Gemeente Houthulst
Zondag 26 juni 2022 om 9 uur

62e Officieel Kampioenschap van België
A.VI. BO. voor Vlaamse Vinkenzang
Organisator: regio “De Westhoek”
Met medewerking van verschillende Ministers, Volksvertegenwoordigers, Senatoren en
Provincieraadsleden.
Met de bijzondere medewerking van het gemeentebestuur Houthulst.
Met medewerking van de gemeentebesturen van Ieper en Langemark-Poelkapelle.
Met de speciale medewerking van de Algemene Vinkeniersbond A.VI. BO. vzw
De vele sponsors ,politiezones Polder en Arro Ieper, de hulpdiensten ,de vele
vrijwilligers.

Prijzen
3000 euro vooruit. Inleg 2 €. De volledige inleg is voor de bloemen.
Het prijzengeld wordt verdeeld over zes reeksen van 150 prijzen.
1e reeks 150 prijzen = € 542 verdeeld als volgt:
1 x 25€, 1 x 22€, 1 x 20€, 1 x 18 €,
1 x 17€, 1 x 16€, 1 x 14€, 1 x 12€, 1x 10€,
1 x 8€, 10 x 5 €, 10 x 4 €, 50 x 3 €, 70 x 2€
2e reeks 150 prijzen = € 515 verdeeld als volgt:
1 x 22 €, 1 x 20 €, 1 x 16 €, 1x 15€ , 1x 14€, 1 x 12 €,
2 x 10 €, 2 x 8 €, 10 x 5 €, 10 x 4 €, 50 x 3 €,70 x 2 €,

3e reeks 150 prijzen = € 502 verdeeld als volgt:
1 x 20 €, 1 x 18€, 1 x16 €, 1 x 14 €, 2 x 12 €, 1 x 10 €, 1 x 8 €,
2 x 6 €, 10 x 5 €, 10 x 4 €, 50 x 3 €,70 x 2 €
4e reeks 150 prijzen = € 481 verdeeld als volgt:
1 x 16 €, 1 x 15 €, 1 x 14 €, 1 x 12 €, 1 x 10 €, 2 x 8 € ,3 x 6 €,
10 x 5 €, 10 x 4 €, 50 x 3 €, 70 x 2 €
5e reeks 150 prijzen = € 481 verdeeld als volgt:
1 x 16 €, 1 x 15 €, 1 x 14 €, 1 x 12 €, 1 x 10 €, 2 x 8 €, 3 x 6 €, 10 x 5 €
10 x 4 €,50 x 3 €,70 x 2 €
6e reeks 150 prijzen = € 479 verdeeld als volgt:
1 x 16 €, 1 x 15 €, 1 x 14 €, 2 x 10 €, 2 x 8 €, 3 x 6 €, 10 x 5 €, 10 x 4 €
50 x 3 €,70 x 2 €

Bloemen
Iedere deelnemer ontvangt een levende plant.
De Algemene Kampioen en de Laureaten ontvangen een prachtige korf bloemen.

Trofeeën
•

Prachtige trofee aan de Kampioen van België geschonken door de Algemene
Vinkeniersbond A.VI. BO.

•

18 trofeeën geschonken door de firma Versele-Laga aan de eerste dame, eerste
heer en eerste jeugd per reeks.

•

9 streekproducten ( mand met lokale hoeveproducten) geschonken door de regio
“De Westhoek” aan alle laureaten.

•

10 kwekelingen als volgt te verloten: 5 onder de jeugd,3 medewerkers werkgroep
“De Westhoek” en 2 onder de vaste medewerkers.
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•

3 prachtige schilderijen geschonken door kunstenaar Lambertus Vermeire .
Deze worden geschonken :
1 aan de kampioen van België
de overige 2 schilderijen nader te bepalen.

