Stichting Gundogshow Nederland
19e Internationale Rashondententoonstelling
Zondag 27 mei 2018 op Sportcentrum Papendal te Arnhem
Met toekenning van het C.A.C. van de Raad van Beheer.
De keuringen beginnen om 10.00 uur/ judging starts at 10.00 hrs.

Sluitingsdatum/Closure date 13 mei 2018
Inschrijfformulier / Entry Form
Ras/Breed ___________________________________________________________Variëteit-Kleur/Variety-Colour_____________________________Geslacht/Sex______________

Naam van de hond/Name of the dog _________________________________________________________________________

Chipnummer ______________________________

Titels van de hond/Titles of the dog _____________________________________________________________________________________________________________________

Stamboom/Pedigree Nr. __________________________________________ Geb. datum/Date of birth ________________________________ Klas/Class _____________________
1. Jongte Puppyklas/Minor Puppyclass (4-6 maanden/months)
2. Puppyklas/Puppy class (6-9 maanden/months)
3. Jeugdklas/Junior class ( 9-18 maanden/months)
4. Tussenklas/Intermediate class (15-24 maanden/months)

5. Openklas/Open class ( vanaf/as from 15 maanden/months)
6. Gebruikshondenklas/ Working class (vanaf/as from 15 maanden/months) **
7. Kampioensklas/ Champion class ( vanaf/as from 15 maanden/months) **
8. Veteranenklas/Veteran class (vanaf/as from 8 jaar/years

** kopie gerechtigheidverklaring/kampioenschap meesturen. Indien niet bijgesloten wordt de hond in de openklas ingeschreven.
** Copy of statement of the ruling organisation or copy championship must be included. If not enclosed the dog will be entered in open class.
Koppel/Brace
Fokker/Breeder
Vader/Sire

Fokkerijklas/Breeders class

Nakomelingenklas /Progeny class

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Moeder/Dame ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Eigenaar/Owner
Voorletter(s)/First name(s) _______________________Achternaam/Family Name _________________________________________________________________________________
Mede-eigenaar/Co-owner
Voorletter(s)/First name(s) _______________________Achternaam/Family Name _________________________________________________________________________________
Adres/Address _____________________________________________________________________________________________ Nr./No .____________________________________
Postcode en woonplaats//Code and city ___________________________________________________________________________________________________________________
Land/Country _____________________

Tel.:_____________________________ E-MAIL __________________________________________________________________________

Per adres / forwarding address: ___________________________________________________________________________________________________________________________
** In geval van een verzendadres/per adres is de persoon op dit adres medeverantwoordelijk voor de betaling van het inschrijfgeld
** In case of a forwarding address the person at this address is co-responsible for the payment of the entry.
De hond is legaal gecoupeerd aan de staart/ The dog’s tail is legally amputated. Land van geboorte/country of origin :………………………………………….
De hond is op basis van medische gronden aan de staart geamputeerd/The dog’s tail is amputated for medical reasons
(indien ja, dierenartsverklaring in Europees Paspoort meenemen. / If yes please bring proof of veterinary in the European passport)

Inschrijfgeld/Application fee

Betaling/Payment
Rekeningnummers / Account numbers

Klas 3 t/m 8 / Class 3 up to 8
... x € 45,00 = €
Baby- & Puppyklas/Baby- & Puppy class
... x € 30,00 = €
Koppelklas/Brace class (per Koppel/per brace)
Gratis
Fokkerijklas/Breeders class (per groep/per group)
Gratis
Nakomelingenklas/Progeny class (per groep/per Group)
Gratis
Entree
Volwassenen/Adults
Kinderen 4-11 en 65+ / children 4-11 and elderly persons
Niet ingeschreven honden/ dogs not entered for judging
(max. 2 honden per exposant/max. 2 dogs per exhibitor)

JA-NEE/YES-NO
JA-NEE/YES-NO

Gratis
-----------€

(dit bedrag dient tegelijktijdig met inzenden van het formulier te worden betaald/
this amount must be paid at the same time the entry form is sent)
Betaling op de show / Payment at the show €15,00 extra per hond /
Alleen mogelijk met dispensatie/ Only when dispensation is granted

t.n.v. / in name of : GUNDOGSHOW NEDERLAND
(Bank)cheques and international money orders will not be
accepted.

Gratis
Gratis

Totaal/Total

IBAN: NL47INGB0006933413
BIC : INGBNL2A

Inschrijfformulieren naar/ Entry forms to be sent to:

GUNDOGSHOWSHOW
VASSEURDREEF 21,
4715 EE RUCPHEN.
info@gundogshow.nl
online entry through http://www.gundogshow.nl
tel:+31(0)6 – 24 37 51 40
Alleen tussen 19.00 -21.30 uur

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. 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.
The showrshow regulations rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the FCI are in force. These rules are to be considered as part of this entry form. By sending in this
form you state to know and accept those rules. Sending in the form is considered the same as your signature.
Datum en handtekening/Date and signature:
…………………………………………………………………………………….

