
                                     

Hierbij nodigen wij u uit om mee te doen aan de ”kampioenschapsclubmatch” van onze 

vereniging. Deze wordt dit jaar gehouden op zaterdag 4 mei 2019 te Zutphen, in ”De 

Hanzehal”.  

Hier zijn deze dag 5 raskeurmeesters actief om uw Stabij- of Wetterhoun aan de hand van de 

huidige rasstandaard op deskundige wijze te beoordelen.  

  

Ring 1  Jettie Alberts  Alle Wetterhounen reuen en teven  

Ring 2  Gerard Mensink  Stabijhoun reuen, openklasse en tussenklasse  

Ring 3  Rinie Leenen-Compen  Stabijhoun reuen, alle overige klassen  

Ring 4  Gerda Halff-van Boven  Stabijhoun teven, openklasse en tussenklassen  

Ring 5  Linda Weijnans  Stabijhoun teven, alle overige klassen  

In alle klassen worden prijzen ter beschikking gesteld voor de 4 beste honden van die klasse. 

Tevens ontvangt elke deelnemer een leuk aandenken aan deze dag.  

Aan het eind van de dag zal er uiteindelijk één beste reu en één beste teef gekozen worden. 

Vervolgens strijden de beste reu en de beste teef tegen elkaar en wordt de Clubwinner 2019 

gekozen.  

Dit geldt zowel voor de Stabij- als voor de Wetterhoun.  

Een kampioenschapsclubmatch is vooral een evenement waar u veel Stabij- en  

Wetterhounen bijeen kunt zien. We rekenen dan ook op zo’n 250 inschrijvingen, uit binnen- 

en buitenland. Wie weet treft u nog familie van uw hondje op deze dag. Er zijn veel fokkers 

aanwezig met misschien wel één van de ouders, of een nestgenootje van uw hondje. En 

verder kunt u bijpraten met andere eigenaren over het onze rassen. Dus het is vooral een 

gezellige dag waarop veel te zien en te praten zal zijn.  

Inschrijven verplicht tot betaling.  

  

   



Mocht u nog vragen hebben over deze dag dan kunt u contact opnemen met:  

Hanny Windhouwer, secretaris van de kampioenschapsclubmatch, Gordelweg 99a, 3037 AM  

Rotterdam, telefoonnummer:   06-81015153 (tussen 19.00 en 22.00 uur) Of 

stuur een e-mail; clubmatch.hanny@nvsw.nl  

   

INFORMATIE KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 4 MEI 2019  

K L A S S E - I ND EL IN G  

1)  Openklasse  Vanaf 15 maanden  

2)  Tussenklasse  Vanaf 15 tot 24 maanden  

3)  Jeugdklasse  vanaf 9 tot 18 maanden  

4)  Veteranenklasse  vanaf 8 jaar en ouder  

5)  Fokkersklasse *  vanaf 9 maanden  

6)  Babypups **  vanaf 4 tot 6 maanden  

7)  Puppyklasse **  vanaf 6 tot 9 maanden  

 8)  Gebruikshondenklasse   vanaf 15 maanden  

9)  Kampioensklasse   vanaf 15 maanden   

   

* Voor inschrijving in deze klasse dient de eigenaar tevens fokker te zijn van de hond. ** 

Babypups en puppyklasse dingen niet mee naar de titel Clubwinner.  

• Men moet inschrijven in die klasse waarin uw hond gezien zijn leeftijd valt, op de dag van 

de kampioensclubmatch. Zie hiervoor het bovenstaande schema.  

• Dit houdt in dat uw hond op 4 mei 2019 minimaal vier maanden oud moet zijn om deel te 

mogen nemen.  

• Het is niet verplicht uw kampioenshond in te schrijven in de   kampioensklasse  

• Het is niet verplicht uw eigen gefokte hond in te schrijven in de  fokkersklasse  

• Voor inschrijving in de gebruikshondenklasse en de kampioenschapsklasse dient men de 

benodigde bewijsstukken naar het secretariaat te sturen          Men kan de hond maar in één 

klasse inschrijven.  

   

DE INSCHRIJVING SLUIT ONHERROEPELIJK 28 APRIL 23.59 UUR.  



B EL A NG R I J K  

Er zal geen veterinaire keuring zijn, wel dient u een geldig entingsboekje/dierenpaspoort van 

de hond bij u te hebben zodat de organisatie indien gewenst daarop kan controleren.  

   

  

T I J D EN  

• Opening kampioenschapsclubmatch 09.00 uur  

• Aanvang keuringen 09.05 uur  

• De zaal zal niet eerder opengaan dan 08.00 uur  

Zorgt u ervoor ruim op tijd aanwezig te zijn zodat de keuringen op tijd kunnen beginnen.  

I N S C HR I J V I N G  

• De inschrijving staat open voor leden en niet-leden van onze vereniging met hun Stabij- of 

Wetterhoun uit binnen- en buitenland.  

Ingeschreven kan worden met honden:  

• Die op de dag van de Kampioenschapsclubmatch zijn ingeschreven in de Nederlandse 

stamboekhouding;  

• Waarvoor op de dag van de inschrijving voor de Kampioenschapsclubmatch de inschrijving 

in de Nederlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd (de fokker heeft 

de NHSB-nummers van de jongste honden);  

• Die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van inschrijving voor de 

kampioenschapsclubmatch, zijn ingeschreven in een door de FCI erkende buitenlandse 

stamboekhouding of is aangevraagd en niet is geweigerd (de eigenaar dient een schriftelijk 

bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen);  

   

   I N S C H R I J V IN G / R EG I S TR A T I O N  

Babyklas/puppyklas  

  

€ 23.00  

1e hond / 1st dog  € 38,00  

volgende hond zelfde eigenaar / each subsequent dog same owner  € 33,00  

   

Betaling via iDEAL of creditcards  

  

Wilt u bij betaling a.u.b. duidelijk een afzender vermelden.   
B U I T EN L A N D S E E X P O S A N T E N / F O R E I G N EX H I B I T O R S / A U SL A N D I S C H 

E A U S S T E L L ER  
Honden van buiten Nederland moeten zijn ingeënt tegen hondsdolheid. De enting dient 

tenminste 30 dagen oud te zijn, en niet ouder dan 36 maanden. Hetgeen d.m.v. een 

entingscertificaat moet worden aangetoond.   



  

Klik op onderstaande link om naar de inschrijfpagina te gaan.   
  

www.onlinedogshows.eu/nl/ 


