
Tentoonstellingsreglement 2019 

 

1. De tentoonstelling SKKL 2019 vindt plaats van 17 oktober t.e.m. 20 oktober in het 

Ontmoetingscentrum Luikerststeenweg 395 , 3500 Rapertingen – Hasselt. 

2. Formulieren in enkel versturen voor 11 oktober 2019 naar E-mail : 

jean@dalemans.be  of per post naar : 

Dalemans Jean – Van Lauwstraat 9 – 3630 Maasmechelen 

3. Inkorving op donderdag 17 oktober 2019 van 18.00 h. tot 21.00 h. 

4. Keuring op vrijdag 18 oktober 2019 vanaf 9.00 h. 

5. Opening met receptie op vrijdag 18 oktober om 19.00 h. 

6. Zaterdag 19 oktober tentoonstelling open vanaf 10.00 h. tot 22.00h. 

Zaterdag 19 oktober vogelverkoop vanaf 13.00 h. tot 17.00 h. 

7. Zondag 20 oktober tentoonstelling open vanaf 10.00 h. 

Zondag 20 oktober prijsuitreiking om 15.00 h. met aansluitend  teruggave van de 

vogels. 

De volgorde van uitkooien wordt bepaald door de af te leggen afstand. 

8. Alleen kleurkanaries eigen kweek mogen aan de show deelnemen , ongeacht door 

welke federatie de ringen werden afgeleverd. 

A - eigen kweek 2019 

B - eigen kweek 2018 

D - stammen eigen kweek 2019 

E - stellen eigen kweek 2019 

Alle stamnummers dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld.  

Tentoongestelde vogels waarvan het stamnummer ontbreekt op de inschrijving , 

kunnen door de organisatie worden gediskwalificeerd. 

9. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.5 € per vogel , cataloog 3 € ( verplicht ) te voldoen bij 

het binnenbrengen van de vogels. 

10. Alle vogels moeten voorzien zijn van eten en drinken voor 24 uur. 

Enkel witte drinkfonteinen zijn toegelaten. 

11. De intekenlijst met de kooibriefjes , ingeschreven voor 11 oktober , worden per post 

verstuurd.  

De kooibriefjes worden rechts op de kooi gekleefd. 

12. Het eindklassement wordt opgemaakt met de 5 best scorende vogels. 

De sectiewinnaar is de mooiste vogel binnen zijn sectie , verkozen door de 

keurmeesters. 

13. De winnaar bij de stammen/stel is de stam/stel met de hoogste punten. Bij gelijkheid 

wordt de stam/stel met de hoogste harmoniepunten de winnaar.  

Bij gelijkheid beslissen de keurmeesters over de winnaar. 
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14. Iedere deelnemer , die deelneemt met minstens 10 vogels , ontvangt een prijs in 

natura , volgens het eindklassement te kiezen van de prijzentafel. 

15. De eindwinnaar alsook iedere sectiewinnaar ( vetstof , klassiek , niet-klassiek , 

mozaiek , beste stel TT , beste stam TT ) ontvangt een trofee en een naturaprijs.  

16. De vogels worden gekeurd met tafelkeuring bij kunstlicht in combinatie met daglicht. 

17. De inrichters behouden zich het recht de ringen op verantwoorde wijze te 

controleren. 

Bij bedrog volgt een volledige uitsluiting. Inschrijvingsgelden of prijzen kunnen dan 

niet op – of teruggevorderd worden door de deelnemer. 

18. De beslissing van de keurmeesters is onherroepelijk. 

19. De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of sterfte , 

ziekte of enig ander letsel overkomen aan de vogels en kooien tijdens de duur van de 

tentoonstelling. 

20. Klachten worden aanvaard tot twee uren voor de prijsuitreiking. 

21. Alle tentoongestelde vogels dienen in de show te blijven tot het uitkooien . 

22. Iedere deelnemer verklaart zich akkoord met het reglement bij inschrijving. 

 

 

 

 

 

 

 


