TOSAI & BOSAI SHOW
Altijd al eens mee willen doen aan een echte koishow met je koi? Dan is dit de mooiste kans die je kunt
krijgen. Een professionele wedstrijd onder medehobbyisten met geweldige prijzen. Een geweldige dag
waar je ontzettend veel van opsteekt.
De Koishow.
Deze koishow wordt georganiseerd door de vereniging KoiCave, voor en door koihobbyisten, in samenwerking met boomkwekerij de
Vossenberg. De show wordt professioneel opgebouwd met de originele KoiCave showvaten van 120 en 200 cm doorsnede. Naast
de koiwedstrijd zullen op deze dag diverse standhouders aanwezig zijn en zal natuurlijk het geweldige terrein van de Vossenberg
opengesteld zijn. Het belooft een geweldige hobbyistendag te worden, daar moeten jij en je koi gewoon bij zijn. De waterkwaliteit en
gezondheid van uw koi wordt constant gemonitord door gekwalificeerde leden van de ‘Adviesgroep Koi en vijver’. Het welzijn van uw
koi staat te allen tijde op de eerste plaats!
LET OP:
Dit is een koishow voor de kleinere koi met een lengte van 15 cm tot maximaal 50 cm.
Slechts 1 koi in een vat plaatsen is niet fijn voor die koi, schrijf daarom minimaal 2 vissen in per wedstrijdvat.
Een koi met afwijkingen, kapotte vinnen, krom, ontbrekende schubben, ziekteverschijnselen, etc kan niet
meedoen op de koishow, breng die dus niet mee.
Zorg dat je koi zo netjes mogelijk ingepakt en vervoerd wordt.
TWIJFEL JE OF HEB JE HULP NODIG?
VRAAG HET AUB, KOICAVERS EN DE KOIZAAK IN DE BUURT STAAN KLAAR OM JE TE HELPEN!
1. Inschrijving/deelname
In beginsel is de koiwedstrijd open voor iedere koihobbyist, je hoeft ook geen lid te zijn van de vereniging KoiCave. De organisatie is
echter bevoegd zonder opgaaf van redenen een inschrijving te weigeren. Een deelnemer kan inschrijven voor maximaal 2 wedstrijdvaten.
Het tweede vat wordt echter uitsluitend toegekend bij voldoende beschikbaarheid. Per wedstrijdvat van 120 cm kunnen er maximaal
8 koi worden ingeschreven, waarbij de totale lengte van alle koi in dat vat niet langer mag zijn dan 120 cm. Dit in verband met de
belasting van een wedstrijdvat en het welzijn van uw koi. Er zijn een aantal 200 cm vaten ter beschikking, de organisatie bepaalt welke
inschrijvers hiervoor in aanmerking komen. Er is géén minimum totaallengte om in te schrijven.
Je kunt inschrijven door een mail met al je gegevens te mailen naar info@koicave.nl
Over de kosten kunnen we kort zijn, voor jou als koihobbyist is deelname volledig GRATIS!
2. Brengen van je koi.
Deelnemers kunnen zondag 22 mei 2022 van 08.00 tot 09.30 hun koi voor de wedstrijd brengen op vertoon van hun mailbevestiging
van inschrijving. Door in te schrijven verklaart de deelnemer automatisch dat de vijver waaruit de showvissen komen en de showvissen
zelf gedurende minimaal een jaar voorafgaand aan de inschrijving geen KHV-problemen hebben gekend. De deelnemer dient zich
persoonlijk te melden bij de organisatie. Indien een deelnemende hobbyist zijn koi meegeeft aan een derde, dient hij toch persoonlijk
aanwezig te zijn bij de inschrijving. Elke deelnemer ontvangt een deelnameformulier (in tweevoud) waarop staat vermeld: naam
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 na de wedstrijd zijn koi terug te ontvangen. 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
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 gehoor wordt gegeven.
3. Showklassen en size-indeling.
Alle deelnemende Koi zullen worden gebencht in de volgende showklassen, waarbij de groepen 1 t/m 3 de Go-Sanke groep vormen:
1. Kohaku;
2. Sanke;
3. Showa;
4. Utsurimono, zoals Shiro Utsuri, Ki Utsuri, Hi Utsuri;
5. Goromo en Goshiki, zoals Ai Goromo, Budo Goromo, Goshiki;
6. Kawarimujimono, koi zonder patroon zoals Chagoi, Soragoi, Benigoi, Karashigoi, Kigoi;
7. Kawarimoyomono, overige koi met een patroon waaronder Asagi, Ochiba, Matsukawabake, Kage showa en Bekko;
8. Hikari Mujimono, metaalkleurige koi die geen doitsu of ginrin zijn en geen patroon hebben waaronder Purachina, Yamabuki Ogon,
Cream Ogon, Mukashi Ogon, Gin Kabuto, Kin Kabuto, Orenji Ogon, Kin Matsuba, Gin Matsuba en Kin porai;
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9. Hikari Moyomono, metaalkleurige koi die geen doitsu of ginrin zijn met een patroon waaronder Kujaku, Sakura Ogon, Kin Fuji,
Yamato Nishiki, Gin Bekko, Kin Bekko, Tora Ogon, Schochikubai, Kogane Ochiba Shigure, Hariwake, Orenji Hariwake, Ginga, Kin
Showa, Gin Showa, Gin Shiro Utsuri, Kin Ki Utsuri en Kin Hi Utsuri;
10. Tancho, wagoi geschubte koi, ook ginrin, met een rode bol boven op het hoofd uit de Go-Sanke en Goshiki groep waaronder
Tancho Kohaku, Tancho Sanke, Tancho Showa en Tancho Goshiki en de Ginrin versies hiervan;
11. Kinginrin A, volledig geschubte (wagoi) Go-Sanke (groep 1 t/m 3) met minimaal 3 rijen ginrin aan weerszijden van de rugvin, of een
niet gemakkelijk telbare hoeveelheid ginrin schubben waaronder Ginrin Kohaku, Ginrin Showa, Ginrin Sanke;
12. Kinginrin B, alle volledig geschubte koi (wagoi) met minimaal 3 rijen ginrin aan weerszijden van de rugvin, of een niet gemakkelijk
telbare hoeveelheid ginrin schubben, in de varieteiten die niet vallen onder de go-sanke groep 1 t/m 3;
13. Doitsu A, alle schubloze of schubarme koi, ook de metallic (Hikari) varianten; in de varieteiten uit de Go-Sanke groepen 1 t/m 3;
14. Doitsu B, alle schubloze of schubarme koi, ook de metallic (Hikari) varianten; in de varieteiten die niet vallen onder groep 1 t/m 3.
