
	

																																																																																																																			

Online show details en uitnodiging 
 

GBE Online Winter Guppy Kampioenschap – TRIOS 2021/2022 
 

Datum: 29 januari 2022. 

Plaats: Online. 

Registratie beschikbaar vanaf: zaterdag 1 januari 2022. 

Registratie aanvraag bij: guppyclubbelgium@hotmail.com 

Video’s insturen: zaterdag 1 januari 2022 vanaf 9:00 u. 

Laatste datum voor ontvangst video’s: zondag 14 januari 2022, tot 20:00 u. 

Keuring: zaterdag 29 januari 2022. 

Show manager: Eddy Vanvoorden 

Gsm: +32 495 65 60 51 

E-mail: guppyclubbelgium@hotmail.com 

 

Show regels: 

1. Elke kweker van elke guppyclub die lid is van de IKGH, mag deelnemen – onder voorwaarde dat 
zij de ingestuurde guppy’s zelf hebben gekweekt. (Regel 1.6) 
 

2. Het maximum aantal inzendingen per deelnemer is 5 video’s. (Regel 4.3) 
 
3. De IKGH Regels 216 Supplement 8 en de aanbevelingen voor het Online Winter Guppy 

Kampioenschap dienen gevolgd te worden, zowel bij de organisatie, de keuring als voor de 
technische condities. 

 
4. Trios (= 3 guppy mannetjes, gelijkend in vorm, grootte en kleur) zullen worden gekeurd 

tijdens deze wedstrijd. Een passend wijfje dient aanwezig te zijn in het wedstrijdbakje (IHS, 
Suppl. 4 § 3.1.4), maar maakt geen deel uit van de beoordeling en score van de wedstrijd. 

 

5.   Technische show condities en Regels: 

      a. Het unieke registratienummer moet zichtbaar zijn onderaan links op de voorruit van het  



         aquarium en dient zichtbaar te blijven gedurende de hele video opname. (Regel 2.1) –  
         Gelieve een mail te sturen naar de show manager om uw unieke registratienummer te  
         ontvangen, alsmede de informatie naar waar uw video’s dienen te worden gestuurd:           
         guppyclubbelgium@hotmail.com 
	
      b. De video opname dient te gebeuren na de datum dat u uw unieke registratienummer  
          heeft ontvangen. Indien de video elders wordt gepost vooraleer de resultaten van de  
          show zijn bekendgemaakt, leidt dit onherroepelijk tot diskwalificatie. (Regel 2.2) 
 
      c. De video opname mag geen enkele titel,, watermerk noch advertentie bevatten. Het dient  
          een doorlopende opname te zijn, zonder onderbreking, stoppen of herstarten en zonder  
          enig gebruik van Photoshop of andere verbeteringssoftware. (Regel 2.3) 
 
      d. De duur van de video berdaagt minimum 20 seconden en maximum 30 seconden. De  
          video dient het complete aquarium te laten zien, zodat alle guppy’s duidelijk zichtbaar  
          blijven gedurende de hele videoduur. (Regel 2.4) 
      
      e. De video opname wordt ingestuurd als mp4 en is maximum van 20 MB groot, zodat de  
          video in YouTube geüpload kan worden. (Regel 2.5) 
 
      f.  Geen substraat, planten, ornamenten, voeding, verluchting of filtratie mag gebruikt  
          worden in het aquarium tijdens de video opname. (Regel 2.6) 
       
      g. De voorruit van het aquarium dat gebruikt wordt voor de video opname, moet 20 cm  
          breed zijn. (Regel 2.7) 
 
      h.  De achtergrond van het aquarium dient zwart of blauw te zijn, zonder patronen noch  
           reflectie. (Regel 2.8) 
 

i. Een metrisch lint dient aangebracht te worden aan de buitenzijde van de achterste ruit, 
maar zichtbaar in het aquarium zodat die als referentie kan gebruikt worden. Dit lint 
dient wit te zijn, geen andere kleur is toegelaten. (Regel 2.9) 

 
       j.  De verlichting moet permanent en standvastig zijn. Alleen wit artificieel of  wit natuurlijk  
           licht is toegelaten. (Regel 2.10) 
 
       k. Het video opname apparaat moet op zo’n afstand van de voorruit van het aquarium  
           geplaatst worden, dat het hele aquarium het scherm van de video opname vult, waarbij  
           de vissen op elk moment goed zichtbaar zijn en zodat de omgeving van het aquarium  
           steeds buiten beeld blijft. (Regel 2.11) 
 
       l.  De video opname gebeurt horizontaal en niet verticaal. (Regel 2.12)   
 
       m. Er mag geen geluid te horen zijn in de video opname. (Regel 2.13)  
 
       n. De video opname die binnengestuurd wordt, moet identificeerbaar zijn voor de  
           organisator: naam en voornaam van de kweker, de naam van de club en de IHS code  
           van de guppy’s dient in de benaming voorkomen. Bijv. Jan Jansen_GBE_A1_6_1. 
           Opgelet! Dit is de filenaam van de video en mag niet zichtbaar zijn in de video opname  
           zelf. (Regel 2.14) 
 
       o. De organisator heeft het recht om de guppy code die door de deelnemer werd gegeven,  
           te wijzigen of te verbeteren. (Regel 2.15) 
 



       p. De organisator zal video’s van slechte kwaliteit of van ongezonde en niet toegelaten  
           kweekvormen uitsluiten van deelname aan de wedstrijd. (Regel 2.16) 
 
       q. De beslissing van de organisatoren is definitief en onbetwistbaar. (Regel 2.17) 
 
       r.  De beslissingen van de keurmeesters zijn onbetwistbaar. (Regel 2.19) 
 
 
 
6     Trofeeën 
 

a. Elke groepswinnaar bij de Grootstaarten, Zwaardstaarten en Kortstaarten zal een 
medaille ontvangen. Een vierde medaille wordt voorzien voor de inzending met het 
hoogst aantal punten. (Regel 6.4) 

b. Een elektronisch certificaat zal toegekend worden aan (Regel 6.1 and 6.2): 
                Top 1, 2 en 3 van de Grootstaarten, Zwaardstaarten en Kortstaarten. 
                Top 1, 2 en 3 van elk van de 13 IKGH guppystandaards. 

      c.   Elke deelnemer zal de show resultaten ontvangen via elektronische weg. (Regel 8.2) 
 
7.   Eigendomsrechten: alle ingezonden video’s worden eigendom van de organisator  
      en mogen op YouTube gepubliceerd worden.  
8.   Deelnemers aan dit Online Guppy Kampioenschap aanvaarden door hun deelname alle  
      hierboven aangehaalde regels en aanvaarden tevens de regels die vastgelegd zijn in het  
      IKGH Supplement 8 aangaande het Online Winter Guppy Championship. 
 
 
 

 
Hasselt, 20 november 2021, 
 
 
 
 
Eddy Vanvoorden, 
Voorzitter GBE, 
GuppyClub Belgium. 
 
 


