Vraagprogramma Caviadag Tiel
Zaterdag 28 april 2018

De show in 2017 was een succes die wij ook in 2018 hopen te evenaren.
Maar liefst 137 inzenders uit Nederland, Belgie, Duitsland, Denemarken en Tjechie, brachten
in totaal 855 dieren naar Tiel, onderverdeeld in 764 rascavia’s en 91 knuffelcavia’s
Zoals u van ons gewend bent gaan onze deelnemers nooit met lege handen naar huis.
Daarom hebben wij ook in 2018 voor iedere aanwezige inzender een klein presentje en een
prachtige gevulde goodiebag!
Deze 10e editie laten wij niet onopgemerkt aan u voorbij gaan. Ons prijzenpakket is mooier
dan ooit geweest en sponsoren hebben zich in ruime getalen weer zeer vrijgeving opgesteld,
Een prachtig gebaar waar wij onze inzenders graag blij mee maken. Een show met een
kroontje!
Ook in 2018 nodigen wij enkele standhouders uit om aanwezig te zijn op deze 10e editie van
onze NCC Caviadag. Mogelijk dat u via deze standhouders alvast uw bestelling kan doorgeven
en het kan afhalen op de show.

Tentoonstellingscommissie:
Tentoonstellingslocatie:

J.H. Schop, B. van Dijk, K. van Esse en E. Schafer
Verenigingsgebouw TKV, Bulkweg 1, 4005 LB Tiel

Planning:

Inkooien
Start keuring
Pauze
Eindkeuring
Prijsuitreiking en uitkooien
Afbouw

7:30 - 8:30 uur
8:45 uur
12:30 - 13:00 uur
15:30 uur
16:00 uur (naar verwachting)
16:30

De tentoonstellingsorganisatie zou het zeer op prijs stellen als er enkele inzenders ons
assisteren met het afbreken van de tentoonstellingskooien en het opruimen van de tentoonstellingshal. Iedere hulp is welkom.

Keurmeesters Rassenkeuring Caviadag Tiel:
Wilma Flokstra
Aly Bennink
Pieta Kraaijeveld
Carla Swaap
Alexandra Klijn

Fons Verrijdt
Luc de Donder (B)
Sasia Köhler (DE)
Patrick Staniec (DE)
Niklas Kirchhoff (DE)

Keurmeesters Standaard knuffelkeuring Caviadag Tiel:
Ruben Borst
Peter Heskes

Keurmeesters Special knuffelkeuring Caviadag Tiel:
Kaatje van Esse
Petra Weeren

U leest het goed! Uw cavia kan 2 keer meedoen aan een knuffelkeuring voor de prijs van 1.

Prijzenschema Caviadag Tiel – NCC Clubshow 2018
Gevraagd worden cavia’s in alle kleuren, variateiten en haarstructuren.
Beste v/d Show
Beste A-klasse
Beste B-klasse
Beste C-klasse

Wisselbeker en als aandenken een extra grote rozet
Grote rozet
(voor plaats 1, 2 en 3)
Grote rozet
(voor plaats 1, 2 en 3)
Grote rozet
(voor plaats 1, 2 en 3)

Prijzenschema Caviadag Tiel – NCC Clubshow 2018 (vervolg)
Beste NE-klasse
Rozet
(voor plaats 1, 2 en 3)

(alle niet in Nederland erkende rassen en of kleuren/kleurslagen kunnen hier aan
deelnemen. Hieronder zijn o.a. ook in begrepen de geknipte klasse)

Beste v/d Jeugd

Rozet

(voor plaats 1, 2 en 3)

Beste Collectie

Rozet

(voor plaats 1, 2 en 3)

