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Uw koi in de prijzen!

Jouw koi op een unieke wedstrijd! 

Nog nooit aan een koiwedstrijd meegedaan, dan is dit je kans! 
Denk nu niet dat je koi niet goed genoeg zijn om een prijs in de 
wacht te slepen. Maar zelfs al win je niets, wat moeilijk voor te 
stellen is, is deelname op zich al een geweldige ervaring. Heb je 
hulp nodig, twijfel je of heb je gewoon vragen stel ze dan gerust, 
de KoiCavers staan met raad en daad voor je klaar!

Ben jij wel de hobbyist met ervaring op koishows dan is deze 
unieke wedstrijd er zeker eentje voor jou. Met alle ervaring 
binnen de KoiCave gaan we er wat geweldigs van maken. 
Natuurlijk hebben we jouw ervaring en koi er graag bij.

Een 2-daagse volwaardige koishow waarin alle sizes inclusief 
de wereldtop met absolute topkwaliteit en Jumbo’s meedoen. 
In de koiwedstrijd is onze bekende tosaishow opgenomen 
waaraan u zelfs GRATIS kunt deelnemen. Op de tosaishow 
wordt een volwaartdige Tosai Grand- en Supreme Champion 
uitgeroepen. Vele extra prijzen worden toegekend aan de 
deelnemende hobbyisten.

Je koi worden beoordeeld door professionele juryleden die 
de Japanse Shinkokai showklassen indeling zullen hanteren. 
Hierdoor worden een zeer groot aantal mooie prijzen toegekend 
en is de kans dat u met een of meerdere prijzen naar huis gaat 
wel heel erg groot.

Het welzijn van uw koi wordt constant bewaakt door 
gekwalificeerde leden van de Aviesgroep Koi en vijver in 
samenwerking met een officiële dierenarts. De gezondheid van 
uw koi staat vanzelfsprekend te allen tijde op de eerste plaats.
Alle vaten worden individueel voorzien van filtratie, continu 
waterverversing en verwarming!
Het allerbeste water, onze belofte, een gerust idee!

Na het grote succes van vorig jaar zijn wij overtuigd dat deze 
Zuidelijke koishow er opnieuw eentje wordt om niet te vergeten! 

Zorg dat jouw koi er ook bij zijn!
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De Koishow.
De koishow met koiwedstrijd en tosaiwedstrijd wordt georganiseerd door de vereniging KoiCave, voor en door koihobbyisten. Alle 
showvaten worden voorzien van de best mogelijke waterkwaliteit. Elk vat wordt individueel voorzien van beluchting, filtratie, verwarming 
en continu waterverversing.  De waterkwaliteit en gezondheid van uw koi wordt constant gemonitord door gekwalificeerde leden van de 
‘Adviesgroep Koi en vijver’ in samenwerking met een dierenarts. Het welzijn van uw koi staat te allen tijde op de eerste plaats!

NIEUW. De koishow bestaat uit een koiwedstrijd voor alle sizes koi tot 100+ cm. Alle koi tot 40 cm doen automatisch mee aan de tosai 
wedstrijd met vele extra prijzen inclusief een heuse Tosai Gand Champion, Tosai Supreme Champion en vele extra prijzen. Inschrijven 
voor de tosaiwedstrijd is GRATIS.  

1. Inschrijving/deelname.
De wedstrijden zijn open voor eenieder, de organisatie is echter bevoegd zonder opgaaf van redenen een inschrijving te weigeren. 

De KOIwedstrijd. (voor koi van 40 tot 100+ cm.)
Een deelnemer kan inschrijven voor maximaal 2 wedstrijdvaten met een inhoud van ca. 2000 liter per stuk. Het tweede vat wordt echter 
uitsluitend toegekend bij voldoende beschikbaarheid. Per wedstrijdvat kunnen er maximaal 8 Koi worden ingeschreven, waarbij de 
totale lengte van alle koi in dat vat niet langer mag zijn dan 340 cm. Dit in verband met de belasting van een wedstrijdvat en het welzijn 
van uw koi. Er is géén minimum totaallengte om in te schrijven. Het minimum aantal in te schrijven koi bedraagt 3, dit wederom in verband 
met het welzijn van uw koi.
Koi van 80+ cm vallen onder de Jumbokoi en kunnen prima gehuisvest worden in deze reguliere wedstrijdvaten. Wilt u echter met 
meer dan 2 koi van 80 cm of groter deelnemen dan komt u in aanmerking voor onze JUMBO-vaten met een inhoud van ca. 6000 liter 
per stuk. De maximale totaallengte van de koi voor deze vaten bedraagt 500 cm. Wilt u gebruik maken van deze vaten, geef dit dan 
duidelijk aan omdat deze megavaten slechts beperkt beschikbaar zijn. 

