Reglement Kampioenschapsclubmatch NVSW 2018
De kampioenschapsclubmatch (KCM):

De KCM zal worden gehouden op zaterdag 7 april 2018 in de Hanzehal, Fanny Blankers Koenweg 2, 7203 AA Zutphen.
De KCM is geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Het secretariaat is geopend van 8.30 uur tot 17.30 uur. De KCM wordt
gehouden met toestemming van, en conform de voorschriften van Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland. Er kunnen dan ook CAC certificaten worden toegekend, één aan de beste reu en één aan de beste teef, van
de openklasse, jeugdklasse, gebruikshondenklasse, kampioensklasse, jongehondenklasse en veteranenklasse tezamen,
van elk ras, mits de betreffende hond de kwalificatie 'Uitmuntend' heeft gekregen.
De keuringen beginnen om 10.00 uur. De erekeuringen beginnen om ca. 15.00 uur.
Keurmeesters:
De volgende keurmeesters zijn uitgenodigd:
Wetterhoun (alle Wetters): MW. A. Straaijer
Stabijhoun (reuen open klas en tussenklas): dhr. W. Hochstenbach
Stabijhoun (reuen overige klassen): mw. G. Halff-van Boven
Stabijhoun (teven open klas en tussenklas): mw. F.H.M.G. Lochs-Romans
Stabijhoun (teven overige klassen): dhr. D. Loots
We behouden ons het recht om van keurmeester te wijzigen zonder teruggave van inschrijfgeld.
Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester.
Klassenindeling:
Inschrijving is mogelijk in de volgende klassen:
1. Jongste Pupklas
Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt, maar nog geen 6
maanden zijn. In deze klasse kan geen CAC worden gewonnen.
2. Puppyklas
Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt, maar nog geen 9
maanden zijn. In deze klasse kan geen CAC worden gewonnen.
3. Jeugdklas
Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt, maar nog geen 18
maanden zijn.
4. Tussenklas
Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt, maar nog geen 24
maanden zijn.
5. Openklasse
Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.
6. Gebruikshondenklasse
Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en die volgens de voor
het betreffende ras geldende regels gerechtigd zijn in de gebruikshondenklasse te worden ingeschreven.
Een kopie van de verklaring bijvoegen.
7. Kampioensklasse
Voor honden die op de dag van keuring de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en die Internationaal
Kampioen (FCI) zijn, of een Nationale Kampioenstitel (Nederlands, Frans, Duits enz.) of VDH
kampioenschap hebben. Siegertitels, Wereldkampioen (FCI) en Europees Kampioen (FCI) vallen hier
buiten. Een kopie van de toekenning van minstens één van de titels bijvoegen.
8. Veteranenklasse
Voor honden die op de dag van de keuring de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.

Kind-hondshow
Er kan worden ingeschreven voor de kind-hondshow (kind 6 t/m 13 jaar).
De kinderen presenteren honden die ingeschreven dienen te zijn in een van de reguliere klassen van de
KCM. Aanmelden via post of mail bij het secretariaat voor de sluitingsdatum of aan het
tentoonstellingssecretariaat.
Gezondheid:
Monorchide (1 teelbal) of cryptochide (geen teelballen) reuen worden niet als deelnemer toegelaten.
Inschrijver verklaart, dat voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond
gedurende het laatst verlopen tijdstip van 12 weken, niet verkeerd heeft in omstandigheden, waardoor
gevaar voor hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijke aard te vrezen valt.
Hij/zij verklaart voorts de hond niet tentoon te stellen, indien genoemde omstandigheden zich voor de
clubmatch nog voor mochten doen.
Tevens verklaart hij/zij dat de honden voldoende gevaccineerd zijn. Het op verzoek tonen van het
vaccinatieboekje is verplicht.
Inschrijver verplicht zich tot het meebrengen van een entingsboekje van elke door hem/haar
ingeschreven hond.
Bijzondere voorwaarden:
Vermelding 'NHSB aangevraagd' is niet toegestaan.
Honden van Nederlandse eigenaren dienen te zijn ingeschreven in het NHSB.
In het buitenland geboren honden van Nederlandse eigenaren, en ingeschreven in de puppy- of
jeugdklasse, kunnen worden ingeschreven met de omschrijving van de bijbehorende afkorting aangevuld
met aangevraagd (bijvoorbeeld 'LOSH aangevraagd')
Honden van een buitenlandse eigenaar met een Nederlandse handler moeten worden ingeschreven op
naam en adres van de eigenaar.
Er mogen in de auto's op het tentoonstellingsterrein geen honden onbeheerd worden achtergelaten!
Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die door hem / haar of zijn / haar
hond(en) wordt toegebracht. Deze schade kan nimmer op de organisator c.q. het bestuur c.q. de
vereniging worden verhaald.
Inzender verklaart, dat hij door het inzenden van het inschrijfformulier of digitale inschrijving zich
onderwerpt aan de bepalingen van de Raad van Beheer en van de kampioenschapsclubmatch.
Inzenden van het inschrijfformulier verplicht tot betaling van het inschrijfgeld.
Secretariaat clubmatch NVSW
Hanny Windhouwer
Gordelweg 99a
3037 AM Rotterdam
clubmatch@nvsw.nl
Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op ING Banknr. NL41 INGB 0003228800, t.n.v. de
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen met vermelding van het inschrijfnummer of (de)
NHSB-nummer(s) of naam van de ingeschreven honden.