Beste NE-Collectie

Rozet

Caviaﬂat.nl verzorgd tevens een Wissel beker voor de Beste v/d Jeugd

(bij minimaal 3 ingezonden collecties. Een collectie is 4 Cavia’s: één ras in één kleurslag,
in elke leeftijdsklasse en van beide geslachten moet een dier ingeschreven zijn)
(bij minimaal 3 ingezonden collecties. Een collectie is 4 Cavia’s: één ras in één kleurslag,
in elke leeftijdsklasse en van beide geslachten moet een dier ingeschreven zijn)

Beste v/d Knuffels (standaard) Beker
Beste Raskampioen
Beste Raskampioen 1 na
Beste Raskampioen 2 na
Beste Raskamp. (NE)
Beste Raskamp. (NE) 1 na
Beste Raskamp. (NE) 2 na

(voor plaats 1 t/m 6)

Oorkonde met foto (bij minimaal 5 inzendingen per ras)
Oorkonde met foto (bij minimaal 25 inzendingen per ras)
Oorkonde met foto (bij minimaal 50 inzendingen per ras)
Oorkonde met foto (bij minimaal 5 inzendingen per ras)
Oorkonde met foto (bij minimaal 25 inzendingen per ras)
Oorkonde met foto (bij minimaal 50 inzendingen per ras)

Bij voldoende inzendingen in een klasse zal de tentoonstellingsorganisatie het prijzenschema aanvullen met extra prijzen.

Extra prijzen:

Voor het beste dier binnen een onderklasse bij minimaal 5 inzendingen wordt een speciale
bedrukte rozet beschikbaar gesteld. Een onderklasse is een groep dieren van hetzelfde ras
en dezelfde kleur(slag).

Gesponsorde prijzen:

Omdat Caviaﬂat.nl haar 10 jarig jubileum heeft stellen zij als extra prijs een 2 etage
caviaﬂat van wit meubelplaat beschikbaar met op beide etages een uitneembare tussenwand, zodat het als berenﬂatje, of nestjes ﬂatje gebruikt kan worden. Omdat de jeugd de
toekomst heeft sponsoren we deze speciaal voor de jeugd. Ieder jeugdlid mag op zijn/haar
inschrijfformulier zijn/haar 5 beste dieren aankruisen. Het jeugdlid met de beste 5 dieren
wint deze mooie prijs. Hierbij wordt gekeken naar het predikaat (niet de punten). Het gaat
om dieren in de rassenkeuring, ras/kleur/geslacht is niet belangrijk. Bij gelijke stand
bepaald Caviaﬂat.nl de winnaar.

Gesponsorde prijzen: (vervolg)

Fam. Vermiesch stelt 2 mooie prijzen
beschikbaar die wij zullen uitreiken binnen
de twee grootste rasgroepen.
Roy Burgers en Priscilla Schriever
stellen 4 bekers beschikbaar voor:
- Beste Engels gekruind agouti
- Beste Engels gekruind eenkleurig
- Beste Engels gek. tekening/uitmonstering
- Beste Amerikaans gekruind
Truus Marks-Manders
stelt 4 kruiden-pakketten beschikbaar voor:
- Beste Gladhaar tan/vos/otter
- Beste Borstelhaar schimmel
- Beste US Teddy driekleurig
- Beste CH Teddy eenkleurig
Johan en Lian van Jowietsji
stelt 2 kruiden-pakketten beschikbaar voor
- Beste Skinny bont
- Beste Gladhaar driekleurig
Kor en Wilma Flokstra
stelt 2 kruiden-pakketten beschikbaar voor
- Beste Gladhaar Hollander
- Beste NE Langhaar
Henk Beltman een handgeschilderd bord
voor de Beste Borstelhaar
Jan Schop en Bertus van Dijk
stellen 3 bekers beschikbaar voor:
- Beste Collectie Gladhaar
- Beste Collectie Structuurrassen
- Beste Collectie Langhaarrassen
Marianne Bolt en Alexander Knoth
stellen 6 bedrukte T-shirts en 15 spiegeltjes
voor de knuffelkeuring.

