
1. Elke glosterkweker mag aan deze speciaalshow voor
glosterkanaries deelnemen. Al de ingeschreven vogels
moeten eigen kweek van de deelnemer zijn.
De ringen dienen gesloten te zijn en moeten de juiste
ringmaat van de gangbare federaties bezitten. Het bewijs
van de eigendom van de ringen moet op de inkorving
voorgelegd kunnen worden.

2. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor sterfte,
diefstal, vlucht of schade, aangebracht aan de vogels of
aan goederen van tentoonstellers of bezoekers.
Elke zieke vogel zal uit de zaal worden verwijderd of
geweigerd bij inkorving.
De exposanten moeten in genoeg granen in de kooi
voorzien voor de gehele duur van de show.
Door deel te nemen aan de show, aanvaardt de
tentoonsteller het reglement.
Uitzonderingsgevallen worden zonder verhaal door het
bestuur beslecht.
Klachten worden aanvaard tot voor de sluiting van de
show.

3. Alle kooien die aanvaard zijn in een erkende federa-
tie zijn toegestaan, maar toch gaat de voorkeur naar de
Britse Glosterkooi in wit of groen aan binnenzijde, en
zwart aan buitenzijde.
De u toegestuurde kooibriefjes dienen rechts vooraan te
worden gekleefd, drinkflesjes wit links, of het zwarte
drinkpotje in het midden aan buitenzijde van het
voorfront voor de centrale opening.
Vuile en niet rondom geschilderde kooien worden
geweigerd bij inkorving.
De bodem van de kooien moet gevuld zijn met zand en/
of zaad.

4. De vogels worden binnengebracht op vrijdagavond
van 18.00 uur tot 21u30 uur of op zaterdagmorgen tot
uiterlijk 8.30 uur.
Het keuren van de vogels start om 9.00 uur, door
neutrale gespecialiseerde glosterkeurders.
Alleen de bestuursleden en de helpers zijn toegelaten
tussen de stellingen voor en tijdens de keuring.

De tentoonstellers die geen inschrijvingsformulier  
terugsturen, zullen worden geweigerd bij de inkorving 
behalve als zij telefonisch hun inschrijving melden. 
De verst wonende deelnemers krijgen voorrang bij de 
uitkorving.(Of de uitkorving gebeurt op Engelse wijze)

5. Er wordt gekeurd naar de Britse standaard op de 
Britse wijze, wat betekent dat de keurder de vogels in hun 
klasse van de eerste tot en met de zevende plaatst. Noch 
punten, noch keurfiches worden gegeven. Na de keuring 
zal de keurder in de zaal zijn om op uw vragen te 
antwoorden. In ieder geval zijn de beslissingen van de 
keurders onherroepelijk. Na de keuring zal de show vanaf 
15.00 uur open zijn voor het publiek.
De prijsuitreiking is gepland omstreeks 18.00 uur en 
daarna volgt de uitkorving.
Tentoonstellingszaal: Klokkenhof, Kerkhofstraat 12, 
2260 Oosterwijk (Westerlo).

6. UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
De formulieren moeten duidelijk worden ingevuld en ten 
minste vijf dagen voor de show toekomen. Inschrijven bij: 
Jan Willems

Gerheiden 107 e-mail: ferre.jan@skynet.be

2250 Olen web: www.kempentrofee.be

9. Inschrijvingsrecht te betalen bij de inkorving:
2.00 euro per vogel.
Het vast recht voor de catalogus en administratie
bedraagt 5,00 euro.

10. Reglement champion, novice, junior:

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VAN DE KEMPEN TROFEE
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Champion: Ten minste 5jaar als glosterexposant. 
Liefhebbers die keurder zijn in gelijk welke federatie 
zijn automatische champion.
Novice: Maximum 7jaar als glosterexposant of 3 maal 
beste novice gloster. Liefhebbers die onder hetzelfde 
adres wonen of kweken spelen en dezelfde klasse. (VB) 
vader of moeder champion zoon of dochter champion, 
vader of moeder novice zoon of dochter novice.
Junior: Van 8 tot 16 jaar eigen kweek. 


