Brochure Wedstrijd 26e Holland Koi Show
17, 18 en 19 augustus 2018
Deze brochure omvat de volgende formulieren:
Wedstrijdreglement Holland Koi Show
Inschrijfformulier wedstrijd Holland Koi Show
Organisatie en correspondentieadres Holland Koi Show

Organisatie en correspondentieadres
Holland Koi Show
Nishikigoi Vereniging Nederland
Waardsmanscamp 3
6905 CZ Zevenaar
Nederland
Mobiel: +31 (0)6 29237675
Mobiel: +31 (0)6 22485033
E-mail :
info@hollandkoishow.nl
http://www.hollandkoishow.nl en http://www.nvn-koi.nl
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Wedstrijdreglement
Holland Koi Show
1. Organisatie
De Koi-wedstrijd wordt georganiseerd door de Nishikigoi Vereniging Nederland (verder te
noemen N.V.N.) met medewerking van Zen Nippon Airinkai.
2. Inschrijving/deelname
De deelname aan de Koiwedstrijd is open voor een ieder. Deelname geschiedt via inschrijving.
De inschrijving is pas een feit indien de waarborgsom op de rekening van de N.V.N. is
bijgeschreven. Deze waarborgsom bedraagt € 50,-- voor hobbyisten en € 125,-- voor
handelaren. Dit bedrag zal met u worden verrekend bij uw aanmelding op donderdag 16
augustus 2018. Per deelnemer kunnen er maximaal 13 Koi worden ingeschreven, waarbij de
totale lengte van alle Koi niet langer mag zijn dan 600 cm. Dit in verband met de maximale
toelaatbare belasting van een wedstrijdvat. De minimum lengte om in te schrijven bedraagt
100 cm. Voor alle Koi bij elkaar. Elke deelnemer krijgt in principe maximaal één vat
toegewezen. Bij inschrijving (vóór 1 juli 2018) bedragen de kosten: Hobbyist (lid N.V.N) €
10,00 per Koi; Hobbyist (niet lid N.V.N.) € 20,00 per Koi; Handelaren € 20,00 per Koi. Bij
inschrijving na 1 juli 2018 komt er 10% over het totaalbedrag bij. Te allen tijde geldt dat
vol is vol. Koi die deelnemen aan de wedstrijd moeten afgehard zijn (ca. 7 dagen voor de show
stoppen met voeren), om vervuiling in de vats zoveel mogelijk te voorkomen. Let op, dit is voor
het welzijn van uw vissen! Elke deelnemende hobbyist krijgt twee toegangskaarten per dag.
Deelname aan de wedstrijd is geheel voor eigen risico. Per adres, dan wel per handelaar, kan
er slechts onder één naam worden ingeschreven/deelgenomen.
3. Aanmelding voor de wedstrijd
Deelnemers kunnen uitsluitend op donderdag 16 augustus 2018 van 9.00 – 19.00 uur de Koi
inschrijven voor de wedstrijd op vertoon van hun bewijs van inschrijving. Alleen na overleg
met de wedstrijdleiding kan hiervan worden afgeweken. Door in te schrijven verklaart de
deelnemer automatisch dat de vijver waaruit de wedstrijdvissen komen en de wedstrijdvissen
zelf gedurende minimaal een jaar voorafgaand aan de inschrijving geen KHV
problemen hebben gekend. De deelnemer dient zich persoonlijk te melden bij de
inschrijvingsstand op het showterrein. Indien een deelnemende hobbyist zijn Koi meegeeft
aan een handelaar, dient hij echter persoonlijk aanwezig te zijn bij de inschrijving. Afwijking
van voorstaande is alleen mogelijk indien dit vooraf schriftelijk is meegedeeld aan de
wedstrijdleiding en deze hiermee akkoord is (en dit bevestigd heeft). Elke deelnemer
