Vraagprogramma Kistenkeuring
Zondag 18 oktober 2020

Door alle omstandigheden lijkt ons tentoonstellingsjaar in de soep te lopen. Op 18 oktober
a.s. willen wij de leden van de NCC graag iets kunnen aanbieden. Wij willen éénmalig een
kistenkeuring organiseren in het TKV-gebouw te Tiel. Deze ruimte biedt in omvang voldoende
mogelijkheden hiertoe. Deze zaal is groot genoeg naar onze mening om voldoende afstand
te kunnen houden van elkaar. Verder zal er ontsmettingsmiddel aanwezig zijn om de handen
te kunnen reinigen. Het zal gaan om een exclusieve rassenkeuring voor NCC leden, waarbij
alleen keurmeesters en deelnemers in het gebouw worden toegelaten. deze keuring verloopt
door de RIVM richtlijnen wat anders dan wat u van ons gewend bent, namelijk het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deelname is alleen mogelijk voor NCC leden. Kortlidmaatschap is niet mogelijk
Er is geen knuffelkeuring
Er is geen verkoopafdeling
Er zijn geen stands aanwezig
Het is een gesloten keuring, dus niet open voor bezoekers.
Iedere deelnemer wordt middels het inschijfformulier geregistreerd. U kunt met
maximaal 1 extra persoon naar de kistenkeuring komen, Deze dient u op het inschrijfformulier kenbaar te maken. Extra personen worden niet toegelaten.
Er zullen geen kooien opgebouwd worden, maar de dieren blijven in hun
verzendkist. Zorg uiteraard voor schone, ruime en goedgeventileerde verzendkisten.
U dient uw dieren te voorzien van voeding (brok, hooi en/of groenvoer) EN watervoorziening (dit kan zijn een waterfles of waterbakje).
De dieren worden door de inzender zelf aangedragen.
Wij vragen de inzenders om gepaste afstand te houden van de keurmeester, zodra uw dier
is voorgebracht.
Er geldt een maximaal aantal in te zenden dieren van: 350
Oornummers krijgt u ‘s ochtends bij aankomst
Mocht u zich niet kunnen vinden in bovengenoemde zaken, dan 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.

Tentoonstellingscommissie:		
Tentoonstellingslocatie:		

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

Planning:
Inloop					
Start keuring				
Eindkeuring 				
Prijsuitreiking en opruimen 		

8:30 uur
9:30 uur
15:30 uur
16:30 uur (naar verwachting)

Keurmeesters Rassenkeuring Caviadag Tiel: (onder voorbehoud)
		
Henk Beltman				
Aly Bennink						
		
Manuela Eilander				
Wilma Flokstra					
		
Ilse Hollander				
Carla Swaap
		
Fons Verrijdt
Prijzenschema Kistenkeuring 2020
Gevraagd worden cavia’s in alle kleuren, variateiten en haarstructuren.
Beste v/d Show 		
Prijs
Beste A-klasse		
Prijs			
(voor plaats 1, 2 en 3)
Beste B-klasse		
Prijs			
(voor plaats 1, 2 en 3)
Beste C-klasse		
Prijs			
(voor plaats 1, 2 en 3)
Beste v/d Jeugd		
Prijs			
Beste Collectie		
Prijs			
Beste NE-klasse		
Prijs			
(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 vd onderklasse
Oorkonde: Voor het beste dier binnen een onderklasse, bij minimaal 5 inzendingen, wordt een oorkonde beschikbaar gesteld. Een
onderklasse is een groep dieren van hetzelfde ras en dezelfde kleur(slag).

Oorkondes met foto
Beste Raskampioen			
Beste Raskampioen 1 na		
Beste Raskampioen 2 na		

(bij minimaal 5 inzendingen per ras)
(bij minimaal 25 inzendingen per ras)
(bij minimaal 50 inzendingen per ras)

Extra: Kor & Wilma Flokstra: 2 zakkenvoer voor Beste Borstelhaar en Langharig
Extra: Comb. Van Dijk-Schop: Presentje voor Beste Skinny en CH-Teddy

Sluiting van de inschrijvingen: 1 oktober 2020
Inschrijfformulieren zenden naar:
dijkbertus@hotmail.com
LET OP: Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met hierin de gegevens om het
verschuldigde bedrag over te maken. Het rekeningnummer ontvangt u per e-mail
(gebruik niet het rekeningnummer van de NCC!). Uw inzending is pas rond na
betaling van het verschuldigde bedrag.
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 (Bulkweg 1 te Tiel) 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 Kistenkeuring 2020
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

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.
Het is niet toegestaan dat de ingeschreven cavia’s tijdens de keuring of 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.