De TOSAIwedstrijd. (voor koi van 15 tot 40 cm.)
Een deelnemer kan inschrijven voor maximaal 2 wedstrijdvaten met een inhoud van ca. 600 liter per stuk.. Het tweede vat wordt echter 
uitsluitend toegekend bij voldoende beschikbaarheid. Per wedstrijdvat kunnen er maximaal 5 Koi worden ingeschreven, waarbij de 
totale lengte van alle koi in dat vat niet langer mag zijn dan 140 cm. Dit in verband met de belasting van een wedstrijdvat en het welzijn 
van uw koi. Er is géén minimum totaallengte om in te schrijven. Het minimum aantal in te schrijven koi bedraagt 2, dit wederom in verband 
met het welzijn van uw koi. 

Schrijft u koi in op beide wedstrijdonderdelen dan wordt alles in size 1 t/m 3 automatisch in een tweede vat geplaatst op de tosaiwedstrijd. 
U dient hierbij rekening te houden met het minimum aantal koi per wedstrijd.
Deelnemende koi moeten minimaal een week voor de show zijn afgehard door ze niet meer te voeren. Hierdoor ontstaat er minder 
vervuiling in uw wedstrijdvat waardoor de waterkwaliteit beter blijft. Deelname is volledig voor eigen risico. 

2. Kosten.
De kosten van een wedstrijdvat op de koishow inclusief 3 koi van minimaal 40 cm bedragen €50,-
De kosten van een JUMBOvat op de koishow inclusief 3 koi waarvan er 3 minimaal 80 cm zijn bedragen €100,-
Wilt u meer koi inschrijven dan kan dat voor €15,- per koi.
Een wedstrijdvat op de tosaiwedstrijd met minimaal 2 koi van minimaal 15 cm is GRATIS.
De basiskosten (50 of 100 euro) dient u vooraf te voldoen op IBAN NL74 ABNA 0884 5737 53 ten name van KoiCave Nederland 
onder vermelding van ‘WEDSTRIJD ZUID’ en uw ‘INSCHRIJFNAAM’. Na bijschrijving ontvangt u via email een bewijs van inschrijving. 
Het verschil in kosten met het daadwerkelijke aantal deelnemende koi wordt tijdens het brengen van de koi verrekend. Te allen tijde geldt 
vol=vol, dit op basis van volgorde van bijschrijving van de basiskosten.

3. Benchen.
Na inschrijving dient u een goede foto van uw koi aan te leveren via info@koicave.nl Bij voorkeur een rechtstandige foto van zo hoog 
mogelijke kwaliteit en resolutie in een blauwe meetbak of bowl. De koi dient vooral makkelijk herkenbaar te zijn via deze foto! 
Deze benchingfoto’s dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 mei gestuurd te zijn naar info@koicave.nl
Bent u niet in de gelegenheid foto’s te sturen dan maakt de organisatie alsnog de benchingfoto’s op de dag van brengen.

Het benchen wordt verricht door zorgvuldig samengestelde teams, beslissingen van het benchingteam zijn bindend. Zieke of gebrekkige 
koi zullen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijden en worden indien nodig apart gezet, betaalde inschrijfgelden voor 
betreffende koi worden niet geretourneerd. 

