
 

Inschrijfformulier 

Kampioenschapsclubmatch 
Zaterdag 15 juni 2019 

Apeldoornse Kynologen Club (AKC),  

Polderweg 5, Apeldoorn 

Entree vanaf 8.30 uur – aanvang keuringen 10.00 uur 

 

 

 

 
Naam :   __________________________________________________________________________________________ 

Adres :   __________________________________________________________________________________________ 

Postcode : _________________________ Woonplaats : _____________________________________________________ 

Telefoon : ______________________________  E-mail : ____________________________________________________ 

Verenigingslid:   Hovawart Club Nederland (HCN)  Hovawart Vrienden Nederland (HVN)   anders 

Gegevens van de hond Gegevens zoals die op de stamboom staan vermeld (kopie stamboom meesturen) 

Naam :   ___________________________________________________________ ______Geslacht :  Reu  Teef 

Geboortedatum : ________________________________ NHSB nr.: ______ ____________________________________ 

Chip/Tatoeage nr.: _______________________________ Kleur :    Zwart  Zwartblond    Blond 

Naam Vader : ______________________________________________________________________________________ 

Naam Moeder : _____________________________________________________________________________________ 

Naam Fokker : ______________________________________________________________________________________ 

Inschrijving in klasse Keurmeesters:  Dhr Jan de Gids - reuen, Mevr. Erica Bakker - teven 

1.  Jongste Puppyklas (gratis) (leeftijd 4 – 6 maanden) Deelname aan de Jongste Puppyklas is gratis. 

Deelname aan de Puppyklas kost € 20,00.  

Voor alle andere klassen is het inschrijfgeld € 40,00. 
2.  Puppyklas (€ 20,-) (leeftijd 6 – 9 maanden) 

3.  Jeugdklas Openklas (leeftijd 9 – 18 maanden) 

4.  Tussenklas (leeftijd 15 – 24 maanden)  

U dient het inschrijfgeld (plus evt. Oogonderzoek) vóór  

25 mei 2019 over te maken op rekeningnummer  

NL93 RABO 0340171367 BIC: RABONL2U t.n.v. 

Hovawart Club Nederland te Emmeloord onder 

vermelding van de naam en NHSB-nummer van de hond. 

 

5.  Openklas (leeftijd vanaf 15 maanden) 

6.  Gebruikshondenklas * (leeftijd vanaf 15 maanden) 

7.  Kampioensklas * (leeftijd vanaf 15 maanden) 

8.  Veteranenklas (leeftijd vanaf 8 jaar) 

9.  Fokkersklas (leeftijd vanaf 9 maanden)  

!!  ECVO Oogonderzoek Ben je HCN en/of HVN lid? Dan slechts € 20 euro per hond, anders € 42,50. 

LET OP: Uw inschrijving wordt pas verwerkt nadat het inschrijfformulier en het verschuldigde bedrag ontvangen zijn! 

* Een kopie van de verklaring van de Raad van Beheer meesturen! 
 

Ondergetekende verklaart: a. dat hij 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; b. 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 mochten voordoen; c. dat de door hem ingeschreven hond voldoende is  geënt, middels (reguliere) 

vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is; d. dat hij zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen. 

 
  Met het inschrijven van de hond gaat de exposant akkoord met het maken en gebruiken van fotomateriaal. Indien de exposant bezwaar heeft tegen het publiceren 
  van zijn/haar foto dan zal de exposant dit kenbaar dienen te maken bij de HCN/HVN en zal de HCN/HVN hiermee rekening houden. Van personen onder de 16  
  jaar vraagt de HCN/HVN om expliciete toestemming van een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger van het kind. 
 

 

Datum : _____________________________ Handtekening : ________________________________________________ 

Dit inschrijfformulier met een kopie van de stamboom opsturen naar:  

Clubmatch, Haskedijk 2, 9057 LB  JELSUM of per mail naar: clubmatch@hovawartclub.nl  

Sluitingsdatum inschrijving: 25 mei 2019 

mailto:clubmatch@hovawartclub.nl

