Vraagprogramma
Rasgebonden Europashow voor Oud Hollandse Kapucijnen
8 t/m 10 december 2017
Graag wil het bestuur van de Oud Hollandse Kapucijnenfokkers Club Nederland in samenwerking met de
Altholländische Kapuziner Club Duitsland u uitnodigen om deel te nemen aan de 1e rasgebonden Europashow voor
Oud Hollandse Kapucijnen van 8 t/m 10 december 2017.
Locatie: Vereinsheim Geflügelzuchtverein Neukirchen-Vluyn (Holtmann Straße 10, 47506 Neukirchen-Vluyn).
Opties voor overnachtingen:
Hotel Friedenseiche
Niederrheinallee 57
47506 Neukirchen Vluyn
www.friedenseiche.de
Landhaus Vluyner Stuben
Vluyner Südring 73
47506 Neukirchen Vluyn
www.vluyner-Stuben.de
Kamerreserveringen graag zelf organiseren, kamerprijzen op te vragen bij de betreffende hotels.
Programma:
Vrijdag 8 december 2017
Inkooien van de duiven tussen 16.00 en 21.00 uur.
Locatie: Verenigingsgebouw Geflügelzuchtverein Neukirchen-Vluyn.
Zaterdag 9 december 2017
Gelegenheid tot inkooien tussen 7.30 en 8.30 uur.
Aanvang keuring 8.30 uur, einde circa 14.00 uur.
Tentoonstellingsruimte open voor publiek vanaf 14.30 uur tot 19.00 uur.
De keuring zal plaatsvinden door Nico Trösken (D), Roy Arbeider (NL), Hans Bergman (D), Sebastian Schmidt (D),
Johan Verdeuzeldonk (NL), Norbert Jarchow (D), Richard Kaesler (D), Martin Treffers (NL).
Hoofdereprijzen jury: Norbert Jarchow (tevens Obmann), Martin Treffers, Hans Bergman.
Fokkersavond vanaf 19.30 uur.
Locatie: Vereinsheim Geflügelzuchtverein Neukirchen-Vluyn.
De mogelijkheid wordt geboden voor inzenders die niet overnachten van zaterdag op zondag om de dieren om 21.00
uur uit te kooien onder leiding van de TT organisatie. Dit vooraf graag aangeven op het inschrijfformulier.
Zondag 10 december 2017
Tentoonstellingsruimte open voor publiek van 9.00 tot 13.00 uur.
Gelegenheid tot uitkooien om 13.00 uur.
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Inschrijfformulieren uiterlijk 4 november 2017 verzenden aan:
Jan Haas
Prins Mauritslaan 10
8084 AK ‘t Harde (NL)
e-mail: jhaas1967@kpnmail.nl
Voor de tentoongestelde en ter verkoop aangeboden dieren dient bij het inkooien een entbewijs afgegeven te
worden dat uw dieren ingeënt zijn tegen het Paramyxo Virus.
Let u er a.u.b. op dat de ringnummers op het entbewijs overeenkomen met de aangeleverde dieren.
Er wordt een afzonderlijk verkoopafdeling ingericht, één dier per kooi. Graag op het inschrijfformulier aangeven
hoeveel kooien u af wil reserveren. Kosten € 2,- per kooi en te betalen bij het inkooien of vooraf overmaken
gelijktijdig met uw inschrijfgeld.
Buiten de ereprijzen (E € 8,- 1 maal per 10 ingeschreven dieren t.v.b. keurmeester) en de toeslagprijzen (Z € 4,2
maal per 10 ingeschreven dieren t.v.b. keurmeester), worden de volgende prijzen vergeven (1 prijs per dier met
uitzondering van hierna omschreven):
-EE Medaille; wordt toegekend aan de beste Oud Hollandse Kapucijn van de show, bij meer dan 400 ingezonden Oud
Hollandse Kapucijnen is deze prijs ook beschikbaar voor de op 1 na beste Oud Hollandse Kapucijn van de show.
- Europameister (Vaan/Band) wordt toegekend aan de inzender die het volgende presteert: 4 beste dieren van 1
inzender binnen 1 kleurslag met het hoogst aantal punten, bij een gelijk aantal punten van 2 inzenders ontvangen
beide de titel Europameister. Dieren die de EE medaille en/of de titel Europa Champion toegekend hebben gekregen
worden ook meegenomen in de telling.
- Europa Champion (Vergulde OHK medaille); deze titel wordt toegekend bij 20 daadwerkelijk ingezonden dieren
per kleurslag voor het beste dier in de betreffende kleurslag. Bij 40 of meer dieren per kleurslag wordt deze titel en
prijs zowel aan het beste vrouwelijke als mannelijke dier toegekend in de betreffende kleurslag. Beide dieren krijgen
dan beide de titel Europa Champion. Deze prijs is te winnen bij minimaal 95 punten. Bij gelijk aantal punten gaat de
Obmann in overleg met de beide andere leden van de HEP jury.
Naast de vergulde OHK medaille ontvangt de Europa Champion ook een EE oorkonde.
Een dier wat de EE medaille heeft gewonnen kan tevens Europa Champion worden in de betreffende kleurslag.
-Jeugd Europa Champion; inzenders die in 2017 de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt maken kans op de
titel Jeugd Europa Champion indien in totaliteit in de jeugdklasse 10 dieren of meer zijn ingeschreven. De winnaar
ontvangt naast de EE oorkonde een OHK medaille.
Iedere inzender ontvangt een blijvende herinnering aan deze eerste rasgebonden Europashow voor Oud Hollandse
Kapucijnen.
Inschrijfgeld bedraagt:

Per dier
Katalogus
Onkostenbijdrage

€ 5,€ 3,€ 5,-

Inschrijfgeld gelijktijdig met het versturen van uw inschrijfformulier graag overmaken op NL79 RABO0124914748
BIC: RABO NL 2U t.n.v. Oud Hollandse Kapucijnenfokkers Club.
Of
Ter plaatse betalen voor uw de dieren in de kooi plaatst bij het inkooien (alleen op vrijdag mogelijk!).
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