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Vraagprogramma en Reglement 
 

 
Beste cavia vrienden, 
 
Graag willen we jullie uitnodigen voor onze “Westfriese Cavia Promotie Show”. Wij 
verwelkomen alle cavia liefhebbers. Om dieren te kunnen inschrijven heb je geen 
KLN fokkersnummer nodig en hoef je geen lid te zijn van een vereniging. 
 

Datum: 12 mei 2018  
Locatie: schuur van Taxibedrijf Hoorn Drechterland 
 Dorpsstraat 115 
 1689ET Zwaag 
Inkooien: 8:15 – 8:45 uur 
Start keuring: ca. 9:00 uur 
Lunch: ca. 12:15 – 12:45 uur 
Prijsuitreiking: ca. 16:30 uur  

 
Wij hebben keurmeester Manuela Eilander (B) kunnen contracteren voor deze 
keuring. De uitspraak van de keurmeester is definitief en zonder beroep. We maken 
gebruik van enkelvoudige beoordelingskaarten, die u aan het einde van de dag kunt 
meenemen. 
 
Het is niet toegestaan dieren gedurende de keurdag uit de kooien te nemen tenzij u 
daartoe van de organisatie toestemming heeft. U krijgt de mogelijkheid zelf de cavia 
uit te kammen en voor te bereiden vóór de keuring. Een aandrager van de 
organisatie brengt de cavia naar de keurmeester, zodat direct contact tussen 
deelnemer/fokker en keurmeester wordt vermeden. 
 
De cavia’s worden in tentoonstellingskooien gehuisvest met tussenschotten en 
bodembedekking. Hooi is aanwezig en kan naar wens gegeven worden. Voor 
groenvoer dient u zelf te zorgen. Waterbakjes zijn aanwezig. Geeft u de voorkeur aan 
een waterflesje dan dient u daar zelf voor te zorgen. U bent primair verantwoordelijk 
voor de verzorging van uw cavia’s. 
 
Gevraagd worden cavia’s van alle in Nederland erkende rassen en kleurslagen, zoals 
opgenomen in de Nederlandse (KLN) Standaard. 
 
De cavia’s worden onderverdeeld in leeftijdsklassen: 

• A-klasse (volwassen) ouder dan 9 maanden 

• B-klasse (jeugd) van 6 t/m 9 maanden 

• C-klasse (baby) van 3 t/m 5 maanden 
 
De cavia’s worden in principe op volgorde van hun leeftijd gekeurd. Langhaar rassen 
mogen geshowd worden in lange beharing (gewikkeld/geklemd) of bodemlang 
(geknipt). Geef op het inschrijfformulier duidelijk aan, dat het om een geknipt 
langhaar ras gaat. 
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U dient uw cavia’s zelf te voorzien van een plakkertje met kooinummer op het linker 
oor. Materiaal is daarvoor beschikbaar. Op de dag zelf ontvangt u vóór het inkooien 
een lijst met kooinummers. 
 
Inschrijving 

U kunt uw dieren inschrijven tot uiterlijk 6 mei 2018. Doe dit bij voorkeur digitaal via 
de website. Mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn, neem dan even contact op 
met de organisatie. 
 
Door inschrijving gaat de inzender akkoord met de zaken genoemd in dit 
vraagprogramma/reglement. In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist het 
bestuur. 
 
Indien een dier dat u heeft ingeschreven, niet in staat is om mee te doen, mag u dit 
vervangen door een ander dier bij voorkeur van hetzelfde ras, kleur en geslacht. Is 
het vervangend dier van een ander ras, kleur of geslacht geef dit dan aan ons door 
uiterlijk 8 mei (email: info@ewkc-pv.nl). De wijzigingen worden dan nog verwerkt in 
de administratie. Vervangende dieren (ander ras, kleur of geslacht) die na 8 mei 
worden doorgegeven worden wel gekeurd, maar dingen niet mee voor de prijzen. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 euro per cavia. Per inschrijving betaalt u éénmalige 
€ 2,50 voor administratiekosten en catalogus. 
 
