
 
Kampioenschapsclubmatch 2017 

 Nederlandse Yorkshire Terrier Club 
  2B-Home, Burg.Vernedesportpark 1A, 2712 PW, Zoetermeer,  Tel. 079 – 31 60 066  
   Zondag 12 november 2017 
 
 

 
 
     

De zaal gaat om 10.00 uur open en 
de keuringen starten om 11.00 uur! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Naam hond: 

N.H.S.B.-nummer:                                                                                 Geboorte datum: Geslacht: reu / teef  

Vaderhond: 

Moederhond: 

Fokker: 
  
Eigenaar:  

Adres: 

Postcode en woonplaats; Telefoonnummer: 

De hond wordt ingeschreven in klas nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Klas nummer aankruisen 

Inschrijfgeld overmaken op: 
IBAN-nummer NL97 ABNA 043.70.57.534, t.n.v. 

Penningmeester N.Y.T.C te Leiden. 
 
 

De inschrijving sluit op 
  30 oktober 2017 

Inschrijfformulier zenden aan: 
 

Tentoonstellingssecretariaat 
Mw. C. Jansen 

 email: evenementen@yorkshireterrierclub.nl 
of per post: 

Mw. C. Jansen  
p/a Fazant4 

3191 DB Hoogvliet-Rotterdam 
 

 

Keurmeester: Mw. A.M.Th. Gielisse 

Inschrijfgelden 
Inschrijfgeld babyklas en 
puppyklas x € 25,00 € 

Inschrijfgeld veteranenklas x € 37,50 € 

Inschrijfgeld openklas, 
tussenklas, jeugdklas, 
kampioensklas en fokkersklas 

1e hond € 37,50 
2e en meer honden € 30,00 

 
€ 

Lunch x € 17,50 € 

Donatie, dank U  € 

 Totaal € 

Handtekening Datum 

 

Klassen voor deze show 
Klas 1 Babyklas 4 - 6 maanden 
Klas 2 Puppyklas 6 - 9 maanden 
Klas 3 jeugdklas 9 tot 18 maanden 
Klas 4 Tussenklas 15 tot 24 maanden 
Klas 5 Openklas vanaf 15 maanden 
Klas 6 Kampioensklas vanaf 15 maanden (kopie 

kamp. diploma meesturen) 
Klas 7 Veteranenklas vanaf 8 jaar 
Klas 8 Fokkersklas vanaf 9 maanden, door 

exposant gefokt 
A – Inzender verklaart dat voor zover hem/haar bekend 
is, de door hem/haar ingeschreven hond, gedurende 
het laatst verlopen tijdvak van 12 weken, niet heeft 
verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar van 
besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van 
besmettelijke aard in het bijzonder te vrezen valt. 
Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden 
indien de aangegeven omstandigheden zich voor de 
clubmatch nog mochten voordoen. 
 
B – Inzender verklaart dat hij/zij, door het inzenden 
van dit formulier, zich onderwerpt aan de bepalingen 
van het Kynologisch Reglement van de Raad van 
Beheer. 
 
C – Inzender verklaart dat de hond voldoende 
gevaccineerd is. Op verzoek moet aan de ingang 
van de show het dierenpaspoort getoond worden. 
Neem het paspoort dus mee! 
 
D – Inzender verklaart dat hij/zij zich verplicht 
het inschrijfgeld te voldoen. 


