
        VRAAGPROGRAMMA N.C.C. DAG IJmuiden    
Onder auspiciën van de Nederlandse Caviafokkers Club (N.C.C) 

 

 

Zaterdag 23 september 2017 

 
De dag wordt wederom in het inmiddels vertrouwde clubgebouw Duinzicht, Heerenduinweg 6B IJmuiden 

gehouden. 

 

Planning: 

Inkooien 8:30 - 9:15 uur 

Start rassenkeuring 

Start Huisdierkeuring 

9:30 uur 

10:00 uur 

Pauze 12:30 - 13:00 uur 

Eindkeuring 16:30 uur 

Prijsuitreiking en uitkooien (uiterlijk) 17:15 uur 
 

Gevraagd worden cavia’s in alle haarstructuren  
C-klasse: cavia's vanaf 3 maanden tot 6 maanden 

B-klasse: cavia's vanaf 6 maanden tot 9 maanden 

A-klasse: cavia's vanaf 9 maanden* 

D-klasse: fokkersklas: twee zo identiek mogelijke cavia's van een fokker, die deze cavia's zelf 

voorbrengt. 

NE-klasse: open klasse: niet erkende rassen en/of kleurslagen 

Bij niet erkende rassen dient een standaard te worden meegezonden 

Collectie :      4 cavia's, één ras en één kleurslag, in elke leeftijdsklasse een cavia en er moeten 

beide geslachten een dier ingeschreven zijn. 

 
Vanaf 10.00 uur wordt er een ‘huisdierenkeuring’ voor knuffelcavia’s gehouden. In deze keuring wordt 

niet gekeurd op raskenmerken, maar op gezondheid en verzorging. Iedereen kan met zijn cavia hier aan 

deelnemen (ook niet leden). De inschrijving gaat  via het inschrijfformulier, maar kan ook op de dag zelf 

van 9.00 – 10.00 uur bij het secretariaat.  

  
 

Keurmeesters: (onder voorbehoud) 

  

A. Bennink 

J.  Schop 

G. Grooten 

H.E.P.  

M.Eilander    reserve 

 

 

Indien nodig worden er keurmeesters toegevoegd. 

 

 Keurmeester huisdierkeuring :(onder voorbehoud) 

 

Prisca Lodder/ Ruben Borst 
 

Prijzenschema N.C.C. clubdag: 
Fraaiste cavia van de tentoonstelling: Wisselbeker  

Fraaiste A-klasse        = oorkonde in lijst 

Fraaiste B-klasse        = oorkonde in lijst 

Fraaiste C-klasse        = oorkonde in lijst 

Fraaiste N.E.              = beker 

Fraaiste D klasse    = beker 

Beste  Collectie       = Verrassingsprijs. (bij minimaal 3 ingezonden collecties) 

Fraaiste cavia van een jeugdlid = beker en oorkonde 

Fraaiste op I na van een jeugdlid, mits in concurrentie = standaard.    



 

Rassenprijzen: 

Fraaiste van ieder ras gegraveerd theeglas en oorkonde bij minimaal 5 gekeurde cavia’s 

 
Aanvullend prijzenschema:  Extra NCC prijzen voor clubdagen, ter vrije beschikking. Hiermee kan een 

keurmeester aan elk willekeurig dier (ongeacht predikaat) een extra prijs toekennen. Om ook op die manier 

bijzondere rassen of mooie dieren met een uitsluitingsfout (bij. een gescheurd oor etc etc) toch een prijsje te 

kunnen geven.     

 

Toekenning: 

 A. De keurmeester kent per 20 ingeschr even dieren (nummers) één NCC - prijs toe ter waarde van €2,50; bij 

een restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen.  

 B.  Deze prijzen worden door de keurmeester toegewezen aan dieren die op een of andere manier uitspringen 

of relatie f bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad / zeldzaamheid) en om die reden moeten worden beloond.  

C. Alle dieren komen in aanmerking, dus ook dieren met buitenlandse merk en/of ongeacht het predikaat.  

D.  Deze prijzen zijn enkel voor leden die het lidgeld van da t betreffende jaar hebben voldaan. (de 5 euro 

leden komen du s hiervoor niet in aanmerking). 

 E. De NCC penningmeester keert het prijzengeld aan het einde van het jaar, samen met de FK prijzen uit.  

 

 

Nog geen NCC lid?  

