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Reglement Klompenkeuring 2018
1. Indeling in rubrieken
Rubriek I
Hoge handelsklompen
Rubriek II
Lage handelsklompen
Rubriek III
Kinderklompen
Rubriek IV
Handgemaakte Klompen

maten 24 t/m 31
maten 24 t/m 31
maten 13 t/m 23

2. Rubrieken en modellen
Elke deelnemer kan aan één of meerdere rubrieken deelnemen en binnen een rubriek met
meerdere modellen.
3. Wijze van deelneming aan de klompenkeuring
Van de rubrieken waarin men wenst deel te nemen moeten per model twee paar klompen van
verschillende maten uit de lopende productie worden ingezonden. Deze klompen zullen een
gemiddelde beoordeling krijgen. U krijgt een beter beeld van uw product door een willekeurige
selectie uit uw lopende productie en/of aanwezige voorraden te nemen.
Ter wille van de objectiviteit mogen de in te zenden klompen geen uit- of inwendig merk- en/of
tekens van de maker vertonen.
Om Nationaal kampioen handgemaakte klompen te worden moet u ten minste één paar klompen
inzenden.
4. Nummering van ingezonden klompen
De voor een bepaalde rubriek
ingezonden klompenparen worden bij ontvangst, van een
gelijkluidend inzendingnummer voorzien.
5. Beoordeling
Van de beoordeelde klompen wordt een keuringsrapport opgemaakt dat u beschikbaar wordt
gesteld voorzien van eventuele verbeterpunten. De keuringsregels worden op verzoek opgestuurd.
6. Merken ingezonden klompen
De keurmeesters houden zich het recht voor om de ter keuring aangeboden klompen op een
passende wijze te merken, zodanig dat zij geen tweede keer ter keuring kunnen worden
aangeboden. Het merkteken zal op de onderzijde van de klomp, op de hak, worden aangebracht.
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Inschrijfformulier Klompenkeuring 2018
Ondergetekende wenst deel te nemen aan de klompenkeuring ter gelegenheid van de 87ste
klompenkeuring te Sint-Oedenrode 2018
De ingestuurde klompen zullen op vrijdag 28 september 2018 worden gekeurd door 3
keurmeesters:

Locatie klompenkeuring:

De Helden van Kien (Streekpark Kienehoef)
Bremhorst 1
5491 LR Sint-Oedenrode
www.deheldenvankien.nl

U bent alle welkom om op deze dag naar “De Helden van Kien” te komen.

In verband met de 87ste keuring willen we zoveel mogelijk deelnemers, en maximale publiciteit.
De kosten van de keuring, prijzen etc. komen ook dit jaar ten laste van de organisatie.
Naam deelnemer

:

Neemt deel aan rubriek(en):
Adres :
Woonplaats :
Datum :

Postcode:
Handtekening:

Hij/zij zal ervoor zorg dragen dat de in te zenden klompen uiterlijk maandag 24 september zijn
afgeleverd bij:
De Nationale Klompenbeurs van het N.V.K.
p/a Ambachtsweg 2
5492 NJ SINT OEDENRODE.

Op de verpakking moet de naam van de afzender zijn vermeld.

