
 

 

Inschrijfformulier Kampioenschapsclubmatch op Zondag 18 juni 2023   

Fjordhest-Gard -  Krimweg 125 -  7351 TI -  Hoederloo 

 

 

 

Binnenkomst                  -  8:30 uur           

Aanvang v/d keuring      - 10:00uur  

Keurmeester(s)              -  Mrs. Anna Blair ( Megaville )  

 

Stamboomnaam : ………………………………………………………………………………… 

Stamboek nummer       

Chipnummer                                 

: 

: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Reu / Teef                      : ………………………………………………………………………………… 

geboortedatum : ………………………………………………………………………………… 

Vader   : ………………………………………………………………………………… 

Moeder : ………………………………………………………………………………… 

Fokker : ………………………………………………………………………………… 

Eigenaar : ………………………………………………………………………………… 

Adres : ………………………………………………………………………………… 

Postcode  : ………………………………………………………………………………… 

Woonplaats     : ………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………… 

 

 

Bovengenoemde Hond wordt ingeschreven in: 

 Babyklas                          van 4 tot 6 maanden 

 Puppyklas                          van 6 tot 9 maanden 

 Jeugdklas                            van 9 tot 18 maanden 

 Tussenklas                       van 15 tot 24 maanden 

 



 Kampioensklas   fotokopie bijsluiten van kampioenschap 

 Openklas                                  vanaf 15 maanden 

 Veteranenklas                            vanaf  8 jaar       

  

                               

  

 

 

  

Er zullen speciale prijzen door de B.T.R.N. ter beschikking worden gesteld  en zelfs voor zowel Beste Baby als wel Beste 
Puppy.  

Het is tevens mogelijk  om zich via onze kampioenschapsclubmatch te kwalificeren voor de C.E.T.S. De winnaars van de 
navolgende klasse worden automatisch gekwalificeerd voor de C.E.T.S. van het jaar 2024:  Jeugdklas – Jonge 
hondenklas – Open klas – Kampioensklas en dit geldt natuurlijk voor zowel de reuen als de teven, mits de eigenaar lid is 
van de B.T.R.N.. 

Het betreft een Open Show, dus ook niet-leden van onze vereniging kunnen inschrijven. 

De winnaar bij de reuen als ook bij de teven kan  2 CAC’s behalen! 

De reserveplaats voor zowel de reu als de teef  wordt beloond met 1 heel CAC.  

De deelnemende hond die beste van de dag (B.O.B.) wordt, krijgt de titel Clubwinnaar 2021! 

 

Inschrijfgeld per hond € 40.00                 ………         

Vrijwillige bijdrage prijzenpot.                                           ………                                                                         

Totaalbedrag ……… 

 

Het totaalbedrag moet gelijktijdig worden overgemaakt op postgiro Rekeningnummer NL79INGB0005229226 t.n.v. 

B.T.R.N., onder vermelding van: Kamp. Clubmatch + NHSB nr. van de hond.” Buitenlandse deelnemers IBAN – 

NL79INGB0005229226 – BIC INGBNL2A, eventueel bestaat voor buitenlandse deelnemers de mogelijkheid om op de 

dag te betalen. 

De Kampioenschapclubmatch wordt georganiseerd onder auspiciën en reglementen van de Raad van Beheer. 

Ondergetekende verklaart, dat hij/zij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het 

Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement 

Ondergetekende verklaart dat de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover hem/haar bekend is, gedurende de 

laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar van besmetting met hondenziekte, of een 

andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt. Hij/Zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de 

aangegeven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen 

Sluitingsdatum:   Inschrijfformulieren dienen uiterlijk 04 juni 2023 binnen te zijn. 

Uw ringnummer en catalogus ontvangt u op de dag zelf direct na binnenkomst 

Inschrijfformulieren kunt u mailen naar mathevandebroek@gmail.com  (vraag om een bevestiging a.u.b.). Natuurlijk kunt u 

ook het inschrijfformulier uitprinten, invullen en versturen naar : Tappersweg 69, 2031 ET, Haarlem 

 

Als voor de sluitingsdatum het maximum toegestane aantal inschrijvingen bereikt is zal er gezocht worden naar een 2e 

keurmeester voor de Baby en Puppyklas, hier wordt u via de website van op de hoogte gesteld. 

 

mailto:mathevandebroek@gmail.com


 

 

Tentoonstellingsregels  

• Op de exposities is het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 
Nederland van toepassing.  

• De kampioenschapsclubmatch wordt gehouden op 18 /06/2023 te Hoenderloo, of indien bijzondere omstandigheden tot 
wijziging noodzaken, op een door het bestuur van de vereniging nader te bepalen plaats en datum.  

• De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op het eigendomsbewijs.  

• Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.  

• Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels.  

• Voor alle op de kampioenschapsclubmatch aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moet 
men het inentingsboekje/Europees hondenpaspoort bij zich hebben en kunnen tonen.  

• Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt 
verstrekt ten behoeve van de expositie zelf, de kampioenschappen, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad 
van Beheer.  

• De inzender (eigenaar/exposant) verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer 
op Kynologisch Gebied in Nederland, de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te 
zijn met dit reglement.  

• De inzender (eigenaar/exposant) verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) 
vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is (titerbepaling mag, mits bepaling is gedaan door een praktiserend 
dierenarts en is ingevuld in het hondenpaspoort met einddatum). Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem 
ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden 
waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond 
niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen.  

• Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale 
testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn 
ingeschreven.  

• Het bestuur acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.  

• Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere 
voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door 
de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te 
zijn gekeurd.  

• Artikel VI.17 Kynologisch reglement  

o Het is verboden op exposities of wedstrijden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.  

o Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op 
andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.  

• Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie. 