Binnen elke klasse zullen de Koi worden gebencht naar grootte:
SIZE-groep 1: 15,0 tot 30,0 cm; SIZE-groep 2: van 30,0 tot 50,0 cm.
4. Jurering.
In de koiwedstrijd worden de volgende prijzen toegekend:
1.
GRAND CHAMPION, de beste koi van de wedstrijd ongeacht de klasse.
2.
RUNNER-UP, de op één na beste koi op de wedstrijd, ongeacht de klasse.
Bovenstaande winnaars dingen niet meer mee voor andere prijzen.
3.
ADULT CHAMPION, de beste koi uit de size-groep 2 ongeacht de showklasse.
4.
BABY CHAMPION, de beste koi uit size-groep 1 ongeacht de showklasse.
5.
TATEGOI, de koi met de beste toekomstverwachting.
6.
BEST IN SIZE, de beste koi binnen een size-groep ongeacht de showklasse.
7.
BEST IN SHOWCLASS, de beste koi binnen een showklasse ongeacht de size-groep.
8.
BEST IN SHOWCLASS PER SIZE, de beste koi binnen een showklasse en een size-groep.
EXTRA AWARDS!
1.
KOICAVE CHAIRMAN AWARD, voor een speciale koi aangewezen door de voorzitter.
2.
CAPTAIN CAVEMAN AWARD, de meest speciale koi op de hobbyistenwedstrijd.
3.
Diverse KOI EVENT SPONSOR AWARDS, beschikbaar gesteld door sponsoren.
5. Prijsuitreiking & einde wedstrijd.
De prijsuitreiking zal omstreeks 16.00 uur plaatsvvinden.
Sluiting van de Tosai Show is op zondag om 17.00 uur. Aansluitend starten we met het de-benchen van de koi. Deelnemers melden zich
bij de wedstrijdleiding met hun deelnameformulier. Het is NIET toegestaan vóór aanmelding koi in te pakken!
6. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft de deelnemer hierbij toestemming aan
KoiCave voor de volgende activiteiten:
•
Het maken van foto’s van koi door fotografen van de KoiCave of door de organisatie aangewezen personen.
•
Het maken van foto’s van de deelnemer (of afgevaardigde) tijdens de prijsuitreiking.
•
Het maken van foto’s van de deelnemer op het Event terrein.
•
Het plaatsen van gemaakte foto’s op Social media en andere media ter promotie van KoiCave.
•
De KoiCave zal met de grootst mogelijke zorg met uw gegevens als wedstrijddeelnemer omgaan.
7. Algemeen
De wedstrijdleiding kan te allen tijde besluiten af te wijken van dit reglement. In voorkomende gevallen, waarin het reglement niet
voorziet, zal de wedstrijdleiding beslissen. De KoiCave is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook ontstaan, aan deelnemende koi
of materialen. Foto’s van deelnemende koi kunnen gebruikt worden voor publicatiedoeleinden.
Het is deelnemers niet toegestaan reclame, in welke vorm dan ook, aan te brengen in- of rond de koivats of op enigerlei andere wijze
op of in de omgeving van het Event terrein.
KOICAVE TOSAI & BONSAI SHOW 2022 gehouden op 22 mei 2022.
Geopend op zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Boomkwekerij de Vossenberg, Kapelstraat 6B, 4731 SP Oudenbosch
Deelname geschiedt volledig op eigen risico. Elke deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.
Tijdens de Tosai & Bonsai Show worden de op dat moment geldende regels omtrent COVID-19 gehanteerd.
Wij wensen u succes met de voorbereidingen en een gezellig show weekend!
Team KoiCave Events.
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KOICAVE, voor en door koihobbyisten.
Secretariaat:
Heerewaardensestraat 20
6624 KK Heerewaarden
Nederland
Mobiel: 0031 (0)6 44406987

E-mail: events@koicave.nl
leden@koicave.nl
info@koicave.nl
Web: www.koicave.nl

