VRAAGPROGRAM
MA N.C.C. CAVIADAG WOLDENDORP
Onder auspiciën van de Nederlandse Caviafokkers Club (N.C.C.)
Zaterdag 13 juni 2020
Voor u ligt het vraagprogamma voor de 1e editie van de NCC Caviadag Woldendorp.
Wij (Alexander Knoth & Marianne Bolt) zijn vereerd u te mogen verwelkomen tijdens
onze aller eerste NCC Caviadag in het Noorden des lands. Deze editie vind plaats in
het pitoreske dorpje Woldendorp onder de rook van Delfzijl.
Omdat wij geen idee hebben hoe hoog de opkomst zal zijn tijdens deze eerste editie is
ervoor gekozen om een kleine en dus goedkope locatie te huren. De locatie is prachtig
gelegen in het groen met een zee van ruimte er omheen. Een kleine locatie brengt
uiteraard beperkingen met zich mee zoals het aantal dieren wat we kwijt kunnen.
In totaal kunnen we 200 cavia’s huisvesten tijdens deze show. Dit betekend dus ook dat
vol ook echt vol is. Daarnaast is de sluitingsdatum ook echt de sluitingsdatum! Wees op
tijd met inschrijven en doe dit niet op het allerlaatste moment.

Inschrijfformulieren zenden naar:
Caviadag Woldendorp, Lindenlaan 13, 9695 GP Bellingwolde
inschrijving@caviadagwoldendorp.nl

Sluiting van de inschrijvingen: 23 mei 2020
LET OP: Er geldt een max. aan inschrijvingen van 200 cavia’s.
Bovenstaande sluitingsdatum is definitief of eerder zodra dit aantal is
bereikt.
LET OP: Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met hierin de
gegevens om het verschuldigde bedrag over te maken. Betaal pas na onze
bevestiging.

Facebook: NCC Caviadag Woldendorp

www.caviadagwoldendorp.nl

Tentoonstellingscommissie:
Tentoonstellingslocatie:

A.D. Knoth (06-15129693), M. Bolt
AE Gorterweg 68b, 9946 PE Woldendorp

Planning:
Inkooien
Start keuring
Start knuffelkeuring
Pauze
Eind keuring
Prijsuitrijking en uitkooien

08.15 – 09.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
12:30 – 13:00 uur
16:00 uur
17.00 uur uiterlijk

Gevraagd worden cavia’s in alle haarstructuren
C-klasse:
B-klasse:
A-klasse:
Collectie:

NE-klasse:

cavia’s vanaf 3 maanden tot 6 maanden
cavia’s vanaf 6 maanden tot 9 maanden
cavia’s vanaf 9 maanden
4 cavia’s, één ras en één kleurslag, in iedere leeftijdsklasse moet er
minimaal één cavia aanwezig zijn. Daarnaast moeten beide
geslachten vertegenwoordigd zijn.
niet erkende rassen en/of kleurslagen. Bij niet erkende rassen en/of
kleurslagen dien je voor aanvang van de keuring en standaard in te
leveren bij het secretariaat.

Keurmeesters: (onder voorbehoud)
Jan Schop (HEP)
Bertus van Dijk
Wilma Flokstra
Fons Verrijdt (reserve)
Keurmeester knuffelkeuring: (onder voorbehoud)
Jiska Sanders – van Soest

Facebook: NCC Caviadag Woldendorp

www.caviadagwoldendorp.nl

Prijzenschema NCC Caviadag Woldendorp 2020
Beste v/d Show

(Wissel) beker + handgeschilderd bord

De wisselbeker is beschikbaar gesteld door Roy & Priscilla en een anonieme sponsor.
Beste A-klasse

Beker + handgeschilderd bord

Beste B-klasse

Beker + handgeschilderd bord

Beste C-klasse

Beker + handgeschilderd bord

Beste NE-klasse

Beker (voor plaats 1, 2 en 3) + handgeschilderd bord

Beste v/d Jeugd

Beker (voor plaats 1, 2 en 3) + handgeschilderd bord

Beste Collectie

Beker + handgeschilderd bord

(Een collectie bestaat uit vier cavia’s van hetzelfde ras en één kleurslag, in iedere
leeftijdsklasse moet er minimaal één cavia aanwezig zijn. Daarnaast moeten beide
geslachten vertegenwoordigd zijn.)
Aanmoedigingsprijs

Beker (één ter vrije beschikking per keurmeester)

(De aanmoedigingsprijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester, deze mag de
beker toekennen aan een ras, kleur(slag) of uitmonstering waarvan hij/zij van mening is
dat deze een goede progressie heeft doorgemaakt, deze vaker op een show willen zien
of om een andere reden willen aanmoedingen.)
Beste Raskampioen
Beste Raskampioen op 1 na
Beste Raskampioen op 2 na

Medaille (bij min 5 inzendingen per ras) en oorkonde
Medaille (bij min 15 inzendingen per ras) en oorkonde
Medaille (bij min 25 inzendingen per ras) en oorkonde

Beste v/d onderklasse

Rozet en oorkonde

(Voor het beste dier binnen een onderklasse bij minimaal 5 inzendingen is er een rozet
met oorkonde beschikbaar. Een onderklasse is een groep dieren van hetzelfde ras en
dezelfde kleur(slag).)

Facebook: NCC Caviadag Woldendorp

www.caviadagwoldendorp.nl

Prijzenschema NCC Knuffelkeuring
De beste cavia van de keuring

Beker

De op 1 na beste cavia van de keuring

Beker

De op 2 na beste cavia van de keuring

Beker

Reserve prijs

Medaille

(De reserveprijs is ter vrije beschikking van de knuffel keurmeester, deze mag de
medaille toekennen aan haar favoriete knuffel.)

Aanvullend prijzenschema sponsors
Priscilla en Roy
Een zestal bekers welke naar aanleiding van de inschrijvingen toegekend zullen gaan
worden aan verschillende kleuren, tekeningen of rassen.
Knoevelshop
Knoevelshop stelt aanmoedigingsprijzen beschikbaar. Per keurmeester is er één prijs
beschikbaar welke vrij toe te kennen is.

Inschrijfformulieren zenden naar:
Caviadag Woldendorp, Lindenlaan 13, 9695 GP Bellingwolde
inschrijving@caviadagwoldendorp.nl

Sluiting van de inschrijvingen: 23 mei 2020
LET OP: Er geldt een max. aan inschrijvingen van 200 cavia’s.
Bovenstaande sluitingsdatum is definitief of eerder zodra dit aantal is
bereikt.
LET OP: Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met hierin de
gegevens om het verschuldigde bedrag over te maken. Betaal pas na onze
bevestiging.

Facebook: NCC Caviadag Woldendorp

www.caviadagwoldendorp.nl

Verkoop van cavia’s:
Er is geen mogelijkheid tot verkoop tijdens deze show.
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 9
mei 2020 en bij voorkeur in foto of PDF bestand.
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 Verordering 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 contactge-gevens worden niet
verwerkt in onze catalogus, tenzij u deze zelf heeft verwerkt in uw advertentie.
Met het betreden van onze tentoonstellingslocatie (AE Gorterweg 68b te Woldendorp)
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.
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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. Volle waterflessen aan de kooien zijn verplicht!
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 inschrijf- geld te voldoen.
6. Het is niet toegestaan meegebrachte etenswaren en of drinken te nuttigen in de
zalen tijdens de clubdag.
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.
8. Alle uitvoerende werkzaamheden op een NCC show worden uitgevoerd door de ttcommissie aangewezen personen.
9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tt-commissie namens het
bestuur van de NCC.
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www.caviadagwoldendorp.nl