Titels
Een mooie trofee A. Vi. Bo. + een korf bloemen + lint met de nationale
volgende categorieën :

driekleur

voor de

1. Algemene Kampioen: hoogst zingende vogel
2. Laureaat Promotie: (Zie tabel)
3. Laureaat Juniors (Zie tabel)
4. Laureaat Bondsprijs 1: (Zie tabel)
5. Laureaat Bondsprijs 2: (Zie tabel)
6. Vrouwelijke Laureaat: eerste vrouw in de uitslag met eigen bondskaart.
7. Jeugdlaureaat: eerste in de uitslag met eigen bondskaart die geboren is in ‘2006 of
later
8. Laureaat A. VI. BO.: eerste in de uitslag met eigen bondskaart, tevens actief
coördinator ,gewestleider ,officieel zangkeurder, erelid
A.Vi.Bo. of lid van het bestuursorgaan.
De Algemene Kampioen en de Laureaten kunnen ook nog bijkomende schalen en/of trofeeën
krijgen, indien speciaal door een persoon geschonken voor deze.
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Nota
De Algemene Kampioen en de Laureaten worden gecontroleerd op de juistheid van de
bondslidkaart .Geruilde vogels die na 15 april werden overgeschreven komen niet in
aanmerking voor enige titel of trofee.
Om te kunnen meedingen naar de titel van laureaat van de jeugd dient men bij de
inschrijving de identiteitskaart voor te leggen samen met de eigen bondslidkaart. Alleen
diegenen die aan de voorwaarden voldoen komen in aanmerking.

Bij gelijkheid van liedjes wordt de volgorde van inschrijving gerespecteerd. Trouwens,
iedere deelnemer is verplicht zich te schikken naar de A.VI. BO. reglementen.

Inschrijving
De inschrijving gebeurt in de gemeentelijke Sporthal, Paardedreef 6 te 8650
Houthulst.
Men kan inschrijven op zaterdag 25 juni van 13u30 tot 19 uur en op zondag 26 juni vanaf
6.30 uur tot 8.00 uur.
Uitsluitend voor de medewerkers is er een inschrijving voorzien op zaterdagvoormiddag
25 juni tussen 9.30 en 11.00 uur. Er zijn meerdere tafels voorzien voor de inschrijving en
nummering. De bondskaart is verplicht voor te leggen.
Het regelnummer wordt aan de bondskaart vastgehecht en moet eraan blijven tot bij de
afhaling van de bloemen. Er worden in geen geval bloemen uitgereikt wanneer het
regelnummer niet meer aan de bondskaart gehecht is of wanneer men zich aanbiedt
zonder bondskaart. Alleen de bondslidkaart met aangehecht regelnummer laten toe het
afgesloten parcours op te rijden.

Inleg
De inleg bedraagt 2 € en gaat volledig naar de bloemen.
Om alles vlot te laten verlopen vragen wij graag uw medewerking door zoveel als
mogelijk gepast geld mee te brengen.
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Wedstrijd
Het startsein wordt gegeven met vlaggen (drie vlaggen per 100 vogels).
De hoofdstarter zal de wedstrijd starten van op een hoogtewerker ter hoogte van
regelnummer 400.(ter hoogte van Horta Baes )
Om 8,59 uur gaan de vlaggen gelijktijdig omhoog, wat betekent vogels op de grond en
opschuiven van links naar rechts. Om 9,00 uur gaan de vlaggen gelijktijdig naar omlaag
wat de start van de wedstrijd betekent.
Om 9,59 uur gaan de vlaggen terug gelijktijdig in de hoogte wat betekent nog 1 minuut
wedstrijd. Om 10 uur gaan dan alle vlaggen gelijktijdig naar omlaag wat wil zeggen einde
van de wedstrijd.
Mogen wij beleefd doch met aandrang vragen uw gsm af te zetten tijdens de duur
van de zetting.
Na de wedstrijd moet het aantal liedjes door de tekenaar zowel op de regel als op het
wegdek worden geschreven en dit in duidelijk leesbare cijfers. Iedere deelnemer moet
zijn eigen behaalde liedjes controleren. Wanneer deze denkt dat er fout genoteerd is,
moet hij bij zijn regel blijven tot de verantwoordelijken het getal komen opnemen.
Deze verantwoordelijken zullen de regel controleren.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal gebeuren in de Sporthal, Paardedreef 6 te 8650 Houthulst.
Enkel de bloemen zullen uitgereikt worden. Het gewonnen geld en de gewonnen
trofeeën zullen via de coördinator bezorgd worden aan de desbetreffende gewestleiders
.
De bloemen kunnen afgehaald worden vanaf 11.15 uur tot 13.00 uur.
Enkel de Algemene Kampioen en de Laureaten zullen op het podium hun trofee en
passende hulde ontvangen. Laureaten en kampioenen die niet aanwezig zijn op de
huldiging,worden verzocht een plaatsvervanger aan te duiden om hun trofeeën in
ontvangst te nemen.
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Controle tijdens de wedstrijd
De hoofdverantwoordelijken langs de reke dragen een rode armband, de aftekenaars
een groene. Men kan steeds terecht voor inlichtingen bij deze personen. Alle
medewerkers zullen trouwens een badge krijgen die zij dienen te dragen wanneer zij van
dienst zijn.