De inschrijving sluit op / Entry will be closed

13-05-2018

Stichting Gundogshow Nederland.
Rashondententoonstelling
Rasgroepen 4, 6, 7 en 8

19e Internationale

Zondag 27 mei 2018 op Sportcentrum Papendal te Arnhem

FCI Rasgroep 4: Dashonden Mr. Jan Busta (CZ):
Alle Dashond Variëteiten.
FCI Rasgroep 6: Lopende en Zweethonden dhr.
Theo Viets (NL):
Basset Fauve de Bretagne, Basset Hound, Beagle,
Bayrischer Gebirgsschweisshund, Berner Laufhund,
Bloedhond, Duitse Brak, Griffon Fauve de Bretagne,
Hannoverscher Schweisshund, Harrier, Jura Laufhund,
Rhodesian Ridgeback, Sabueso Espanol, Schwyzer
Nieder Laufhund, Segugio Italiano Korthaar, Segugio
Italiano Ruwhaar.
Mr. Attila Czeglédi (H):
Alpenländische Daschbracke, Amerikaanse Foxhound,
Anglo-Français de Petit Venerie, Ariegeois, Basset
Artesien Normand, Basset Bleu de Gascogne, Basset
D’Artois, Beagle Harrier, Berner Niederlaufhund, Billy,
Bosanski Ostrodiaki Gonic-Barak, Briquet Griffon
Vendeen, Chien d’Artois, Coonhound, Dalmatische
Hond, Drever, Dunker, Erdelyi Kopo, Finse Brak,
Français Blanc et Noir, Français Blanc et Orange,
Français Tricolore, Grand Anglo-Français Blanc et Noir,
Grand Anglo-Français Blanc et Orange, Grand AngloFrançais Tricolore, Grand Basset Griffon Vendeen,
Grand Bleu de Gascogne, Grand Gascon Saintongeois,
Griffon Bleu de Gascogne, Griffon Nivernais, Halden
Stövare, Hamilton Stövare, Hellinikos Ichnilatis,
Hygenhund, Istarski Kratkodiaki Gonic, Istarski

Ostrodiaki Gonic, Jugoslavenski Trobojni Gonic, Jura
Niederlaufhund, Luzerner Laufhund, Luzerner
Niederlaufhund, Ogar Polski, Oostenrijkse Gladhaar
Brak, Otterhound, Petit Basset Griffon Vendeen, Petit
Bleu de Gascogne, Petit Gascon-Saintongeois,
Planinski Gonic, Poitevin, Porcelaines, Posavski Gonic,
Schiller Stövare, Schwyzer Laufhund, Serbski Gonic,
Slovensky Kopov, Smaland Stövare, Steirische
Rauhaarige Hochgebirgsbracke, Tiroler Bracke,
Westfälische Dachsbracke, alle niet genoemde rassen
in rasgroep 6.
FCI Rasgroep 7: Staande Honden
Dhr. Jo Schepers (NL):
Stabyhoun.
Mevr. Lida Reeskamp (NL):
Duitse Staande Hond Draadhaar, Duitse Staande Hond
Korthaar, Duitse Staande Hond Langhaar, Drentsche
Patrijshond, Grote Münsterlander, Heidewachtel.
Mrs. Marianne Gyarfas (H)
Duitse Staande Hond Stekelhaar, Engelse Setter,
Epagneul Picardie, Epagneul Bleu de Picardie,
Epagneul Breton, Epagneul de PontAudemer, Epagneul Français, Gordon Setter, Ierse
Setter, Ierse Setter Rood en Wit, Poedelpointer,
Pointer, Vizsla Draadhaar, Vizsla Korthaar, Weimarse
Staande Hond Korthaar, Weimarse Staande Hond

Langhaar, Bracco Italiano, Cesky Fousek, Griffon
Boulet, Griffon Korthals, Spinone Italiano, Gammel
Dansk Honsehond, Perdiguero de Burgos, Portugese
Pointer, Slovensky Hruborsty Stavac, Braque
d’Auvergne, Braque de l’Ariege, Braque du
Bourbonnais, Braque Dupuy, Braque Français type
Gascogne, Braque Français type Pyrenees, Braque
Saint-Germain, alle niet genoemde rassen in rasgroep
7.
FCI Rasgroep 8: Retrievers
Dhr. Jo Schepers (NL): Amerikaanse Waterspaniel,
Duitse Kwartelhond, Engelse Springer
Spaniel, Kooikerhondje, Sussex Spaniel, Welsh
Springer Spaniel, Lagotto Romagnolo, Barbet, Cao de
Agua Portugues, Clumber Spaniel, Field Spaniel, Ierse
Waterspaniel, Perro de agua Espanol, Wetterhoun.
Dhr. Wil Hochstenbach (NL): Chesapeake Bay
Retriever, Curly-Coated Retriever, Amerikaanse
Cocker Spaniel, Nova Scotia Duck Tolling Retriever,
Engelse Cocker Spaniel, Flatcoated Retriever.
Ms. Pluis Davern (USA): Golden Retriever.
Mrs. Maxime Woodley (GB): Labrador Retriever.

