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Vraagprogramma en Reglement   

Cavia en Friends Event 

---------------------------------------------------------------- 

Beste cavia vrienden, 
 
Graag willen we jullie uitnodigen op ons Cavia en Friends Event. Wij verwelkomen alle cavia liefhebbers. 
Je hebt GEEN fokkerskaart nodig en je hoeft geen lid te zijn van een vereniging.  

Sinds januari 2017 is Cavia en Friends een informele vereniging geworden. Ben je lid dan kun je 
kampioen certificaten verdienen door het verzamelen van CAC-, C&F- of knuffel-punten. Meer hierover 
leest u op onze website www.caviaenfriends.nl  

Als u geen lid bent van onze vereniging kunt u toch mee doen, echter betaald u dan € 5,- extra 
toelatingskosten per show. Leden zijn vrijgesteld van deze extra kosten. Wilt u lid worden? Download 
dan het inschrijfformulier op onze website www.caviaenfriends.nl 

Het Concept: 
Wij willen een zo objectief mogelijke show organiseren waarbij iedereen welkom is. De organisatoren en 
keurmeesters mogen zelf géén dieren inschrijven. U krijgt de mogelijkheid zelf de cavia uit te kammen 
en voor te bereiden vóór de keuring. Een aandrager van de organisatie brengt de cavia naar de 
keurmeester. Er is géén direct contact tussen deelnemer en  keurmeester.   

Datum: 23 februari 2019 

Locatie: Hotel “De Rijper Eilanden” 

Zuiddijk 2A 

1483 MA De Rijp 

Inkooien:   8.00 uur - 9.00 uur 

Start keuring:   9.30 uur 

Lunchpauze:   +/- 12.15 uur – 13.00 uur 

Prijsuitreiking:  +/- 17.00 uur 

Het keurmeesterkorps zal bestaan uit: 

-Andrea Kroftova (CZ) 

-Eva Bednárová (CZ) 

-? 

-? 

Aangezien dit een kisten keuring is worden de cavia’s in eigen vervoerskisten gehuisvest. We leggen er 

wel de nadruk op dat u de dieren voorziet van een flesje water en voldoende voer. 
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Gevraagd worden: 
De rassen en kleurslagen die erkend zijn in de Europese standaard. De cavia´s worden onderverdeeld in 

C klasse (baby) van 3  t/m 5 maanden, B klasse (jeugd) van 6 t/m 9 maanden, A klasse (volwassen) 

ouder dan 9 maanden. De cavia’s worden op volgorde van hun geboortedatum gekeurd.  

Langhaar rassen mogen geshowd worden in lange beharing (gewikkeld/geklemd) of bodemlang 

(geknipt). Geef op het inschrijfformulier duidelijk aan, dat het om een geknipt langhaar ras  gaat. 

Vrije Klasse: 
Onder deze klasse vallen alle niet erkende kleurslagen en rassen tevens alle erkende kleurslagen die niet 

goed zijn van kleurverdeling en kleur. Op de keurkaart word de kleur wel beoordeelt maar niet met het 

eindpredicaat meegenomen.  Deze dieren mogen ook een lichte beschadiging aan het oor hebben 

(scheurtje van max. 2 mm). Uw dier moet verder wél voldoen aan alle andere raskenmerken. Bij 

voldoende inschrijvingen zal deze klasse een eigen prijzenschema krijgen. Behoord uw dier tot deze 

klasse geef dit aan op het inschrijfformulier bij de kolom “ vrije klasse”. De cavia´s worden 

onderverdeeld in C klasse (baby) van 3  t/m 5 maanden, B klasse (jeugd) van 6 t/m 9 maanden, A klasse 

(volwassen) ouder dan 9 maanden. De cavia’s worden op volgorde van hun geboortedatum gekeurd. 

Het aantal inschrijvingen voor deze klasse is  gebonden aan een maximum. 

