
E-mail 

Mrs. Carolyn Waterhouse (Lynmead - UK) reuen/ dogs/ Rüden  |  teven/ bitches/ Hündinnen

Buitenshow Camping de Watertoren - Kerkveldweg 1, 6374 LE Landgraaf, Nederland

Locatie/ Location/ Adresse : 

Geboortedatum/ Date of Birth/ Geworfen 

Vader/ Sire/ Vater 

mobiel/ mobile/ Mobiel

Land/ Country/ Land

Stamboomnaam hond/ Pedigree name/ Zuchtbuch-Amt u. -Nr. 

Leeftijd kind/ Child's age/ 

Älter des Kindes :

Roepnaam hond/ Dog's 

name/ Rufname der 

Hund:

Moeder/ Dam/ Mutter 

Geslacht/ Sexe/ Geslecht    

Kleur/ Colour/ Farbe     

Import    JA/NEE     YES/NO     JA/NEIN    

chipnummer/ chipnumber/ Chipnummer 

Fokker/ Breeder/ Züchter

Klasse/ Class/ Klasse: op het volgende blad aankruisen a.u.b./ check on next page/ auf nächster Seite ankreuzen

Collectieve/ Collective : op het volgende blad aankruisen a.u.b./ check on next page/ auf nächster Seite ankreuzen

Naam Kind/ Child's name/ 

Name das Kind

Indien Kind-Hond/ if 

Junior/ Wenn Kind-

Hund->

zondag 27 mei 2018 - aanvang keuringen 10:00 uur 

Gegevens Eigenaar Hond/ Dog owner information/ Eigentümer Information

Mede-eigenaar/ Co-Owner/ Miteigentümer

Gegevens Hond/ Dog's information/ Information der Hund

PC + woonplaats/ Postcode + Place/ Postleitzahl + Ort

Telefoonnummer/ Phonenumber/ Telefonnummer 

stamboomnummer/ pedigreenumber/ Zuchtbuch nummer 

Stamboom/ Pedigree/ Ahnentafel:    NHSB/LOSH/LOF/DCC/KCR/KCSB/ZBRH/     Overig/ Other/ Übrige       

Inschrijfformulier Kampioenschap Clubmatch  (sluitingsdatum / closing date 10 mei/May 2018)

Entryform  / Meldeschein

Naam/ name/ Name 

Adres/ adress/ Adresse 

Keurmeester/ Judge/ Richter : 



 Leeftijd 1e hond
Leden / 

Members 

2e en 

volgende 

hond

Leden / 

Members 

 €         15,00  €    10,00  €         15,00  €         10,00 

 €         15,00  €    10,00  €         15,00  €         10,00 

 €         35,00  €    30,00  €         35,00  €         30,00 

 €         40,00  €    35,00  €         35,00  €         30,00 

 €         40,00  €    35,00  €         35,00  €         30,00 

 €         40,00  €    35,00  €         35,00  €         30,00 

 €         40,00  €    35,00  €         20,00  €         15,00 

 €         40,00  €    35,00  €         35,00  €         30,00 

 €           7,50 

 €           7,50 

 €           7,50 

 €                -   

Buffet lunch

Aantal 

personen: / 

number of 

persons:

 x € 15,- 

Handtekening/ Signature/ Unterschreibung:

Minimaal 3,  maximaal 5  honden van  zelfde  ras/variëteit/  fokker, mogelijk 

verschillende  eigenaren/ minimum 3, maximum 5 dogs of the same 

breed/variety/breeder, different owners possible/ minimaal 3 und maximal 

5 Hunde die selbe Rasse

Reu en teef dezelfde  eerste  eigenaar / dog and bitch of 1 owner/ Rüde und 

Hündin der selber Eigentümer

  > 9  maanden/ months/ Monate,  door 

 exposant  gefokt/ bred by exhibitor/ 

gezüchtet vom Aussteller 

  > 8 jaar/ year/ Jahre 

  6 -9  maanden/ months/ Monate 

Regelgeving voor het showen van honden/ Rules and regulations of showing your dog in the Netherlands/ Ausstellungs Bestimmungen des Raad van Beheers:

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/regelgeving-voor-het-showen-van-honden/

Hierbij schrijf ik mijn hond(en) in: elke ingeschreven hond wordt gecontroleerd door een dierenarts bij de ingang van de show. In het buitenland woonachtige honden 

dienen te zijn ingeënt tegen Rabies. Met deze inschrijving verklaar ik kennis te hebben genomen van de Regelgeving voor het showen van honden zoals opgesteld 

door de Raad van Beheer. Middels bovenstaande link treft u deze informatie aan. Na inschrijving bent u betalingsplichtig voor het inschrijvingsgeld. U krijgt een 

inschrijfbevestiging toegestuurd. I am entering my dog(s) with this form: every entered dog must be vaccinated for Rabies (please bring your Petpassport). A vet will 

check your dog(s) at the entrance of the show. With this entry I declare to have taken notice of rules and regulations of the Raad van Beheer, and will act according to 

these. These can be found through the link at the site of the Raad van Beheer as written above. By entering my dog(s) I am bound to pay the entry fee after having 

received a confirmation. Hiermit melde ich o.g. Hund(e) zur o.g. Ausstellung an. Jeder teilnehmende Hund muss wirksam gegen Tollwut schutzgeimpft sein 

(Impfausweis mitnehmen). Ein Tierartz wird Ihre Hund kontrollieren beim Eingang. Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Ausstellungs-Bestimmungen des Raad 

van Beheer zu kennen und diese zu beachten. Sie können diese finden oben an dieser Verhaltnis. Die Meldung des Hundes wird erst durch die Übersendung der 

Annahmebestätigung durch den Veranstalter verbindlich für die Uberweising der Anmeldungsgebühre.