ontvangt na betaling een deelnameformulier (in tweevoud) waarop staat vermeld:
Naam deelnemer, soort deelnemer (hobbyist/handelaar), land van herkomst van de
deelnemer, aantal Koi en vatnummer. De wedstrijdleiding en de deelnemer ondertekenen het
deelnameformulier en behouden elk een exemplaar. De deelnemer heeft zijn exemplaar
nodig om op zondag na de wedstrijd zijn Koi terug te krijgen.
Door de wedstrijdleiding zal van elke Koi een foto worden gemaakt. Na inschrijving dient
de deelnemer de aanwijzingen van de wedstrijdleiding te volgen. De wedstrijdleiding zal
zorgdragen, dat elke Koi gebencht wordt en een wedstrijdnummer krijgt. De rechten van de
foto’s van de deelnemende Koi worden eigendom van de N.V.N. en kunnen derhalve in
publicaties van het magazine KOI worden gebruikt.
Het zal ook mogelijk zijn om zelf benchfoto’s te uploaden. De deelnemer zal te zijner tijd via
mail een link met inlogcodes toegestuurd krijgen. Ook deze foto’s worden eigendom van de
N.V.N. en kunnen gebruikt worden in publicaties van het magazine KOI.
Het is de deelnemer niet toegestaan zelf Koi in of uit de vats te zetten of te halen
gedurende de showdagen, zelf iets in het water toe te voegen, dan wel met schepnetten
in de vats te komen. Ook niet voor fotografische doeleinden. Indien hier behoefte aan
is, kan de wedstrijdleiding bepalen of hieraan door de organisatie gevolg wordt
gegeven.
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4. Benching
Alle deelnemende Koi zullen worden gebencht in de volgende variëteiten: Kohaku, Sanke,
Showa, Utsurimono, Bekko, Koromo/Goshiki, Asagi/Shusui, Tancho (Tancho Kohaku, Tancho
Sanke, Tancho Showa and Tancho Goshiki, incl. Doitsu en Ginrin), Kinginrin A (Go-Sanke),
Kinginrin B (Non Go-Sanke en excl. Tancho), Kawarimuji Mono (alle eenkleurige Kawarimono
zoals Chagoi, Soragoi en Benigoi), Kawarimoyo mono (alle andere meerkleurige
Kawarimono), Hikarimuji (mono) (alle eenkleurige metaalglanzende koi), Hikari-utsuri (mono)
(alle metaalglanzende utsuri en metaalglanzende Showa), Hikarimoyo (mono) (alle
meerkleurige metaalglanzende koi), Doitsu A (Go-Sanke) en Doitsu B (non Go-Sanke en excl.
Tancho). Binnen elke variëteit zullen de Koi worden gebencht naar grootte: size 1: 15 t/m 20
cm; size 2: >20 t/m 30 cm; size 3: >30 t/m 40 cm; size 4: >40 t/m 50 cm; size 5: >50 t/m 60
cm; size 6: >60 t/m 70 cm; size 7 >70 t/m 80 cm en size 8 >80 cm. De benching zal gedaan
worden door het benchingteam. Beslissingen van het benchingteam zijn bindend. De wedstrijd
staat onder toezicht van een dierenarts. Zieke Koi zullen worden uitgesloten van deelname
aan de wedstrijd en worden apart gezet, betaalde inschrijfgelden worden niet geretourneerd.
5. Jurering
1) Selectie van de Grand Champion A (Go-Sanke) en B (Non Go-Sanke) en de Supreme
Champion.
De Grand Champion A & B en Supreme Champion zullen in de verdere wedstrijd niet
meedingen naar andere prijzen.
N.B.:
GO-SANKE
= variëteiten KOHAKU, SANKE en SHOWA!!!
NON GO-SANKE = alle overige variëteiten!!!
2) Selectie van de Jumbo Champion vanaf 80 centimeter en groter).
