Vraagprogramma Caviadag
Rijssen
Zaterdag 29 Februari 2020
Gratis entree

Tentoonstellingscommissie: H Beltman, W.Flim en H Grievink.
Tentoonstellingslocatie: Verenigingsgebouw Het Luchtvermaak Marijkestraat
7A 7462HT Rijssen
Planning:
Inkooien
Start keuring
Pauze
Eindkeuring
Prijsuitreiking en uitkooien
Afbouw

Keurmeesters:
H.E.P Carla Swaap
Aly Bennink
Jan Schop

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

Prijzenschema Caviadag Rijssen 2020
Gevraagd worden cavia’s in alle kleuren, variateiten en haarstructuren.
Beste v/d show

beker

Beste andere geslacht

beker

Beste A – klasse
plaats 2 en eventueel 3)

beker (voor plaats 1 bij voldoende deelname

Beste B – klasse
plaats 2 en eventueel 3)

beker (voor plaats 1 bij voldoende deelname

Beste C – klasse
plaats 2 en eventueel 3)

beker (voor plaats 1 bij voldoende deelname

Beste NE – klasse
plaats 2 en eventueel 3)

beker ( voor plaats 1 bij voldoende deelname

( alle niet in Nederland erkende rassen en of kleuren/ kleurslagen kunnen hier
aan deel nemen. Hieronder zijn o.a. ook inbegrepen de geknipte klasse)
Beste v/d jeugd
plaats 2 en eventueel 3)

beker (voor plaats 1 bij voldoende deelname

Beste collectie
plaats 2 en eventueel 3)

beker (voor plaats 1 bij voldoende deelname

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

oorkonde met foto bij minimaal 5 inzendingen per ras

Beste ras kampioen 1 na oorkonde met foto bij minimaal 25 inzendingen per
ras
Beste ras kampioen 2 na oorkonde met foto bij minimaal 50 inzendingen per
ras
Beste ras kampioen NE

oorkonde met foto bij minimaal 5 inzendingen per ras

Standaard voor Beste gladhaar van de show
Standaard voor Beste structuur ras van de show
Standaard voor Beste langhaar ras van de show

Extra prijzen
Voor het beste dier binnen een onderklasse bij minimaal 5 inzendingen word
een oorkonde beschikbaar gesteld. Een onderklasse is een groep dieren van
hetzelfde ras en dezelfde kleur (slag).
Inschrijfformulier inzenden naar:
Tav: H Beltman, Adres Arendbaanstraat 46 7461DW Rijssen

E-mail: henk.beltman@home.nl
Sluiting van de inschrijving: 15 Februari 2020
Let op: na inschrijving ontvangt u een bevestiging met hierin de gegevens om
het verschuldigde bedrag over te maken.
Onder vermelding van NCC Caviadag

Belangrijke wijzigingen voor de show in
2020.
Voor deze editie van ons mooie evenement in Rijssen is het belangrijk jullie te
informeren over enkele belangrijke wijzigingen. Dit zijn allemaal zaken die wij
doorvoeren om de toekomst van ons evenement en tevens het welzijn van
onze cavia’s te waarborgen. Wij vragen u daarom ook deze onderstaande zaken
goed door te nemen. U dient al uw dieren in schone, ruime en goed
geventileerde transportmiddelen te vervoeren. Dit geldt voor de ingeschreven
showdieren. U dient al uw dieren te voorzien van voeding (brok, hooi en/of
groenvoer) EN watervoorziening (dit kan zijn een waterfles of waterbakje). Wij
verzoeken u na afloop van de tentoonstelling eventueel bevestigingsmateriaal
te verwijderen. Mocht u zich niet kunnen vinden in deze wijzigingen behoud
het tentoonstellingsbestuur het recht om u als deelnemer te weigeren. Dit

geldt voorafgaand aan ons evenement als ook op de dag van het evenement
zelf.

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.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Met uw inschrijving geeft u automatisch toestemming voor het vastleggen en
verwerken van uw gegevens voor de verwerking van uw inschrijfformulier en
het verzenden van de nodige gegevens t.b.v. van de show. Uw adres- en
contactgegevens worden niet verwerkt in onze catalogus, tenzij u deze zelf
heeft verwerkt in uw advertentie.
Met het betreden van onze tentoonstellingslocatie (Marijkestraat 7A Rijssen)
geeft u toestemming voor het maken van foto’s en/of videobeelden tijdens het
evenement van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze website,
sociale media, flyers, posters en/of advertenties.

Tentoonstellingsbepalingen
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. De openingstijden van dit
secretariaat zijn dezelfde als die van de tentoonstelling.
2. Deze tentoonstelling kan worden gezien als promotiedag, zo als de
reglementen van de FB (KLN) deze voorschrijft.

3. 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.
4. 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.
5. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per cavia. De catalogus is verplicht en kost €
3,50, één per gezin. Administratiekosten per inzender € 2,00. Bij absentie van
één of meerdere cavia’s is men toch verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
6. 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.
7. Alle uitvoerende werkzaamheden op een NCC show worden uitgevoerd door
de tt-commissie aangewezen personen.
8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tt-commissie
namens het bestuur van de NCC.