Tel en-klachtenbureel, de computerploeg
Het tel- en klachtenbureel bevinden zich in één van de lokalen van de sporthal
Deze burelen zullen duidelijk geafficheerd zijn. Het telbureel zal slechts toegankelijk zijn
voor bevoegde personen. Bij klacht aan het klachtenbureel zal 10,00 € gevraagd worden
als waarborg. Deze zal slechts worden teruggegeven indien de klacht gegrond is, zo niet
blijft deze waarborg eigendom van de inrichters. Het lokaal waar zich de computerploeg
bevindt is eveneens alleen toegankelijk voor de bevoegde personen.

Zangkeurraad
De zangkeurraad komt tezamen in een lokaal in de sporthal. Het lokaal zal aangeduid
zijn. De opdracht van de zangkeurders is te zorgen dat we een waardig kampioen
kunnen huldigen.
Na de wedstrijd zullen de officiële zangkeurders in hetzelfde lokaal samenkomen.

Speelterrein
Men speelt op een volledig afgesloten parcours, met name op de weg N 369
Iepersteenweg ( baan Diksmuide/Ieper)
. Men start met het nr. 1 in Merkem aan km-paal 12 en eindigen in Boezinge aan Km
paal 5
Zie plan .
Het volledige parcours zal door de politie afgesloten worden vanaf 06.00 uur tot 11.00
uur. Op alle invalswegen van het parcours zullen er medewerkers aanwezig zijn.
Vinkeniers die naar het speelterrein gaan, kunnen enkel het terrein betreden mits vertoon
van bondskaart met aangehecht regelnummer aan de medewerker van de organisatie
die de politie bijstaat. Het parcours wordt definitief afgesloten om 8.30 uur
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Bij het HAAKS parkeren van de wagens dienen de richtlijnen van de organisatie strikt te
worden opgevolgd. Parkeerwachters zullen de nodige richtlijnen geven.
De politie zal immers de gemaakte afspraken streng controleren.

Receptie
De Algemene Kampioen en de andere Laureaten worden, samen met de genodigden,
omstreeks 11u30 uur, uitgenodigd op de officiële receptie, aangeboden door de
gemeente Houthulst en de organisatoren.
De receptie gaat door in “La Cantina” in de sporthal.