Dit is een Benching Award voor de grootste Koi en is geen beslissing van de jury. De Jumbo
Champion zal in de verdere wedstrijd niet meedingen naar andere prijzen.
3) De overige awards:
1ste ronde:
De selectie van de 1e en 2e Koi in elke variëteit binnen de verschillende sizes.
2de ronde:
Selectie van de Best-in-Size uit de verschillende sizes onafhankelijk van de variëteit.
3e ronde:
Selectie van de Best-in-Variety in elke variëteit onafhankelijk van de size.
4de ronde:
Selectie van de:
• Mature Champion (size 6 en 7),
• Adult Champion (size 3, 4 en 5),
• Baby Champion (size 1 en 2).
En de selectie van:
• Senior Tategoi (size 4, 5 en 6)
• Junior Tategoi (size 1, 2 en 3)
• Most Unique Koi.
In navolging van de ZNA hebben we ook een Special Variety, dit om een bepaalde variëteit
extra te promoten. In 2018 zal dit de SHUSUI zijn. Een 1e, 2 en 3e prijs zal hiervoor uitgereikt
worden.
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Daarnaast zullen er nog diverse buitenlandse vriendschapsprijzen worden verdeeld. Het is
mogelijk dat de wedstrijdleiding, eventueel in samenspraak met de juryleden, een andere
verdeling van prijzen zal beogen. Na het jureren zullen alle prijswinnaars z.s.m. bekend
gemaakt worden op de borden bij de vats.
Op vrijdag 17 augustus zullen de vissen door de jury gejureerd worden.
6. Prijsuitreiking
De prijsuitrijking zal plaatsvinden om 11.00 uur op zondag 19 augustus.
7. Einde wedstrijd
Na de prijsuitreiking zal de wedstrijdleiding meedelen wanneer de “debenching” zal beginnen.
Tijdens de “debenching” zal de deelnemer, na overhandiging van het deelnameformulier aan
de penningmeester en het aanmelden bij het debench-team (bij het verlaten van de keet van
de penningmeester), zijn Koi terugkrijgen. Alleen na overhandiging van het deelnameformulier
en het aanmelden bij het debench-team kan de wedstrijdleiding overgaan tot het vrijgeven van
Koi!
Het is niet toegestaan om Koi vóór de prijsuitreiking en het melden bij het debench-team uit
de vats te halen.
Als deelnemers dit toch doen, zijn ze voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname aan
Koiwedstrijden van de N.V.N.
8. Algemeen
De wedstrijdleiding kan te allen tijde besluiten af te wijken van het reglement. In voorkomende
gevallen, waarin het reglement niet voorziet, zal de wedstrijdleiding beslissen. De N.V.N.
behoudt zich het recht voor handelaren/hobbyisten te weigeren deel te nemen aan de Koishow, ook zonder opgaaf van redenen. De N.V.N. is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan
ook ontstaan, aan deelnemende Koi. Foto’s van deelnemende Koi kunnen gebruikt worden
voor publicatiedoeleinden. Handelaren zijn zij (dus ook hobbyisten) die zich bezig houden met
handel/verkoop van Koi of aanverwante artikelen (al dan niet ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel). Het is deelnemers niet toegestaan reclame-uitingen, in welke vorm dan
ook, aan te brengen in- of rond de vats.
Deelname geschiedt geheel op eigen risico.
9. Elke deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.
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DEELNEMER / AFZENDER
(BLOKLETTERS AUB)