Gepubliceerde keurmeesters onder voorbehoud goedkeuring van de Raad van Beheer. Wij behouden ons het recht voor, waar nodig wijzigingen aan te brengen 

zonder de inschrijvers hiervan in kennis te stellen. Aan een dergelijke wijziging kan geen recht op restitutie van inschrijfgelden en/of contributie worden ontleend. 

Zonder opgaaf van reden behoudt het bestuur zich het recht voor inschrijvingen te weigeren indien deze niet aan de voorwaarden van de NCC voldoen. Alle rechten 

voorbehouden.

Nakomelingenklas/ Offspring/ 

Nachwuchs

Omschrijving/ Description/ Beschreibung

  4 - 6  maanden/ months/ Monate 

Kind-Hond/ Junior Handling/ 

Kind-Hund

Collectieve/ Collectives

Fokkerij/ Breeding/ Zücht

Koppelklas/ Couple/ Paar

Reu of teef  met minimaal  3, maximaal  5 eerste  generatie  nakomelingen/ 

Dog or bitch with minimum of 3 and maximum of 5 first generation 

offspring/ Rüde oder Hündin mit minimal 3 und maximal 5 Hunde aus dem 

Nachwuchs der erster generation.

Reu of teef, wordt voorgebracht door een jongen of meisje met 

maximumleeftijd van 12 jaar/ Dog or bitch exposed by boy or girl with 

maximum age of 12 year/ Rüde oder Hündin wird exposiert von Jüngen 

oder Mädchen mit maximum Älter von 12 Jahre.

 Let op/ Attention/ Aufmerksamkeit: voeg een kopie van de behaalde kampioenschapstitel toe bij de inschrijving/add a copy 

of the title/ eine Kopie des Titels anheften 

  9 - 18 maanden/ months/ Monate 

  15 - 24  maanden/ months/ Monate 

  =/> 15 maanden/ months/ Monate 

  =/> 15 maanden/ months/ Monate 

Fokkersklas/ Breeders/ Züchter

Tussenklas/ Intermediate/ 

Zwischen

Reguliere Klassen

Baby

Puppy/ Puppy/ Jüngsten

Jeugd/ Youth/ Jügend

U kunt uw hond inschrijven in één reguliere klasse. Als extra optie kunt u de hond inschrijven in meerdere collectieve klassen. Per geselecteerde collectieve klasse 

betaalt u € 7,50 extra. Deelname aan de Kind-Hond klasse is gratis. Babyklasse mag als eerste hond worden ingeschreven. De prijs voor Puppy- en Veteranenklasse à € 

15,- (leden) en € 20,- (niet-leden) geldt alleen indien deze als tweede hond wordt ingeschreven.

Bankrekening: IBAN: NL55 INGB 00071 308 58 | Inschrijfgeld dient binnen 3 dagen te zijn voldaan t.n.v. Nederlandse Collieclub te Landgraaf. Sluitingsdatum 

inschrijving 10 mei 2018 - 20.00 uur | Inschrijvingsformulieren kunnen worden gemaild naar: Showcommissie Mw. B. Smeijsters - showcommissie@nederlandse 

collieclub.nl of worden verzonden naar Rimburgerweg 170, 6374 LG Landgraaf, Nederland

Monorchide en cryptorchide reuen zijn uitgesloten van inschrijving. Inschrijving van loopse teven is toegestaan. Gecoupeerde honden aan oren of staart, mits 

aantoonbaar door medische noodzaak, zijn uitgesloten van inschrijving. Monorchide or cryptorchide dogs cannot enter. Bitches in season are allowed to be entered. 

Cropped ears and/or tails are not allowed unless medical need which can be proven. / Monorchide oder cryptorchide Rüden können nicht angemeldet worden. 

Anmeldung läufige Hündinnen ist erlaubt. Kupierter Ohren oder Rüten sind nicht erlaubt, nur wenn der medizinischen Bedarf beweisbar ist.

Datum/ Date/ Datum :

----------

Huisgemaakte rundvleesgoulash/ Kip Curry met verschillende 

groenten/ Varkenshaas in champignonroomsaus / pasta / rijst / 

salade (Homemade Beef Goulash / Chicken Curry with different 

vegetables/  Pork tenderloin in mushroom cream sauce/ pasta / rice 

/ salad) Vegetarisch mogelijk en allergie graag apart doorgeven! 

Vegetarian possible and indication for allergy seperate please!

Veteranen/ Veteran

Open

Kampioen/ Champion
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