
Inschrijfformulier 
Kampioensschapsclubmatch 2017 

 	

 Datum:   zondag 15 oktober 2017      Aanvang:10.00 uur, terrein toegankelijk vanaf  09.30 u. 
 Keurmeester(s):  Dhr T.Lemmer (Dts)   Info zie website vereniging  

 
Stamboom naam Hovawart:           .……………………………………………………… Roepnaam……………………….……… 
 
Kleur: Zwart / zwart-blond / Blond  ……………………………………… Chip nr …………………………………………………. 
 
Geb.datum:             ……………………           Reu / Teef      NHSB-nr.:  ………….…….… 
 
Naam vaderhond:   ……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
 
Naam moederhond: …………………………………………………………..…………………………………………………………..…. 
 
Naam fokker:           …..……………………………………………………………………………………………..……………….….….... 
 
Naam eigenaar:       ………….…………………………………………………………………….………………………………..……..… 
 
Adres eigenaar:       ……………………………………………………………………………..……………………………………..…...… 
 
PC + Woonplaats:   ……..…………………………………………………………………………………….……………………..…….… 
 
Tel.nr.:   ………………………           Bank/Gironr.:   …………………………………………………………….………....…… 
 
E-mail:   …………………………………………………………………………....………………………………………………………..… 
 
De bovenvermelde hond dient ingeschreven te worden in de volgende klasse ( svp aankruisen): 

O reuen baby klasse  (3-6 mnd)  O teven babyklasse( 3 - 6 mnd)  
O reuen puppyklasse (6-9mnd)  O teven puppyklasse (6-9mnd) 
O reuen jeugdklasse  (9-18 mnd)  O teven jeugdklasse (9-18mnd)  
O reuen tussenklasse (15-24 mnd) O teven tussenlkasse(15-24 nmd)  
O reuen openklasse (va 24 mnd)  O teven openklasse (va 24 mnd)   
O veteranenklasse (vanaf 8 jaar)  O veteranenklasse (vanaf 8 jaar) 
 
O Gebruikshondenklasse (vanaf 15 mnd. kopie certificaat meesturen)   
O kampioensklasse (vanaf 15 mnd. kopie certificaat meesturen)  
O          fokkersklasse (va 9 mnd hond gefokt door eigenaar) 

 

Inschrijfgelden:   
Eerste hond,:     €. 35,--   €  
Tweede hond,:     €. 30,--   € 
Elke volgende hond (dezelfde eig.):   Gratis                

Totaal overgemaakt:     € 
 

 
 
Totaalbedrag over maken naar IBANnr:  NL59 INGB 0006 542675   TNV Hovawart Bond Nederland 
Inschrijfformulieren opsturen naar:  kees1962@hotmail.com  of naar Lovense Kanaaldijk 40   5015 AK    Tilburg 
 
 

Handtekening eigenaar: 

 

  ---------------------------- 

 

Datum:------------------- 



Uw inschrijving dient uiterlijk 1 oktober op het 
inschrijfadres aanwezig te zijn.   
 
 

 
 
Schoonheidswedstrijd 2017 
 
 
 
 
 
 

Tilburg, 11 juli 2017 
 
 
 
 
Beste Hovawart liefhebber, 
 
 
Op 15 oktober organiseren wij onze 1e Kampioenschapsclubmatch waarbij ALLE FCI-
gefokte Hovawarts welkom zijn. 
 
Honden en baasjes hoeven voor deze dag niets speciaals geleerd te hebben, ze moeten 
wel te betasten zijn en redelijk naast hun baas kunnen lopen.  Ook dient het gebit 
gecontroleerd te kunnen worden. In de ring en op het terrein dienen de honden zich 
normaal te gedragen tegen mens en dier.  
 
De dag zal leuk zijn voor het gehele gezin. Er is een speeltuin voor de aller kleinste 
kinderen. Verder zijn er gezellige terrasjes, eenvoudige hapjes te koop. De liefhebbers 
kunnen rond de ring de verrichtingen volgen. 
 
Deze clubmatch staat geheel in het belang van de Hovawart Bond Nederland.  
Alle medewerkers, het ring personeel en ook de keurmeester zullen geheel belangeloos 
aan dit evenement deelnemen. De geheel opbrengst zal ten gunste komen van de 
Hovawart Bond Nederland. Doe mee en support ons!   
 
Wij geven een eenvoudige catalogus uit, werken met scoreborden en is er voor iedereen 
een mooi keurrapport en een certificaat. 
 
Wij hopen u te ontmoeten op onze eigen locatie, 
 
 
 
 
 
Kees van Gorp, voorzitter 