 

Collectie voor Raskeuring: 

Een collectie bestaat uit 4 dieren van 1 ras en 1 kleurslag. In de collectie zitten alle 3 de leeftijd klassen  

(A, B, C). Zowel beer als zeug moeten vertegenwoordigd zijn. De uitslag van de collectie wordt op papier 

uitgemaakt. Bij gelijke stand wordt de beste collectie gekozen door de jury, op de eindtafel. Geef op het 

inschrijfformulier aan welke dieren aan de collectie mee doen (dit kost niets extra). Let op!!! Mocht u 

een dier van een opgegeven collectie moeten vervangen, zorg er dan wel voor, dat de collectie compleet 

blijft volgens de regels. Is dit niet mogelijk dan vervalt uw collectie. Geef bij meerdere collecties aan, 

welk dier in welke collectie zit door middel van  een nummer ( 4x1, 4x2 etc.).  

Koppel klasse voor Raskeuring 

Een koppel bestaat uit 2 dieren, man en vrouw ongeacht leeftijd. Deze dieren moeten zo identiek 

mogelijk zijn aan het standaard (type, bouw, kleur, verdeling, enz…). We verdelen de koppels in 2 

groepen, éénkleurig en tekening dieren. De koppels met de hoogste eind predicaten komen tegenover 

elkaar te staan op de eindtafel waar een jury uitmaakt welk koppel het beste voldoet aan de eisen. 

Jeugdklasse: 
In de jeugdklasse (t/m 15 jaar) is er bij 3 of meer inschrijvingen een aparte jeugdprijs te winnen.  

Inschrijfgeld:  

De inschrijving sluit 3 februari 2019. Het Inschrijfgeld bedraagt € 4,00 euro per cavia. Zendt u 10 cavia’s 

of meer in, betaald u € 3,50 per cavia. Per inschrijving betaald u éénmalige administratie kosten van € 

2,50 en catalogus kosten van € 2,50 (1 per gezin). Als u geen lid bent van Cavia en Friends betaald u € 5,- 
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extra startgeld. Het inschrijfgeld kan uitsluitend via een overboeking worden voldaan op nummer IBAN 

NL07INGB0702083372 t.n.v. OFJ Jansen onder vermelding van Cavia en Friends Event en uw eigen naam 

zoals gemeld op het inschrijfformulier. Alleen voor buitenlandse inzenders de extra toevoeging BIC 

INGBNL2A. De overboeking moet uiterlijk 16 februari 2019 bij ons binnen zijn. Door het insturen van uw 

inschrijfformulier verplicht u zich ook tot betaling! Is er vóór 21 februari nog géén betaling van u 

ontvangen, wordt u uitgesloten van mededinging maar dit ontheft u niet van uw betalingsverplichting!  

Dier Absent: 

Indien een dier dat ingeschreven staat, door wat voor reden dan ook, niet in staat is om mee te doen, 

mag deze vervangen worden door een ander dier van hetzelfde ras, kleur en geslacht.  Is dit niet 

mogelijk geef dit dan tijdig aan ons door. Tot aan 15 februari kunnen wijzigingen nog in de catalogus 

mee genomen worden. Na deze datum kunt u tot 3 dagen voor de show nog wijzigingen door gegeven. 

Uiteraard worden deze niet meer in de catalogus vermeld. Dieren van een compleet ander ras of kleur 

kunnen wel gekeurd worden maar dingen niet meer mee aan het prijzenschema. Geef tijdig uw 

wijzigingen door via een e-mail: event@caviaenfriends.nl 

Europese Standaard: 
Er zal gekeurd worden volgens de Europese standaard. Deze standaard heeft een andere puntentelling 

dan de Nederlandse standaard! 

Predicaten en puntenschaal volgens de Europese standaard: 

 

 

 

 

 

De beslissing van de keurmeester is onherroepelijk. De keurmeester is verantwoordelijk voor zijn 

keuring. De eindkeuring wordt door middel van het geven van punten, echter zonder onderling overleg, 

uitgemaakt door de keurmeesters. Dieren dienen minimaal een ZG te behalen om in aanmerking te 

komen voor een prijs. De prijsuitreiking vindt plaats na de eindkeuring. Niet afgehaalde prijzen en 

trofeeën op de caviadag blijven eigendom van het Cavia en Friends. 