 Regeling kort-lidmaatschap:  Indien u nog geen lid bent van de Nederlandse Caviafokkers Club, (NCC), 

bieden wij u dit jaar een mogelijkheid om toch aan één van onze clubdagen deel te nemen. Tegen een 

vergoeding van 5 euro extra op het inschrijfgeld kunt u eenmalig deel nemen aan één van onze clubdagen. U 

dient dit te vermelden op uw inschrijfformulier. Uw dieren komen voor het gehele prijzenschema in 

aanmerking. Bent u na deze deelname overtuigd om lid te worden van de N.C.C. betaald u slecht €10 euro en 

bent u voor de rest van dat verenigingsjaar lid van onze vereniging. Let op, deze deelname is maar eenmalig 

en u kunt dus niet aan iedere clubdag op deze wijze deelnemen.    

 

 

Prijzenschema NCC huisdierenkeuring: 

Beste van de keuring:  Rozet 1e en verrassingsprijs 

Tweede van de keuring:  Rozet 2e en verrassingsprijs 

Derde van de keuring:  Rozet 3e en verrassingsprijs 

 

Alle inzenders krijgen een attentie. 

 

Verkoopklasse: 

Via het inschrijfformulier kunt u verkoopkooien reserveren à  €1 per kooi. Ook de verkoop cavia's worden 

gehuisvest in kooien en verkoop geschiedt via de verkoopcommissie. De verkoper is zelf verantwoordelijk 

voor  de verkoop van zijn/haar dieren. Er is geen (continu) toezicht door het tentoonstellingsbestuur. Zieke 

of onreine cavia's worden uit het t.t. gebouw verwijderd. 

In 1 kooi mogen maximaal twee volwassen of drie jonge dieren. 

 

Je kan je aanmelden voor: 

- De lunch tijdens de keurdag, kost € 10.00 p.p.  

  Losse broodjes, drinken etc. zijn in de kantine  te koop. 

  

Wij zoeken schrijvers of aandragers voor tijdens de keuring. Meld je aan op het inschrijfformulier! 
 

Inschrijfformulieren zenden naar: 

Inge van der Goot , secr. 

Van Tolstraat 20 

2157 PJ  Abbenes 

tel 0653908052 

E-mail: ingevandergoot@hotmail.nl (bij het inschrijven per email krijgt je een bevestiging via de 

mail, als je dit niet hebt ontvangen, neem dan contact op met de secretaris) 

 

Na 5 september (of eerder als het maximum aantal is bereikt) worden inschrijvingen niet meer in 

behandeling genomen. 

 

 

SLUITING INSCHRIJVING:  Maandag 05  September 2016 

 

mailto:ingevandergoot@hotmail.nl


  

Tentoonstellingscommissie: 

Filippien Koornneef,  075- 7719520/ f.koornneef@chello.nl 

Inge van der Goot, 0653908052 / ingevandergoot@hotmail.nl 
 

ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN NCC: 

Artikel 1. Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens het tentoonstellingsreglement van de Nederlandse 

Caviafokkers Club (NCC). Elke inzender wordt geacht met de bepalingen in dat reglement op de 

hoogte te zijn. Bovendien ligt het voor belangstellenden ter inzage op het tentoonstellingssecretariaat. 

De openingstijden van dit secretariaat zijn dezelfde als die van de tentoonstelling. 

Artikel 2. Deze tentoonstelling kan worden gezien als promotiedag , zo als de regelementen van de FB KLN 

deze voorschrijft. 

Artikel 3. Alleen ingeschreven cavia’s voor de keuring worden toegelaten in het gebouw, tenzij de tt-commissie 

anders besluit. 

Artikel 4. De cavia's worden gehuisvest in kooien, voorzien van houtkrullen en tussenwand. De cavia's dienen 

een pleister van leukoplast met daarop het kooinummer op het linker oor te dragen.  

Artikel 5. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro per cavia. De catalogus is verplicht en kost 2,50 euro, één per 

gezin. Administratiekosten per inzender 2,00 euro. Bij absentie van een of meerdere cavia's is men 

toch verplicht het inschrijfgeld te voldoen 

Artikel 6. Het is niet toegestaan meegebrachte etenswaren en of drinken te nuttigen in de zalen tijdens de 

clubdag. 

Artikel 7. Het bestuur noch de tentoonstelling houdende vereniging is aansprakelijk voor sterfte, verloren gaan 

van het ingezonden of anderszins en nimmer zal er aanspraak op schadevergoeding kunnen worden 

gedaan. 

Artikel 8. Alle uitvoerende werkzaamheden op een NCC show worden uitgevoerd door het TT bestuur 

                    aangewezen personen. 
Artikel 9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tt-commissie namens het bestuur van de 

NCC.  

 

 