Het verschuldigde bedrag dient u over te maken op onze rekening, IBAN 
NL74INGB0009695196  t.n.v. EWKC&PV onder vermelding van Westfriese Cavia 
Promotie Show en uw eigen naam, zoals gemeld op het inschrijfformulier. Het bedrag 
dient uiterlijk 8 mei 2018 bij ons op de rekening te staan. Door het insturen van uw 
inschrijfformulier verplicht u zich ook tot betaling! Is er vóór 8 mei 2018 nog géén 
betaling van u ontvangen, dan wordt u uitgesloten van mededinging, maar dit ontheft 
u niet van uw betalingsverplichting! 
 
Een vrijwillige bijdrage/donatie is altijd van harte welkom. Het stelt ons in staat om 
voor u deze activiteiten te organiseren. 
 
Jeugdinzenders 

Voor de jeugdinzenders (t/m 17 jaar) wordt bij 5 of meer ingeschreven dieren een 
aparte jeugdprijs toegekend. Iedere jeugdinzender ontvangt een leuk aandenken. 
Jeugdinzenders zijn vrijgesteld van administratiekosten. 
 
Prijzenschema 

1. Dagkampioen beker + oorkonde + zak voer 
2. Fraaiste cavia A-klasse beker + zakje voer 
3. Fraaiste cavia B-klasse beker + zakje voer 
4. Fraaiste cavia C-klasse beker + zakje voer 
5. Fraaiste cavia van jeugdinzender beker + oorkonde + zakje voer 
6. Fraaiste per ras oorkonde 
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De genoemde prijzen zijn uitsluitend in concurrentie en met een minimum predicaat 
ZG te winnen. 
 
Wilt u meedingen naar de collectieprijs (bekertje) dan dient u dit bij inschrijving op 
te geven. Een collectie bestaat uit 4 dieren van 1 ras en 1 kleurslag (erkend). In een 
collectie dienen alle 3 de leeftijdsklassen en beide geslachten vertegenwoordigd te 
zijn. Het totaal aantal punten behaald door de vier dieren gezamenlijk is bepalend. Bij 
gelijke stand wordt de beste collectie gekozen door de keurmeester. Geef bij de 
inschrijving aan welke dieren aan de collectie mee doen (dit kost niets extra). 
Let op!!! Mocht u een dier van een opgegeven collectie moeten vervangen, zorg er 
dan wel voor, dat de collectie aan de regels blijft voldoen. Zo niet, dan vervalt de 
collectie. Collectieprijs vervalt bij minder dan 3 aangemelde collecties. 
 
Wilt u meedingen naar de koppelprijs (bekertje) dan dient u dit bij inschrijving op te 
geven. Een koppel bestaat uit twee zo identiek mogelijke dieren. Hierbij wordt 
gekeken naar type/bouw, kleur/tekening en grootte. Het is de keurmeester die 
bepaald welk koppel deze prijs uiteindelijk wint. Koppelprijs vervalt bij minder dan 3 
aangemelde koppels. 
 
De gewonnen prijzen worden aan het einde van de dag uitgereikt. 
 
Huisdierkeuring 

Heeft u een of meerdere cavia’s als huisdier en wilt u die eens laten beoordelen, dan 
is dit u kans. De aangeboden cavia’s worden beoordeelt op gedrag, conditie, 
gezondheid en verzorging. U ontvangt indien nodig advies en een fraai diploma. 
Indien de nagels van uw cavia aan de lange kant zijn, worden deze gelijk even door 
ons geknipt. De huisdierkeuring is in principe van 10:00 tot 11:00 u. en van 14:00 tot 
15:00 uur. 
 
Lunch 

Indien u wilt deelnemen aan de eenvoudige lunch, dient u dit aan te geven bij de 
inschrijving. Kosten bedragen € 5,00 per persoon (te voldoen gelijktijdig met het 
inschrijfgeld). De lunch is voor jeugdinzenders gratis. Zij dienen echter wel 
opgegeven te worden. 
 
Door inschrijving gaat de inzender akkoord met bovengenoemd reglement. In alle 
gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 

 
Inzenders, kom op tijd met uw dieren! Dat geeft ons de mogelijkheid om ervoor te 
zorgen dat de dieren tijdig in de juiste kooien komen en we op tijd met de keuring 
kunnen beginnen. 
 
Publiek is van harte welkom. De toegang is gratis. Parkeergelegenheid in de directe 
omgeving van de locatie is beschikbaar. 
 
Allen een sportieve, gezellige en leerzame dag toegewenst. 