Nog enkele schikkingen
Bij gelijkheid van liedjes voor de reeksen zal de volgorde van inschrijving tellen voor de
plaats in de algemene eindstand. ( De eerst ingeschrevene komt voor).
Voorbeeld:
Het getal 430 komt 5 maal voor, 3 vallen in reeks 5 en 2 in reeks 6. De eerste 3 zullen
de laatste 3 plaatsen krijgen in de 5e reeks, de 2 andere de eerste 2 plaatsen in de 6e
reeks.
Bij gelijkheid van liedjes als Algemene winnaar, zullen alle winnaars als Kampioen van
België gehuldigd worden. De rechtmatige prijzen zullen bijgevoegd worden en zo vlug
mogelijk uitgereikt worden.
Bij gelijkheid van liedjes voor de Laureaten zal het lot beslissen. Daarvoor zullen bij
lottrekking 3 neutrale getuigen uit de zaal geroepen worden. Deze zullen met hun naam
en handtekening de echtheid van de lottrekking bevestigen.
Alleen de trofeeën voor de Laureaten worden op het podium in de Sporthal uitgereikt.
Zoals hoger al gezegd worden alle andere trofeeën aan de rechthebbende eigenaars
bezorgd via de respectievelijke gewestleiders.
Het politiereglement, uitgevaardigd voor deze gebeurtenis, moet door iedereen in acht
genomen worden. Speciale aandacht zal gevestigd worden op de richtlijn dat na de
wedstrijd alle voertuigen, die langs het parcours geparkeerd staan, dezelfde richting
volgen.
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Iedereen moet zich eveneens schikken naar de richtlijnen van de organisatoren en de
aangestelde medewerkers.

Er zal voorbehouden parking zijn voor de leden van het Bestuursorgaan, Parlementairen
en Eregenodigden op de parking aan de sporthal.
Er zal tevens voorbehouden parking zijn aan de sporthal voor de medewerkers en dit bij
vertoon van hun parkeerkaart.
Er is voldoende parkeergelegenheid bij de sporthal ,doch vragen wij privé-eigendommen
en de infrastructuur rond de sporthal te respecteren. Parkeerwachters zullen hierop
toezien .
Meerdere gedetailleerde signalisatieplannen zullen beschikbaar zijn tijdens de
inschrijving in de zaal.

Om deze organisatie van het Nationaal Kampioenschap van België grandioos te kunnen
maken, waarderen we ten zeerste uw aller medewerking, in alle eerlijkheid en sportiviteit,
ten bate van de vinkensport.
Aan allen hartelijk welkom op zondag 26 juni 2022 in Houthulst..

De inrichters,
Regio “De Westhoek”
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HET BEREKENEN VAN DE LAUREATEN GESCHIEDT VOLGENS ONDERSTAANDE TABEL:
ASSEN=OVERWINNAAR=100%
=KAMP V. BELGIE

PROMOTIE ± 580

JUNIORS ± 500

Bondsprijs I ± 410

Bondsprijs II ± 330

van … tot 800

75 % 600

64 % 512

53 % 424

42 % 336

van 801 tot 850

70 % 561-595

60 % 481-510

50 % 400-425

40 % 320-340

van 851 tot 900

66 % 562-594

57 % 485-513

47 % 400-423

38 %

323-342

van 901 tot 950

63 % 568-598

54 % 486-513

44 % 396-418

36 %

324-342

van 951 tot 1000

60 % 571-600

51 % 485-510

42 % 399-420

34 %

323-340

van 1001 tot 1050

57 % 570-598

49 % 490-514

40 % 400-420

32 % 320-336

van 1051 tot 1100

54 % 567-594

46 % 483-506

38 % 399-418

31 % 326-341

van 1101 tot 1150

52 % 572-598

45 % 495-517

36 % 396-414

29 %

319-333

van 1151 tot 1200

50 % 575-600

43 % 495-516

35 % 403-420

28 %

322-336

van 1201 tot 1250

48 % 576-600

41 % 492-512

33 % 396-412

27 %

324-337

van 1251 tot 1300

46 % 575-598

39,5% 494-513

32 % 400-416

26 %

325-338

van 1301 tot 1350

44 % 572-594

38 % 494-513

31 % 403-418

25 %

325-337

van 1351 tot 1400

42,5 %574-595

36,5% 493-511

30 % 405-420

24 %

324-336

van 1401 tot 1450

41 % 574-594

35 % 490-507

29 % 406-420

23 %

322-333

van 1451 tot 1500

39,5 %573-592

34 % 493-510

28 % 406-420

22 %

319-330

vanaf 1501

39 % 585

33 % 495

27 % 405

21,5 % 322
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