Nishikigoi Vereniging Nederland
www.nvn-koi.nl

26e Holland Koi Show
ARCEN

Firma
Naam
Adres
Postcode/Plaats
Land
Telefoon
GSM

:
:
:
:
:
:
:

Voor noodgevallen

17, 18 en 19 augustus 2018

E-mailadres !!!!!
Deelnemer
Lid N.V.N.
Lidnummer

:
: hobbyist / handelaar*
: ja / nee*
:
* doorhalen wat niet van toepassing is

Dit formulier zo spoedig mogelijk terugsturen en waarborgsom overmaken op
bankrekening: IBAN: NL71ABNA0553738526 - BIC: ABNANL2A t.n.v. N.V.N. te Elst,
onder vermelding van “Wedstrijd” voor 1 juli 2017
Adres:

Nishikigoi Vereniging Nederland
Mark Kleijkers, Waardsmanscamp 3, 6905 CZ ZEVENAAR Nederland
Ondergetekende neemt deel met ongeveer …… KOI. Maximaal 13 en totale lengte meer dan 100 cm en minder
dan 600 cm. Ik neem …… KOI mee die langer zijn dan 80 cm. Dit i.v.m. met eventuele grotere vats.
Indien bekend, in te vullen door deelnemer
In te vullen door NVN
1
€
2
€
3
€
4
€
Hobbyist, € 10,-5
€
per KOI
6
€
Handelaar, € 20,-7
€
per KOI
8
€
Niet Leden, € 20,-9
€
per
KOI
10
€
11
€
12
€
13
€
Waarborgsom
Hobbyist € 50,-- / Handelaar + Niet leden € 125,-- -/-

TOTAAL
Datum en handtekening:

€

Waarborg storten vóór 1 juli 2018

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het Wedstrijdreglement
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Elk jaar krijgen we als organisatie de vraag, van wie zijn de vissen in vat X of Y. Wij als
organisatie geven de namen nooit en te nimmer vrij. Want natuurlijk zijn er mensen die er
niet te koop mee willen lopen dat juist die vissen van hun zijn, maar toch zijn er genoeg
mensen die dat juist wel kenbaar willen maken.
Daarom hebben we besloten om iedereen de mogelijkheid te geven om bij het vat de
eigenaar, eventuele adresgegevens en telefoonnummer, van de vissen kenbaar te maken.
De naamsvermeldingen worden zo spoedig mogelijk na het jureren op de borden geplaatst.
Hierdoor krijgen handelaren de mogelijkheid reclame te maken en hobbyisten kunnen in
contact komen met mensen die eventueel interesse hebben in een bepaalde vis. Overigens
is deze mogelijkheid een extra service van de N.V.N. en dus geheel kosteloos. Denk er wel
aan dat vissen pas tijdens de debenching op zondag uit het vat mogen worden gehaald.
Hoe gaat dit in zijn werk?
U geeft middels onderstaand formulier aan dat u bij uw vat, uw gegevens wilt plaatsen.
Op een standaard bordje zetten wij dan uw naam en de gewenste gegevens (maximaal 4
regels) en plaatsen dit na het jureren op het wedstrijdbord bij de foto’s van uw vissen
Wij willen er duidelijk op wijzen dat alleen onze standaardbordjes toegestaan zijn bij
de vats, zelf gemaakte bordjes dan wel stickers zullen onmiddellijk worden verwijderd.
Hobbyisten willen we erop wijzen dat niet alleen eventuele geïnteresseerde kopers uw
gegevens kunnen bekijken maar ook heren behorende tot het dievengilde.
Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat de N.V.N. niet aansprakelijk gehouden kan worden
voor schade, diefstal etc. als gevolg van uw naamsvermelding.

Ja, ik wil dat mijn gegevens, zoals onderstaand kenbaar gemaakt, worden
weergegeven bij het wedstrijdvat waarin mijn vissen deel nemen aan de wedstrijd.
(Aankruisen indien van toepassing)
Regel 1 …………………………………………………………..(bv bedrijfsnaam of eigen naam)
Regel 2 …………………………………………………………..(bv adres)
Regel 3 …………………………………………………………..(bv telefoonnummer)
Regel 4 …………………………………………………………..(bv email of website)

De N.V.N. kan niet aansprakelijk gehouden worden foutief vermelde gegevens of voor
schade, diefstal etc. als gevolg van deze naamsvermelding
Datum:…………………………………….

Naam deelnemer……………………………………

Handtekening ………………………………………
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