
Dit formulier volledig en duidelijk invullen en aan beide zijden ondertekenen.   Stuur het vervolgens, samen met een kopie 
van de stamboom, vóór 1 november 2019 naar het hierboven vermelde clubmatch secretariaat. 

 

Ras                           : ............................................................................................................................. ..........................................Variëteit / kleur: ......................................... 

 

Naam van de hond : ............................................................................................................................. ........................................................................................................................................... 

Geboortedatum      : ................................................................. N.H.S.B. nr.: ....................................................         Reu / Teef* 
 

Naam moederhond : ............................................................................................................................. .......................................................................................................................................... 

 

Naam vaderhond    : ............................................................................................................................. .......................................................................................................................................... 

 

Naam fokker           : ............................................................................................................................. .......................................................................................................................................... 

 

Naam eigenaar        : ............................................................................................................................................................................................................................................................. ......... 

 

Adres eigenaar        : ............................................................................................................................................................................................................................................................. ......... 

Postcode : ........................................... Woonplaats:   .......................................................................  Tel. Nr. ……………………………… 

 

E-mail    : ............................................................................................................................. ..................................    Giro/bankrek.nr.* : ……………………………….. 

* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 

Van deelname aan de  
Clubmatch zijn uitgesloten  
honden die: 
• Monorchide (één testikel), cryptorchide 

(geen testikels) of gecastreerd zijn. 

• aan de oren gecoupeerd zijn 

• aan de  staart gecoupeerd zijn en  
na 31 augustus 2001 in Nederland  
zijn geboren. 

N.B. geldt niet voor honden afkomstig 
uit een land waar (nog) geen coupeer-
verbod geldt , of op medische   gronden, 
(mits op vertoon van  verklaring), wordt 
wel toegelaten.  

Is de hond gecoupeerd aan 
de staart op basis van  
medische gronden:  

JA / NEE 
            (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  
  

 
 
Datum: ................................................ 

 
Handtekening: 
  
  
 
  
............................................................................ 

 
 
 

                                 Z.O.Z.  

Bovenstaande hond wordt ingeschreven in de volgende klasse: 
 

babyklas*   (4 - 6 maanden) 
 

puppyklas*   (6 - 9 maanden) 
 

jeugdklas    (9 - 18 maanden) 
 

tussenklas    (15 - 24 maanden) 
 

openklas    (v.a. 15 maanden) 
 

veteranenklas   (v.a. 8 jaar) 
 

koppelklas, voor een iedere reu en een teef van hetzelfde ras en 
                   variëteit, van één eigenaar die ook in één van de  
                   hierboven genoemde klassen zijn ingeschreven. 

 kind-hond show (kinderen tot en met 12 jaar)  
 

Naam kind: .....................................................................................................................    leeftijd:   ..................... Jaar 
 * Honden ingeschreven in de babyklas en de puppyklas dingen niet mee voor  
   beste hond van de clubmatch. 

Het volgende bedrag wordt overgemaakt: 
 

Inschrijving 1e hond    € ........................ ( € 21,50 ) 

Inschrijving 2e hond    € ........................ ( € 19,50 ) 

Volgende hond(en)    € ........................ ( € 17,00 ) 

Koppelklas (per koppel)   € ........................ ( €   2,50   ) 

Vrijwillige bijdrage (prijzengeld)  € ........................ ( dank u wel ) 

 

TOTAAL     € ...................... 
 

Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inzenden van het formulier  te worden overgemaakt 

op:   Banknummer NL41 RABO 01271.68.257  
          t.n.v. KCWF-Clubmatch te Alkmaar. 