4. Brengen van uw koi.
Deelnemers kunnen vrijdag 19 mei 2023 van 13.00 tot 20.00 de Koi brengen voor de wedstrijd. Alleen na overleg met de 
wedstrijdleiding kan hiervan worden afgeweken. 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- en/of CEV problemen 
hebben gekend. De deelnemer dient zich persoonlijk te melden bij de inschrijfstand op het showterrein. Indien een deelnemende 
hobbyist zijn koi meegeeft aan een derde, dient hij toch persoonlijk aanwezig te zijn bij de inschrijving. Afwijken 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, 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 ontvangen. Na inschrijving 
dient de deelnemer de aanwijzingen van de wedstrijdleiding te volgen. De wedstrijdleiding zal zorgdragen, dat elke koi gecontroleerd 
wordt en een wedstrijdnummer krijgt. De rechten van de foto’s van de deelnemende koi worden eigendom van KoiCave en kunnen 
derhalve voor promotionele activiteiten worden gebruikt.

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. 

5. Showklassen en size-indeling.
Alle deelnemende Koi zullen worden gebencht in de volgende Shinkokai showklassen.
1. Kohaku;
2. Sanke;
3. Showa;
4. Shiro Utsuri.
De showklassen 1 t/m 4 vormen de MIYABI groep.

5. Goromo en Goshiki, zoals Ai Goromo, Budo Goromo, Goshiki;
6. Kinginrin A, volledig geschubte (wagoi) koi uit groep 1 t/m 4, 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;
7. 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 groep 1 t/m 4;
8. Kawarimoyomono, overige koi met een patroon waaronder Ochiba, Matsukawabake, Kage showa, hi Utsuri, ki Utsuri en Bekko;
9. Kujaku, alle geschubte (wagoi) Kujaku.
De showklassen 5 t/m 9 vormen de SAKURA groep.

10. Doitsu, alle schubloze of schubarme koi inclusief Kumonryu en behalve Shusui. 
Let op: Alle metaalkleurige doitsu vallen in de betreffende HIKARI klasse;
11. Hikari Moyomono, metaalkleurige koi met een patroon waaronder 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; 
Let op: Ook alle metaalkleurige DOITSU en GINRIN met een patroon!
12. Tancho, wagoi geschubte koi, ook ginrin, met een rode bol boven op het hoofd uit de Kohaku, Sanke, Showa en Goshiki/goromo 
groep waaronder Tancho Kohaku, Tancho Sanke, Tancho Showa en Tancho Goshiki en de Ginrin versies hiervan.
De showklassen 10 t/m 12 vormen de TSUBAKI groep.

13. Hikari Mujimono, metaalkleurige koi die geen patroon hebben waaronder Purachina, Yamabuki Ogon, Cream Ogon, Mukashi 
Ogon, Gin Kabuto, Kin Kabuto, Orenji Ogon, Kin Matsuba, Gin Matsuba en Kin porai.
Ook alle metaalkleurige DOITSU en GINRIN zonder patroon!
14. Shusui en Asagi;
15. Kawarimujimono, koi zonder patroon zoals Chagoi, Soragoi, Benigoi, Karashigoi, Kigoi.
De showklassen 13 t/m 15 vormen de BOTAN groep.

Binnen elke klasse zullen de Koi worden gebencht naar grootte: 
SIZE 1: 15,0 tot 20,0 cm; SIZE 2: van 20,0 tot 30,0 cm; SIZE 3: van 30,0 tot 40,0 cm; 
SIZE 4: van 40,0 tot 50,0 cm; SIZE 5: van 50,0 tot 60,0 cm; SIZE 6: van 60,0 tot 70,0 cm; 
SIZE 7: van 70,0 tot 80,0 cm en SIZE 8 alle koi groter dan 80,0 cm. 

KOI & Bonsai Show
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Weet u al welke van uw koi deel gaan nemen aan de wedstrijd? Vul ze dan hieronder in. 
U kunt te allen tijde afwijken van deze inschrijving door uiteindelijk een ander aantal en/of andere koi mee te brengen.
Voor elk wedstrijdvat dient u een apart formulier in te vullen. Graag ook de kweker van uw koi invullen. 
Wij wensen u succes met de voorbereidingen!

