Inschrijfformulier / Entry form

Kampioenschapsclubmatch 25 september 2022
Terrein: K.C. Zwolle, Huub van Doornestraat 17, Zwolle
Naam v.d. hond/Name of the dog:………………………………………………………………………………….……………………………………...
NHSB/DKK/LOSH/ZB nr. : ………………………………………………. Geb. datum/ Date of birth: ……………………………………………
Kleur / Colour : ……………………………………………………………………… Geslacht/ Sex: …………………………………………………….
Fokker/ Breeder: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vader/ Father: ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
Moeder/ Mother: …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Eigenaar/ Owner: …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
Adres / Street: ……………………………………………………………………………………………………..… Nr.: ……………………………………
Postcode en plaats / Area Code and City: ……………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Banknr. …………………………………………………………………………….…………Tel:………………………………………………………………………
O Jongste Puppyklas / Youngest Puppy class
O Puppyklas / Puppy class
O Jeugdklas / Youth class
O Tussenklas / Intermediate class
O Openklas / Open class
O Kampioensklas / Champion class
O Veteranenklas / Veterans class
O Fokkerijklas / Breeding class

4 - 6 maanden / months
6 - 9 maanden / months
9 - 18 maanden / months
15-24 maanden & ouder/months and older
15 maanden & ouder / months and older
15 maanden & ouder /months and older
8 jaar en ouder / years and older
6 maanden en ouder / months and older

Inschrijfgeld / Entry fee:
1e hond / dog / incl. catalogus / catalogue
2e / 3e / 4e hond / dog
Veteranen, baby’s en puppy’s / Veterans, baby’s and puppy’s
Lunch
aantal personen:……………..
Giften / Gifts

€ 35,00
€ 32,50
€ 20,00
€ 9,50

€
€
€
€
€

---------------Rekeningnummer / Account: t.n.v. Vereniging van Mastiffliefhebbers
IBAN: NL 85ING B000 1770680 BIC: INGBNL2A

€

Met deze aanmelding verplicht de inschrijver de regels die de Raad van Beheer en de Vereniging van Mastiffliefhebbers hanteren na te leven.
Zie pagina 3 Door middel van deze inschrijving geeft de exposant automatisch toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens in de
catalogus, communicatie naar de Raad van Beheer en het gebruik van foto's voor de website van de Vereniging van Mastiffliefhebbers en het
clubblad van de Vereniging van Mastiffliefhebbers “De Zwaargewicht”. We maken gebruik van en externe fotograaf.
By returning the entry form, you confirm to accept the rules of the Raad van Beheer and the Vereniging van Mastiffliefhebbers.
See page 3. By submitting this registration the exhibitor automatically gives permission for the use of personal data in the catalogue,
communication to the Dutch Kennelclub and the use of photos for the website of the MastiffLovers Association and the club magazine " De
Zwaargewicht ". We use an external photographer.
Datum/Date: ------------------------------------------- Handtekening/Signature -------------------------------------------Inschrijven kan slechts in één klasse. Behalve de fokkerijklasse. Zie pagina 2.
A dog can be entered only in one class. Except the breeding class. See page 2.
U dient het inentingsboekje/dierenpaspoort mee te nemen en dit op verzoek te tonen / Bring vaccination certificate.
Sluiting: 4 september 2022 of bij het maximum aantal inschrijvingen (70)/ Entry closure: 4th of September 202 or when the entry limit is
reached (70).
Inzendingen naar: Hoofdweg 41, 8471 ZH Wolvega. mastiffliefhebbers@gmail.com
Per hond 1 formulier gebruiken, fotokopieën zijn toegestaan. Ontvangst van de honden is tussen 09.00 en 10.00 uur. Keuringen beginnen
om 10.30 uur.
Send the entry form to: Hoofdweg 41 8471 ZH Wolvega The Netherlands. mastiffliefhebbers@gmail.com
One form per dog, photo copies are allowed.
Arrival on location between 09:00 and 10:00 hrs. Judging starts at: 10.30 hrs. am.