Pas na het ontvangen van het inschrijfgeld is de inschrijving geldig, dus zorg dat het  
inschrijfgeld voor de 1 november op de rekening van de KCWF-Clubmatch staat.  
Bij contante betaling op 17 november wordt € 5,= administratiekosten berekend.                                                

INSCHRIJFFORMULIER CLUBMATCH 

K.C. WEST-FRIESLAND 
Op 17 november 2019 in de Sporthal De Draai 

Kalmoesstraat 1-3, 1706 AJ  Heerhugowaard 

Clubmatch secretariaat: mevr. S. Grootaers, Bovenweg 238, 1834 CR Sint Pancras 
tel. 06-16705711 , E-mail: evenementen@kcwf.nl 



 

INSCHRIJFFORMULIER CLUBMATCH K.C. WEST-FRIESLAND  

Gelieve voor het te betalen bedrag geen contant geld mee te zenden! 
 
Door ondertekening van het inschrijfformulier van de clubmatch verklaart u: 
• dat, voor zover u bekend is, de door u ingeschreven hond(en) gedurende de laatste 12 weken niet heeft/hebben  
  verkeerd in omstandigheden, waardoor het gevaar voor besmetting, hondenziekte of andere ziekte van besmettelijk 

karakter in het bijzonder te vrezen valt; 
• dat de hond voldoende gevaccineerd is. Op verzoek moet het dierenpaspoort aan de ingang getoond worden. 

• dat u de hond niet zult uitbrengen, indien de hierboven aangegeven omstandigheden zich voor de clubmatch zullen 
voordoen; 

• dat u zich onderwerpt aan de bepalingen van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer. 
  
Medische verklaring: 
Vanwege een medische noodzaak aan de staart gecoupeerde honden mogen deelnemen aan dit evenement.  
Daartoe dient de eigenaar een vraag daarover op de voorzijde van het inschrijfformulier bevestigend te  
beantwoorden en ondertekend te hebben. De eigenaar dient in het bezit te zijn van een verklaring van de dierenarts 
waaruit de reden van de medische noodzaak blijkt. Deze verklaring is opgenomen in het Europees Dierenpaspoort en 
voorzien van een datum, stempel, alsmede naam, adres en originele handtekening van de betrokken dierenarts.  
Het dierenpaspoort dient op verzoek aan het ringpersoneel c.q. de keurmeester getoond te worden.  
Misbruik van deze regel wordt via de Raad van Beheer ter sanctionering aan het Tuchtcollege voorgelegd. 
  
Er is geen veterinaire keuring !  
Voor elke hond moet u het dierenpaspoort meenemen. Dit kan worden gecontroleerd. Alle honden dienen voldoende te 
zijn gevaccineerd, tegen hondenziekte, parvovirus, ziekte van Weil en besmettelijke leverziekte. Buitenlandse honden 
moeten tevens een bewijs van enting tegen rabiës hebben. 
  
Afgelasting: 
Wanneer door onvoorziene omstandigheden de clubmatch geen doorgang zal kunnen vinden, zijn wij niet gehouden tot 
terugbetaling van het gehele inschrijfgeld. Door het insturen van het formulier, verplicht u zich de kosten verbonden aan 
de inschrijving te voldoen, ook als u onverhoopt verhinderd bent te komen. 
  

Attentie:  
Het totaal verschuldigde inschrijfgeld voor de clubmatch dient met vermelding van de Stamboomnaam, en 
NHSB nummeren en het Ras van de hond te worden overgemaakt op de volgende bankrekening; 

Banknummer NL41 RABO 01271.68.257  
t.n.v. KCWF-Clubmatch te Alkmaar. 

 
 Pas na het ontvangen van het inschrijfgeld is de inschrijving geldig, dus zorg dat het inschrijfgeld voor de 1 november  
 2019  op de rekening van de Kynologenclub West Friesland staat.                                                      
             
Dit volledig ingevulde inschrijfformulier opsturen naar het Clubmatch secretariaat:   
mevr. S. Grootaers, Bovenweg 238, 1834 CR Sint Pancras 
Voor inlichtingen: tel. 06-16705711, e-mail: evenementen@kcwf.nl 
  

        Handtekening:  
  
  
  
  
                .............................................................. 

  
  
 

Fotokopieën toegestaan. 
  

INSCHRIJVING SLUIT OP  1 november 2019 
Of zoveel eerder als het maximum van 300 inschrijvingen bereikt is !  