Een Anonieme sponsor
heeft beschikbaar gesteld:
- Voor de Beste v/d Jeugd 2 entreekaarten
voor de Efteling en 2 Luxe kruiden-pakket
voor de op één na Beste en twee na Beste
van de jeugd
- Extra prijs voor het Beste dier van iedere
raskeurmeester
Kaatje van Esse stelt beschikbaar:
Handbeschilderde ART-borden voor:
- Beste van de Show
- Beste A-klasse
- Beste B-klasse
- Beste C-klasse
- Beste van de Jeugd
- Beste Collectie
- Beste Rex A-klasse
- Beste Rex B-klasse
- Beste Rex C-klasse
- Beste Rus
- Beste Californian
- Beste Skinny-beer
- Beste Skinny-zeug
- Beste NE klasse
- Beste Geknipte klasse
- Beste Geknipte klasse op één na
- Beste Geknipte klasse op twee na
ART-borden voor standaard knuffelkeuring,
voor de eerste 10 winnaars.
Luxe prijzenpakket voor special knuffelkeuring, voor de eerste 10 winnaars.
Tevens voor iedere inzender van de Special
knuffelkeuring een super mooi en origineel
aandenken!

Wilt u kans maken op een prachtig en originele prijs?
Stuur uw toppers dan in voor onze show op 28 april! .

Inschrijfformulieren en advertenties zenden naar:
Tav:
Adres:
E-mail:

J.H. Schop
Ganzert 26, 4031 KC Ingen
janschop@msn.com

Barbeque / BBQ

Als organisatie lijkt het ons leuk om n aﬂoop van de show met elkaar van een maaltijd te
genieten. Wij willen daarom de plaatselijk slagerij vragen voor ons een BBQ te regelen met
diverse soorten vlees, stokbrood en sausjes. Hierbij nodigen wij alle geintresseerden uit om
deel te nemen aan deze BBQ. Kosten: € 15,00 p.p.

Advertentie Catalogus

U heeft de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertentie in onze Catalogus. De catalogus
komt in A4 formaat. Een hele pagina / A4 voor € 10,00, een halve pagina / liggend A5 €7,50
en een kwart pagina / staand foto formaat €5,00.
Aanleveren voor 7 april 2018 en bijvoorkeur in foto of PDF bestand.

Sluiting van de inschrijvingen: 7 april 2018
Nog geen NCC lid?

Omdat onze show een clubdag is, zal de rassenkeuring enkel voor de leden van de Nederlandse Caviafokkers Club zijn. Twijfel je nog of een lidmaatschap van de NCC wel bij u past?
Geen probleem! Indien u nog geen lid bent van de Nederlandse
Caviafokkers Club (NCC) bieden wij u de 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. Uw dieren komen voor het gehele prijzenschema
van de rassenkeuring 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. Deelnemen aan de knuffelkeuring is vrij voor leden en
niet-leden, fokkers en liefhebbers, jong en oud.

www.facebook.com/caviadagtiel
www.caviadag.nl

GRATIS ENTREE
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9.

Tentoonstellingsbepalingen

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. De openingstijden van dit
secretariaat zijn dezelfde als die van de tentoonstelling.
Deze tentoonstelling kan worden gezien als promotiedag, zo als de
reglementen van de FB (KLN) deze voorschrijft.
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.
Het is niet toegestaan de ingeschreven cavia’s tijdens de keuring of
gedurende de openingstijden van de tentoonstelling uit te kooien en het
gebouw te verlaten, tenzij de tt-commissie anders besluit.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per cavia. De catalogus is verplicht en
kost € 2,50, één per gezin. Administratiekosten per inzender € 2,00.
Bij absentie van één of meerdere cavia’s is men toch verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
Het is niet toegestaan meegebrachte etenswaren en of drinken te nuttigen in
de zalen tijdens de clubdag.
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.
Alle uitvoerende werkzaamheden op een NCC show worden uitgevoerd door de
tt-commissie aangewezen personen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tt-commissie
namens het bestuur van de NCC.

