BIJLAGE SECTIE E
1) Deze TT telt mee voor het inter-club kampioenschap BPC.
2) Kooien: Alleen de per ras voorgeschreven NETTE kooien zijn toegelaten. Het drinkflesje
links, zaadbak rechts
Bij de York-kooi: fontein links aan de onderste zitstok langs de lange zijde. De juiste plaatsing van
de zitstokken is een belangrijk element bij het keuren van de vogel. De correcte afstand tussen de
stokken wordt gemeten van center naar center:
Fiorino en border: 10,3 cm.
Raza, fife en Japan Hoso: 8,8 cm.
Gloster kooi: 7,5 cm.
Scotch fancy: 13 cm.
3) Titels: In A, B en D wordt GOUD, ZILVER en BRONS toegekend in ALLE reeksen van
ELK ras als ze voldoende punten behalen.
4) Beste kweker: Er wordt een klassement opgemaakt per ras en per liefhebber op basis
van de 5 hoogst gequoteerde vogels in A, B en D van hetzelfde ras. De winnaar krijgt de titel:
Beste kweker en een waardevolle prijs af te halen op de stand van BPC West-Vlaanderen
gedurende de show.
5) INFO REEKSEN.
LIPOCHROOM = vetstofkleurig geel, oranjerood en wit (afz. reeks) zowel intensief als schimmel.
MELANINE = alle pigmentvogels: groen, bruin, agaat, isabel.
(*1) 100% lipochroom = vlekken op bek en poten zijn toegelaten.
(*2) 100% melanine = bleke vlekken op bek en poten zijn toegelaten.
(*3) lipochroom bont = meer lipochroom als melanine.
(*4) melanine bont = meer melanine als lipochroom.
(*5) witte grondkleur = alle witfactorige, ook bont.
(*6) en (*7) cinnamon = alle zichtbaar bruine (bonte)met gele grondkleur intensief en schimmel.
(*8) 100% lipochroom = kuif mag.
(*9) 100% melanine = bleke vlekken op bek en poten zijn toegelaten.
(*10) alle intensieve = ook de intensieve cinnamon.
(*11) 100% lipochroom = kuif mag melanine.
(*12) lizard goud = intensief.
(*13) lizard zilver = schimmel.
(*14) lizard blauw = witte grondkleur.
6) INFO STAMMEN.
Voor elk ras zijn er nu 5 reeksen in stam (D) zoals op elke COM tentoonstelling en ook de
komende wereldkampioenschappen. Uitzondering voor volgende rassen: Lancashire,
Rheinlander, Duitse kuif, Portugese harlekijn en lizard.
a) 100% lipochroom.
b) 100% melanine.
c) lipochroom bont (meer lipochroom als melanine).
d) melanine bont (meer melanine als lipochroom).
e) alle witfactorige.
LET OP : de vier vogels moeten beantwoorden aan volgende bepalingen van de COM.
-alle vier dezelfde grondkleur met inbegrip van intensief en schimmel.
-alle vier dezelfde melanine (pigment).
-alle vier hetzelfde geslacht voor zover het verschil zichtbaar is.
-voor de bonte vogels moeten ze alle vier ongeveer dezelfde hoeveelheid bont vertonen binnen
de voorziene reeks.
De inrichters zullen bij de inkorving hulp bieden voor wie het wenst.
Verdere inlichtingen bij Paul Huyghe (051/ 72 38 35 of 0475/ 32 77 32).