Koi Variëteit                        Showklasse Lengte Kweker(optioneel)

1

2

3

4

5

6

7

8

Al mijn koi zijn kleiner dan 40 cm en ik schrijf me daarmee volledig GRATIS in op de Tosaiwedstrijd

De basiskosten per wedstrijdvat inclusief inschrijven van 3 koi van minimaal 40 cm bedragen €50,-

De basiskosten per JUMBOvat inclusief inschrijven van 3 koi bedragen €100,-

Ik schrijf 2 of meer koi in met een lengte van meer dan 80 cm JA NEE

Aantal extra koi hobbyist  x € 15,-

Totaal

Opmerkingen:

De basiskosten dient u gelijktijdig met het insturen van dit formulier over te maken naar: 
IBAN NL74 ABNA 0884 5737 53 ten name van KoiCave Nederland ovv uw ‘INSCHRIJFNAAM’ en ‘WEDSTRIJD ZUID’ 
Door ondertekening verklaart u akkoord te gaan met het bijgevoegde ‘Wedstrijdreglement KoiCave KOISHOW NOORD 2023’. 
Na inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw deelname.

Voor akkoord getekend;  naam:                                                   datum:                                      handtekening:

Inschrijfformulier wedstrijd KOICAVE KOI & BONSAISHOW 2023

Naam

Straat

Postcode/plaats

Telefoon

Email

Wij danken u hartelijk voor uw interesse!
Dit formulier ingevuld en ondertekend mailen 
en/of inzenden naar het wedstrijdsecretariaat.

KOICAVE KOI & BONSAI SHOW 2023
Heerewaardensestraat 20 
6624 KK  Heerewaarden
events@koicave.nl

6. Jurering.
In de koiwedstrijd worden de volgende prijzen toegekend:
1. GRAND CHAMPION A, de beste koi van de wedstrijd uit de Miyabi groep;
2. GRAND CHAMPION B, de beste koi van de wedstrijd uit de overige groepen;
3. SUPREME CHAMPION, de op één na beste koi op de wedstrijd uit de Miyabi groep;
4. JUMBO CHAMPION, de grootste koi in de wedstrijd.
 Deze prijs wordt toegekend door de wedstrijdleiding aan een koi met een minimale lengte van 90 cm;
5. TOSAI GRAND CHAMPION, de beste koi van de tosaiwedstrijd in size 1 t/m 3;
6. TOSAI SUPREME CHAMPION, de op één na beste koi van de tosaiwedstrijd in size 1 t/m 3.
Bovenstaande winnaars dingen niet meer mee voor andere prijzen.
7. TATEGOI, de koi met de beste toekomstverwachting;
8. KOKUGYO, de beste koi binnen een size ongeacht de showklasse;
9. MIYABI PRIZE, de beste koi per size binnen de groepen 1 t/m 4;
10. SAKURA PRIZE, de beste koi per size binnen de groepen 5 t/m 9;
11. TSUBAKI PRIZE, de beste koi per size binnen de groepen 10 t/m 12;
12. BOTAN PRIZE, de beste koi per size binnen de groepen 13 t/m 15;
13. BEST IN SHOWCLASS PER SIZE, de beste koi binnen een showklasse en een size.

EXTRA AWARDS!
1. KOICAVE CHAIRMAN AWARD, voor een speciale koi aangewezen door de voorzitter.
2. KOICAVE CAVEMAN AWARD, toegekend aan een hobbyist.
3. SPECIAL KOI AWARD, de meest speciale koi op de wedstrijd.
4. Diverse KOI EVENT SPONSOR AWARDS, beschikbaar gesteld door sponsoren. 
5. AquaKing Red Label Trofee. 

7. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zondag 21 mei om ca. 15.00 uur.

8. Einde wedstrijd
Sluiting van KOI & BONSAI SHOW is op zondag 21 mei om 17.00 uur. Uiterlijk 17.15 uur starten we met het de-benchen van de 
koi. Deelnemers melden zich bij de wedstrijdleiding waar ingeschreven is met hun deelnameformulier. Na aanmelding zulllen deze u 
begeleiden bij de uitgifte van uw koi. Het is NIET toegestaan vóór aanmelding koi in te pakken!

9. 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.

10. 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. 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.

11. Info & contact
KoiCave Events 
Heerewaardensestraat 20
6624 KK  Heerewaarden
Nederland 
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E-mail:  events@koicave.nl 
 leden@koicave.nl
 info@koicave.nl
Web: www.koicave.nl

KOICAVE, voor en door koihobbyisten.

Secretariaat:
Heerewaardensestraat 20
6624 KK  Heerewaarden
Nederland 
Mobiel: 0031 (0)6 44406987