Erekeuringen Gundogshow Nederland 27 mei 2018
Beste Jongste Puppy
Beste Puppy
Beste Veteraan
Beste Gebruikshond
Koppelklasse
Fokkerijklasse
Nakomelingenklasse

Mevr. Lida Reeskamp (NL)
Mr. Attila Czeglédi (H)
Mrs. Maxime Woodley (GB)
Dhr. Wil Hochstenbach (NL)
Ms. Pluis Davern (USA)
Ms. Pluis Davern (USA)
Ms. Pluis Davern (USA)

FCI 4 - Dashonden
FCI 6 - Lopende Honden en Zweethonden
FCI 7 - Voorstaande Honden *
FCI 8 - Retrievers en Waterhonden

Mr. Jan Busta (CZ)
Dhr. Theo Viets (NL))
Mrs. Marianne Gyarfas (H)
Dhr. Wil Hochstenbach (NL)

BEST IN SHOW

Dhr. Jo Schepers NL)

* (incl. Goesten Trofee

TENSTOONSTELLINGSREGLEMENT (UITTREKSEL)Voor de volledig versie zie
de website op http://www.gundogshow.nl.
1. De tentoonstelling wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Raad
van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
2. Op de tentoonstelling zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van
toepassing.
4. Naar waarheid ingevulde inschrijfformulieren dienen uiterlijk 08 mei 2016 op het
formulier aangegeven adres ontvangen te zijn. Zodra het aantal honden dat kan
worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten. Het bestuur behoudt
zich het recht voor, om de datum voor het sluiten van de inschrijving te wijzigen.
5. Programma’s, inschrijfformulieren en alle inlichtingen zijn gratis verkrijgbaar bij het
de organisatie Secretariaat; G. Embregts, Vasseurdreef 21, 4715 EE Rucphen, Tel;
+31 (0)6 -24 37 51 40. Bereikbaar 19.00 -21.30 uur. E-mail; info@gundogshow.nl.
Alleen honden die opgenomen zijn in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in
een erkend buitenlands hondenstamboek kunnen worden ingeschreven. Indien men
in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB.
6. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar,
zoals vermeld op de stamboom/eigendomsbewijs.
7. Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het
inschrijfgeld te voldoen.
8. Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee
uw akkoord met de gestelde regels.
9. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of
gewisseld en blijft de betalingsverplichting te allen tijde van kracht.
10. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling
zelf, de kampioenschappen en de partners, alsmede ten behoeve van activiteiten van
de Raad van Beheer.
12. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is
geënt, (reguliere vaccinaties) waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Verder verklaart
de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend
is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden
waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke
ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde
omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Honden komende uit het buitenland
moeten ook een geldige rabiës enting hebben en dit aan kunnen tonen middels het
Europees hondenpaspoort.

11. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de
Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van
het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te zijn met dit
reglement.
15. Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die
niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn
ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn
ingeschreven.
17. Het inschrijfgeld bedraagt € 45,00 voor inschrijving in de klassen 3 tot en met 8.
Het inschrijfgeld voor de jongste puppy-/puppyklas bedraagt € 30,00. De prijs voor
inschrijving in de Koppelklas/Fokkerijklas en of Nakomelingenklas is gratis. Het
inschrijfgeld dient te worden overgemaakt zoals op het inschrijfformulier en het
programma is vermeld. Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of
anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Betaling op de show is niet
mogelijk. Bij eventuele dispensatie op deze regel wordt altijd een bedrag van € 15,00
per hond extra in rekening gebracht. Dispensatie dient vooraf, met opgave van
redenen, te worden aangevraagd en te zijn verkregen.
20. De keuringen beginnen om 10.00 uur. De keuringen der ereprijzen beginnen om
ca. 15.00 uur of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit
wenselijk acht. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd
om met hun hond(en) in de ring te komen.
21. De tentoonstelling is geopend van 08.00 uur tot ca. 18.00 uur. Toegang tot het
tentoonstellingsterrein is gratis. De catalogusprijs voor bezoekers is € 6,00.
Bezoekershonden worden toegelaten, mits aangetoond kan worden dat deze
voldoende zijn geënt,
22. Het secretariaat tijdens de tentoonstelling is geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur.
23. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de
aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd,
mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de
keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook
mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd..
26. Op de tentoonstelling zal geen benching aanwezig zijn.
27. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands
tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding. Informatie m.b.t standruimte:
businessinfo@gundogshow.nl / of via http://www.gundogshow.nl
.
28. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer
worden verhaald op de organisatie

GRATIS TOEGANG VOOR ALLE BEZOEKERS EN GRATIS PARKEREN
INFORMATIE EN/OF ON-LINE INSCHRIJVEN OP HTTP://WWW.GUNDOGSHOW.NL

