, stel of in stam ingeschreven werden.  
 
Artikel 11 
De punten vermeld op de keurbriefjes zijn de Super Prestige punten.  
 
Artikel 12 
Van bepaalde zebravinken kunnen na de keuring foto’s gemaakt worden ten voordele van BZC. Welke zebravinken gefotografeerd zullen 
worden, is vooraf niet vast te leggen. Het fotograferen gebeurt op een strikt verantwoorde wijze zonder dat de zebravinken daar nadelige 
gevolgen van ondervinden. Indien een deelnemer bezwaar maakt tegen het fotograferen van zijn vogels, moet hij dat bij de inschrijving 
schriftelijk te kennen geven. 
 
Artikel 13 
Het inschrijvingsgeld en eventuele andere kosten worden door de inrichters vastgelegd.  
 
Artikel 14 
Ten allen tijde dienen de deelnemers het tentoonstellingsreglement van de inrichters na te leven, zoals: tijdstip van het in- en uitkooien, 
voorzieningen voor de kooien, voedsel en water, zieke vogels, verkoop klasse, enz.  
 
Artikel 15 



Elke rayon duidt een verantwoordelijke aan, die de TT-uitslag, de uitslag voor de Superprestige (indien deze verschilt van de TT-uitslag)  
en de catalogus bezorgt aan de raad van beheer van BZC.  
 
Artikel 16 
De beheerraad van BZC verzamelt de gegevens van de rayonverantwoordelijken (zie artikel 15). Aan de hand van de ontvangen 
gegevens maakt de beheerraad van BZC het klassement van de Super Prestige op. Bij het opmaken van dit klassement wordt gebruik 
gemaakt van de bekomen punten zoals vermeld in artikels 10 en 11.  
 
Artikel 17 
Het klassement wordt opgemaakt uitgaande van de 3 beste resultaten behaald op rayonshows. Om in aanmerking te komen voor het 
algemeen klassement van de Super Prestige voor het tentoonstellingsjaar 2019, moet de liefhebber deelnemen aan minimum 1 
rayonshow. Bij deelname aan alle rayonshows krijgt de deelnemer een bijkomende prijs. 
 
Artikel 18 
Bij gelijkheid van punten na 3 tentoonstellingen, worden de punten behaald op de vierde, vervolgens de vijfde en de zesde show in 
rekening gebracht. Is er dan nog gelijkheid dan is de plaats behaald in het algemeen klassement van het BZC nationaal kampioenschap 
doorslaggevend.  
 
Artikel 19 
De eerste 25 deelnemers, opgenomen in het algemeen klassement van de Super Prestige, krijgen een naturaprijs. Die naturaprijzen 
worden geschonken door de firma Versele-Laga. De uitreiking gebeurt op de algemene vergadering van BZC van het jaar volgend op de 
Super Prestige.  
 
Artikel 20 
De definitieve versie van het klassement van de Super Prestige wordt opgemaakt na de laatste rayontentoonstelling en na het opmaken 
van het klassement van het nationaal BZC-kampioenschap. Het eindklassement wordt afgedrukt in het clubblad “de Zebra”, wordt 
gepubliceerd op de website en wordt via email naar de rayonvoorzitters doorgestuurd.  
 
Artikel 21 
Alle opmerkingen van de deelnemers moeten schriftelijk aan de BZC-voorzitter worden overgemaakt. Hierbij is een email toegelaten. Alle 
betwistingen zullen door de leden van de BZC-beheersraad behandeld worden. Hun besluit is onherroepelijk. 
 


