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REGLEMENT NKC-KLASSEMENT 2016 
 
 
Op het NKC-klassement is het reglement van de NKC 'Dutch Open' van toepassing met 
aanvulling van onderstaande artikelen. 
 
 
Art. 1. Om mee te spelen in het NKC-klassement dient men lid te zijn van de NKC. 
 
Art. 2. Om mee te spelen in het NKC-klassement dient men met ten minste tien eigen 

kweekvogels mee te spelen met de NKC 'Dutch Open'. 
 
Art. 3. Aan het meespelen in het NKC-klassement zijn geen kosten verbonden. 
 
Art. 4. Het NKC-klassement wordt gespeeld over twee shows met de vijf hoogste eigen 

kweekvogels per show. Dit kan iedere show waar ook ter wereld zijn. 
 Indien per inzender meer dan twee shows worden aangeleverd telt het resultaat van 

de twee hoogste shows. De uitslag van de ´Dutch Open´ hoeft hierbij niet mee te 
tellen. 

 Bij gelijk eindigen wordt de ranglijst bepaald door toevoeging +/- en daarna door 
bijtelling vanaf de 11e vogel over de twee hoogste shows. Het is daarom wenselijk 
om niet alleen de uitslagen van de beste vijf vogels aan te leveren, maar de 
volledige uitslag per show. 

 
Art. 5. De winnaars van het NKC-klassement ontvangen een unieke door een edelsmid 

vervaardigde NKC-reversspeld in goud, zilver of brons voor resp. de eerste, 
tweede en derde plaats. 

 
Art. 6. De inzender/speler dient zelf aantoonbaar en controleerbaar de resultaten van de 

gespeelde shows aan te leveren, bij voorkeur de verzamellijst 'behaalde punten per 
inzender' of een kopie van de keurbriefjes. Dit kan (in pdf-formaat) per mail naar 
nkc-ledenservice@hetnet.nl of per post naar NKC-Ledenservice, Tongelaarweg 15, 
3077 TB Rotterdam. 

 Bij aanlevering dient naast de naam en datum van de betreffende show ten minste 
voor- en achternaam, woonplaats en het kweeknummer waarmee ook op de 'Dutch 
Open' gespeeld is vermeld te worden. 

  
Art. 7. De resultaten als genoemd in art. 4. dienen uiterlijk 15 februari 2017 bij NKC-

Ledenservice bekend te zijn. Uitslagen die na deze datum binnen komen tellen niet 
meer mee, evenmin als onvolledig aangeleverde uitslagen, zie art. 6. 

 
Art. 8. Het NKC-bestuur behoudt zich het recht voor om shows van deelname uit te sluiten, 

deze shows dienen voortijdig kenbaar gemaakt te worden aan de leden. 
 
Art. 9. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van 

Bestuur van de NKC. 