Overzicht en omschrijving klassen en leeftijd.
1. Jongste Puppy klasse: voor honden die de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden
nog niet hebben bereikt.
2. Puppyklasse: voor honden die de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden
nog niet hebben bereikt.
3. Jeugdklasse: voor honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden
nog niet hebben bereikt.
4. Tussenklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24
maanden nog niet hebben bereikt.
5. Open klasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.
6. Kampioensklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en die een nationale of
internationale F.C.I. kampioenstitel hebben behaald. Een fotokopie van de toekenning van één van de
titels door de overkoepelende organisatie dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien
deze kopie niet wordt meegestuurd wordt de hond in de open klasse ingeschreven.
7. Veteranenklasse: voor honden die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.
8. Fokkerijklasse: minimum 3 en maximaal 5 honden van hetzelfde ras en variëteit, ongeacht het
geslacht, gefokt door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom.
Elke hond die in deze klasse wordt ingeschreven dient ook in één van de andere klassen te zijn
ingeschreven.
NB/ATTENTION:
1. Inzender verklaart dat, voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het
laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor
besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen
valt. Hij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich
voor de tentoonstelling nog mochten voordoen.
2. Inzender verklaart dat hij, door inzending van dit formulier, zich onderwerpt aan de bepalingen van
het kynologisch reglement van de Raad van Beheer alsmede aan die van de tentoonstelling. Door
inschrijving verplicht hij zich het inschrijfgeld te voldoen.
3. Inzender verklaart dat de ingeschreven hond, indien geboren na 30 april 1989 of in het buitenland
nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel in het buitenland geboren
na 1 oktober 1996 niet aan de oren is gecoupeerd.
4. Inzender verklaart dat de ingeschreven hond, indien geboren in Nederland na 31 augustus 2001 of in
het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, niet aan de staart is
gecoupeerd.
5. Door inschrijving stemt de exposant ermee in dat zijn gegevens worden verwerkt ten behoeve van de
organisator, eventueel behaalde titels, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
Indien de exposant dit niet wenst, zal hij dit tegelijk met inzending van het formulier schriftelijk aan
de organisator meedelen.
1. For each dog, born outside The Netherlands, a veterinary statement must be obtained that the dog
has been vaccinated against rabies. This statement must be issued at least 30 days before the date of
the show. In addition a veterinary health certificate must be issued which issuance may not be older
than 10 days before entering the show.
2. By sending the entry form the entrance fee is due and must be paid under all circumstances. The
show is organized under the regulations of the Raad van Beheer as well as the show itself.
3. For dogs born in The Netherlands after the 30th of April 1989 or in countries in which ear cropping
prohibition is applicable or born outside The Netherlands after the 1st of October 1996 cropped ears
are prohibited and are not allowed to enter the show.
4. For dogs born in The Netherlands after the 31st of August 2001 or in a country in which a tail dock
prohibition legislation is applicable docked tails are prohibited and are not allowed to enter the show.
5. By returning this application form the exhibitor agrees that his personal details will be used for
purposes designated by the show organizer, with respect to the titles won, as well as the Raad van
Beheer. If the exhibitor has any objection against such usage he has to inform the organizing
committee in writing by return of the entry form.

Kampioenschapsclubmatch 25 september 2022.
K.C. Zwolle, Huub van Doornestraat 17 8013 NR Zwolle
Keurmeester: Mrs. A. Class
Aanvang: 10.30 uur.
Mededelingen met betrekking tot de Kampioenschapsclubmatch.
Inschrijvingen:
Voor alle klassen behalve de fokkerijklasse geldt dat een hond slechts in één klasse mag worden ingeschreven.
Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en
de regels van de FCI zijn van toepassing.
KR Artikel IV.18
1. Indien het inschrijfgeld op de daarvoor gestelde datum niet is ontvangen, kan de inschrijving worden geweigerd.
2. Als de inschrijving niet is geweigerd kan de toelating worden geweigerd, indien ten tijde van de toelating het
inschrijfgeld nog steeds niet is ontvangen.
3. De inschrijving kan eveneens worden geweigerd, indien op grond van het gedrag van de Exposant bij vorige
Exposities ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat hij het inschrijfgeld niet zal betalen of
zich anderszins zal misdragen.
4. De inschrijving wordt in ieder geval geweigerd indien de exposant of zijn hond gediskwalificeerd is ten tijde van
de expositie waarvoor is ingeschreven.
5. Inschrijvingen mogen voor het overige slechts worden geweigerd op grond van dit hoofdstuk.
KR Artikel VI.14
1. Het is verboden op Exposities en wedstrijden tegenover Keurmeesters of Officials handtastelijk te zijn,
onwelvoeglijke taal te gebruiken of deze functionarissen anderszins te beledigen of te bedreigen dan wel zich op
andere wijze onbetamelijk te gedragen.
2. Het is verboden anderszins bij de beoefening van de hondensport handtastelijk te zijn, onwelvoeglijke taal te
gebruiken, beledigingen en/of bedreigingen te uiten, dan wel zich op een andere wijze onbetamelijk te gedragen.
Dit artikel is ook van toepassing op fokkers, die de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van dit
Reglement hebben aanvaard.
Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze
regels en deze te accepteren.
Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.
Bezoekershonden:
Wanneer men de kampioenschapsclubmatch gaat bezoeken en een niet ingeschreven hond meeneemt, is men
verplicht een verklaring te ondertekenen.
Men verklaart hierbij dat de hond is geënt voor de op het formulier genoemde ziektes. Vaccinatiebewijs verplicht.
Sluiting: 4 september 2022 of bij het maximum aantal inschrijvingen (70).