Bij elke keurmeester worden een schrijver en aandrager ingedeeld. Inzenders van langhaar rassen 

krijgen de mogelijkheid hun dieren uit te kammen en voor te bereiden. Er wordt gezorgd voor een 

uitkamtafel met voldoende stopcontacten. Kanttekening: zit het dier nog in de kooi op het moment dat 

de aandrager het dier ter keuring moet brengen, dan komt het dier zonder voorbereiding direct op de 

tafel van de keurmeester. 

Predicaat Omschrijving Puntenschaal 

U Uitmuntend 98 - 100 

F Fraai 95 - 97,5 

ZG Zeer goed 92 – 94,5 

G Goed 90 – 91,5 

O Onvoldoende 89 of minder 
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Eindkeuring: 

In de eindkeuring van de cavia’s die ingeschreven staan in de Europese standaard, worden uit alle beste 

A-B-C klasse de Best in Show gekozen. De vrije klasse heeft een eigen eindkeuring. 

Oornummers en Catalogus: 

Deze worden op de dag van de keuring bij het inkooien verstrekt. 

Mededeling: 
Voor sterfte, schade en/of diefstal van cavia’s, schade aan personen of aan andere eigendommen 

tijdens het Cavia en Friends Event of het vervoer van of naar de zaal, is de organisatie niet 

verantwoordelijk. 

De organisatie behoud altijd het recht mensen te weigeren dan wel te verwijderen bij misdraging. 

Bij verwijdering word het lidmaatschap meteen beëindigt zonder restitutie van lidmaatschap geld. 

Voor alle onvoorziene omstandigheden mag ieder lid van het Cavia en Friends Event Team zelfstandig 

een beslissing nemen. Door deelname aan dit Event gaat de inzender akkoord met het reglement van 

het Cavia en Friends Event. 

Het is tijdens ons Event NIET toegestaan van thuis meegebrachte etenswaren en / of 

drinken te nuttigen in de tentoonstellingsruimtes! 

Het Cavia en Friends Event team 

Dana Jansen, Gerrit Kwakkel, Olaf Jansen, John Kuiper en Daphne Kuiper  

 

Prijzenschema Ras keuring 

------------------------------------------------------------------------------ 

- Beste van de Show 
 

- Beste van de A-klasse 
- Beste van de B-klasse 
- Beste van de C-klasse 
 

- Beste van de jeugd (t/m 15 jaar en bij minstens 3 inschrijvingen) 
 

- Beste Collectie (bij minstens 3 inschrijvingen) 
- Beste Koppel éénkleurig (bij minstens 3 inschrijvingen) 
- Beste Koppel tekening (bij minstens 3 inschrijvingen) 
 

- Beste Gladhaar 
- Beste Satijn 
- Beste Engels Gekruind  
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- Beste Amerikaans Gekruind 
- Beste Borstel 
- Beste Rex 
- Beste US-Teddy 
- Beste CH-Teddy 
- Beste Peruvian 
- Beste Sheltie 
- Beste Coronet 
- Beste Tessel 
- Beste Merino 
- Beste Alpaca 
- Beste Lunkarya 
- Beste Geknipte langhaar 
- Beste Skinny 
- Beste Skinny Drager 

Prijzenschema vrije keuring  
(bij voldoende inschrijvingen) 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

- Beste van de Show 
- Beste van de show op 1 na 
- Beste van de show op 2 na 
 
- Beste van de A-klasse 
- Beste van de B-klasse 
- Beste van de C-klasse 
 
 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen naar gelang het aantal ingeschreven 
dieren. Bij aanwezigheid van veel dieren in een bepaald ras worden extra prijzen voorzien. 

http://www.caviaenfriends.nl/

