Belgian ZNA Koi Show
09 en 10 mei 2020 te MERELBEKE

INHOUD:
• Wedstrijdreglement Belgian ZNA Koi Show 2020
• Inschrijvingsformulier Belgian ZNA Koi Show 2020

CONTACTPERSONEN:
• Organisatie en wedstrijdleiding:
Dirk De Witte
Brasschaatsebaan 21, 2970 Schilde
Tel.: +32 (0)3/384.26.66, Fax.: +32 (0)3/384.26.67
e-mail: dirk@belgiankoisociety.eu

• Inschrijvingen en inlichtingen:
Jos Vandermeulen
Kerkomsesteenweg 251, 3370 Boutersem
Tel: +32 (0)16/73.32.52, GSM: +32 (0)498/76.81.79
e-mail: belkoisoc@gmail.com

Organisatie
De Koiwedstrijd wordt georganiseerd door Belgian Koi Society met medewerking van de Zen Nippon
Airinkai.
Inschrijving/deelname
De deelname aan de Koiwedstrijd is open voor iedereen. Deelname geschiedt via inschrijving. De
inschrijving is pas een feit indien de waarborgsom op de rekening van de Belgian Koi Society is
bijgeschreven. Deze waarborgsom bedraagt € 75 / vat voor hobbyisten en € 150 / vat voor
handelaren. Dit bedrag zal met u worden verrekend bij uw aanmelding op vrijdag 08 MEI 2020. Per
wedstrijdvat mag er niet meer dan 350 cm koi geplaatst worden. Dit in verband met de maximale
toelaatbare belasting van een wedstrijdvat en het dierenwelzijn.

De foto's van de vissen dienen aangeleverd te worden door de deelnemer.
De foto's dienen op maat van 10 op 15 cm te worden aangeleverd.
De totale lengte van alle Koi in een vat dient minimaal 100 cm te zijn. Elke deelnemer krijgt in
principe maximaal twee vaten toegewezen. Bij inschrijving (vóór 30 APRIL 2020) bedragen de kosten:
hobbyist € 18,00 per Koi; Handelaren € 25 per Koi.
Indien men zijn Koi ter verkoop aanbiedt. Dit is alleen mogelijk via een vermelding op een lijst bij de
infobalie.
Te allen tijde geldt : vol is vol.
Koi die deelnemen aan de wedstrijd moeten afgehard zijn (ca. 7 dagen voor de show stoppen met
voeren, vijvers met algen 14 dagen op voorhand stoppen met voeren), om vervuiling in de vaten
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.
Aanmelding voor de wedstrijd
Deelnemers kunnen uitsluitend op vrijdag 08 MEI 2020 van 8.30 – 19.00 uur de Koi
binnenbrengen die deelnemen aan de wedstrijd op vertoon van hun bewijs van inschrijving.
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 evenwel persoonlijk aanwezig
te zijn bij de inschrijving. Afwijking hiervan is alleen mogelijk indien dit vooraf schriftelijk is
medegedeeld aan de wedstrijdleiding en deze dit bevestigd heeft. Elke deelnemer ontvangt na
betaling een deelnameformulier (in tweevoud) waarop vermeld staat: 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.
Benching gebeurt volgens nummer van aankomst, tenzij het benchingteam anders beslist wegens
dringendheid.
Na inschrijving dient de deelnemer de aanwijzingen van de wedstrijdleiding te volgen. De
wedstrijdleiding zal ervoor zorgen dat elke Koi gebencht wordt en een wedstrijdnummer krijgt. De
foto’s van de deelnemende Koi worden eigendom van Belgian Koi Society.
Tot en met size 5 is het de deelnemer niet toegestaan zelf Koi in of uit de vaten te zetten of te
halen, dan wel met schepnetten in de vaten te komen. Ook niet voor fotografische doeleinden.

Indien hier behoefte aan is, kan de wedstrijdleiding bepalen dat hieraan door de organisatie
gevolg wordt gegeven.
Koi van size 6 en groter worden door de eigenaar zelf in de vaten gezet / uit de vaten gehaald,
maar uitsluitend onder toezicht van het benchingteam.
Benching
Zieke Koi zullen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd en dienen terug meegenomen te
worden, idem als u meer dan 3,5 m Koi/vat heeft. Betaalde inschrijfgelden worden niet geretourneerd.
De Koi worden ingedeeld in volgende variëteiten en klassen:
VARIËTEITEN:
Kohaku
Taisho Sanshoku
Showa Sanshoku
Bekko
Utsurimono
Asagi / Shusui,
Koromo / Goshiki
Kawari Mujimono: alle eenkleurige Kawarimono
Kawari Moyomono: alle meerkleurige Kawarimono
Doitsu A: Kohaku, Taisho Sanshoku, Showa Sanshoku, Shiro Utsuri
Doitsu B: alle Doitsu behalve: [Doitsu A, Shusui en Tancho]
Hikari Mujimono
Hikari Moyomono
Hikari Utsurimono
Kinginrin A: Kohaku, Taisho Sanshoku, Showa Sanshoku, Shiro Utsuri
Kinginrin B: alle Kinginrin behalve: [Kinginrin A en Tancho]
Tancho: Tancho Kohaku, Tancho Sanke, Tancho Showa; inclusief: [Ginrin en Doitsu]
ZNA criteria: Tancho uitsluitend op het hoofd, niet op de schubben!
KLASSEN:
1: 15 – 20 cm: opgelet, Koi kleiner dan 15 cm worden niet toegelaten!
2: > 20 – 30 cm
3: > 30 – 40 cm
4: > 40 – 50 cm
5: > 50 – 60 cm
6: > 60 – 70 cm
7: > 70 – 80 cm
8: > 80 cm
JURERING
De jury zal beginnen met het kiezen van de:
Grand Champion A (Go Sanke: Kohaku, Taisho Sanshoku, Showa Sanshoku),
Grand Champion B (alle variëteiten uitgezonderd die van de Grand Champion A)
Supreme Champion (Go Sanke en Shiro Utsuri)
Jumbo Champion A (beste Go Sanke langer dan 90 cm met uitzondering van Grand Champion A en
Supreme Champion).

