Mevrouw, Meneer,
Het bestuur van de “ Club Liégeois de Canaris de Couleurs “ heeft het genoegen U uit te nodigen tot
deelname aan de 38ste internationale kleurkanarieshow die doorgaat van 19 tot 23 oktober 2016 in de
zaal Centre Sportif et Culturel « Edmond Leburton », rue des Prés, 43 te Waremme. (Ruime
parkeergelegenheid nabij de tentoonstellingszaal voorzien.)
 2360 ingeschreven wedstrijdvogels in 2015.
Onze verkoopklasse zal zeker veel kopers aantrekken! Er is natuurlijk onze traditionele beurs waar
gerenommeerde kwekers van het hoogste niveau hun kanaries te koop zullen aanbieden.

Gratis voor tentoonstellers : we organiseren op zaterdag 22 oktober vanaf 8
uur, een Grote vogelbeurs met rechtstreekse verkoop door de kwekers !!!
Gelieve te noteren dat sommige vogels die tentoongesteld zijn, eveneens mogen verkocht worden (zie reglement).

Prijs voor iedere deelnemer (min. 8 vogels) : Mooie batch tafel !
957 categorieën met goud, zilver en brons.
2 Challenges - 6 Special Awards - De "BEST IN SHOW!"
Rangschikking van de top vijf kanaries in de 19 grote reeksen !
De 19 beste kwekers zullen beloond worden met een leuke prijs :
een rangschikking zal worden gedaan op de beste vijf vogels in de 19 grote reeksen!
6 speciale prijzen zullen worden uitgereikt: beste lipochroom, beste mozaïek lipochroom, beste
klassieke melanine, beste melanine nieuwe
Organisatie
kleur, beste klassieke melanine mozaïek
en beste melanine mozaik nieuwe kleur.
Plaats van de tentoonstelling :
De Best in show zal worden uitgereikt aan
de beste van deze zes vogels.

Centre Sportif et Culturel « Edmond Leburton »,
rue des Prés, 43 te Waremme.

De challenges Joppart André en Gabriel
Delmotte zullen nog steeds worden
gehouden.

Inkooiing :

Woensdag 19/10 van 17 tot 22 uur

Keuring :

Donderdag 20/10

We kijken ernaar uit u te ontmoeten in
Waremme ...

Opening :

Zaterdag 22/10 te 8 uur,

Het bestuur van de C.L.C.C.

Uitwisseling van alle vogels :
Zaterdag 22/10 van 8 tot 18 uur.
Open voor het publiek :
Zaterdag 22/10 van 8 tot 18 uur.
Zondag 23/10 van 9 tot 14 uur.
Uitkooiing :
- verkoopsklasse : zondag 23/10, om 16 u 00
- tentoonstelling : zondag 23/10 vanaf 17 u 00.
Uitreiking der prijzen : Zondag 23/10 te 13 u 30 !
Inschrijvingsgeld :
2 euro per vogel, bij inkooiing te voldoen.
Palmarès :

7 euro
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