Jumbo Champion B (beste Non Go Sanke langer dan 90 cm met uitzondering van Grand
Champion B en Supreme Champion). (Non Go Sanke: alle variëteiten behalve Kohaku, Taisho
Sanshoku en Showa Sanshoku)
Deze vijf Koi zullen in de verdere wedstrijd niet meedingen naar andere prijzen.
Daarna zal de jury voor elke variëteit/klasse een eerste en tweede prijs toekennen, en voor de
Go Sanke ook een derde prijs.
Maar de jury behoudt ook het recht geen prijs toe te kennen bij onvoldoende kwaliteit.
Vervolgens zal de jury de Champion in Size kiezen voor elke klasse en de Champion in Variety all
sizes voor elke variëteit.
Volgende prijzen worden nog toegekend:
Mature Champion: best of size 7 + 8
Adult Champion: best of size 5 + 6
Young Champion: best of size 3 + 4
Baby Champion: best of size 1 + 2
Young Tategoi Champion: uit size 1 + 2 + 3
Adult Tategoi Champion: uit size 4 + 5 + 6
Most Unique Koi
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.
Op zaterdagnamiddag of zoveel eerder als mogelijk zullen alle prijswinnaars bekend gemaakt worden
op de borden achter de vaten.
De prijsuitreiking zal doorgaan op zondag 10 MEI 2020 omstreeks 16u.
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, zijn Koi terugkrijgen.
Alleen na overhandiging van het deelnameformulier kan de wedstrijdleiding overgaan tot het vrijgeven
van Koi! Het is niet toegestaan om Koi vóór de prijsuitreiking uit de vaten te halen. Als deelnemers dit
toch doen, zijn ze voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname aan Koiwedstrijden van de Belgian
Koi Society.
De deelnemers zijn verplicht hun Koi op zondag 10 MEI 2020 terug mee te nemen. Uitzondering op
deze regel is uitsluitend mogelijk door een schriftelijke toelating van de wedstrijdleiding. Dit dient voor
de show aangevraagd te worden. Om organisatorische redenen zal er vanaf zondag 10 MEI 2020 om
19u geen automatische waterverversing meer zijn. Na het beëindigen van de debenching is de
eigenaar van de eventueel nog aanwezige Koi zelf verantwoordelijk voor hun verzorging.
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. Belgian Koi Society
behoudt zich het recht voor handelaren/hobbyisten te weigeren deel te nemen aan de Koiwedstrijd,
ook zonder opgave van redenen. Belgian Koi Society 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 bezighouden met
handel/verkoop van Koi of aanverwante artikelen (al dan niet ingeschreven in/bij de Kamer van
Koophandel). Hobbyisten worden geacht dit niet te doen. Het is deelnemers niet toegestaan
reclame-uitingen, in welke vorm dan ook, aan te brengen aan de vaten of in het water te deponeren.
Deelname geschiedt op eigen risico.

Elke deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.
Deelnemer / Afzender
(in drukletters, a.u.b.)
Firma: ......................................................................................
Naam: ………...........................................................................
Belgian Koi Society V.Z.W
Adres: ……………………………………………………………….
www.belgiankoisociety.be
Postcode/Plaats: …………………………………………………...
Land: …………………………………………………….................
Belgian ZNA Koi Show
Telefoon: ……………………………………………….................
Merelbeke
GSM: ………………………………………………………………..
09 & 10 MEI 2020
(verplicht voor noodgevallen)
Fax: ...........................................................................................
E-mailadres: ..............................................................................
BTW-nr: ....................................................................................
Deelnemer: hobbyist/handelaar *
Lid Belgian Koi Society: ja/nee*
Lidnummer: ...............................................................................
*doorhalen wat niet van toepassing is
Dit formulier zo spoedig mogelijk terugsturen en waarborgsom overmaken op rekeningnummer:
Bankrekening: 779-5988434-76
(IBAN BE91 779598843476 BIC GKCCBEBB Boutersem) met vermelding van
“deelname wedstrijd Belgian ZNA Koi Show 2020”, doch uiterlijk op 30 APRIL 2020.
Adres: Jos Vandermeulen- Kerkomsesteenweg 251- 3370 Boutersem
Ondergetekende neemt deel met …..... KOI.
Ik neem ….. KOI mee die langer zijn dan 85 cm. Dit i.v.m. met eventuele grotere vaten.
Indien bekend in te vullen door deelnemer

In te vullen door Belgian Koi Society
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Ondergetekende verklaart zich akkoord met het
Wedstrijdreglement

