
IERSE WATER SPANIEL VERENIGING NEDERLAND 

8e KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 13 mei 2017 

op het terrein van de Waltakke te Lochem 
 

Keurmeester: mevrouw Judith Carruthers 
 

Dit INSCHRIJFFORMULIER s.v.p. met duidelijke blokletters invullen.  
Pak de stamboom erbij om fouten te voorkomen.  

Graag per hond 1 inschrijfformulier. Kopiëren van dit formulier is toegestaan. 
Aanvang keuring: 10.00 uur  

Binnenkomst honden: tussen 8.30 en 9.30 uur. 

 
naam van de hond:  _______________________________  
 
geslacht:   reu / teef 
 
N.H.S.B/.................  _______________________________  
 
geb. datum:  _______________________________   
  
fokker:  _______________________________  
 
vader:  _______________________________  
 
moeder:  _______________________________  
 
eigenaar:  _______________________________  
 
adres:  _______________________________  
 
postcode en woonplaats:  ___________________________  
 
land:  _______________________________  
 
tel.nr.:   _______________________________  
 
e-mail:   _____________________________  

 

A.  Inzender verklaart, dat, voor zover 
hem bekend is, de door hem 
ingeschreven hond gedurende het 
laatste 4 maanden tot aan de show, 
niet heeft verkeerd in 
omstandigheden, waardoor gevaar 
voor besmetting, hondenziekte of 
enige andere ziekte van besmettelijk 

karakter, te vrezen valt. Hij verklaart 
voorts, de hond niet te zullen 
inzenden, indien de aangegeven 
omstandigheden zich voor de 
tentoonstelling nog mochten 
voordoen. 

B.  Inzender verklaart, dat hij door het 
inzenden van dit formulier zich 
onderwerpt aan de bepalingen van 
de statuten en van het reglement 
van de Raad van Beheer en van de 
tentoonstelling en zich verplicht het 
inschrijfgeld te voldoen. 

C.  Kopie gerechtigheidverklaring is 
verplicht voor de 
gebruikshondenklas en de 
kampioensklas en dient 
meegezonden te worden 

D.  Inzender verklaart dat de hond 
voldoende is gevaccineerd tegen 
hondenziekte (distemper, ziekte van 
Carré), parvovirusdiarree, ziekte van 
Weil (leptospirose), besmettelijke 
leverziekte (hepatitis, HCC) en 
indien van toepassing (bij honden 
van buiten Nederland) ook 
hondsdolheid (rabiës). 

Inschrijfgeld: 
 
1e hond   € 30,00 .. x €     
2e hond   € 25,00 .. x € 
elke volgende   € 20,00 .. x € 
Jongste puppy   € 20,00 .. x € 
Puppy   € 20,00 .. x € 
 
Koppelklas   €   5,00 .. x € 
Groepsklas   €   5,00 .. x € 
Fokkerijklas   €   5,00 .. x € 
Nakomelingenklas  €   5,00 .. x € 
 
Donaties prijzengeld    €  ……. 
 
Totaal te voldoen         €  ........ 

Inschrijven in: 
Jongste puppyklas  
Puppyklas  
Jeugdklas  
Jongehondenklas  
Openklas  
Fokkersklas  
Gebruikshondenklas  
Kampioensklas  
Veteranenklas  
 
Koppelklas  
samen met   _____________ 
Groepsklas  
samen met   **(invullen op achterzijde) 

Fokkerijklas  
samen met   **(invullen op achterzijde) 
Nakomelingenklas  
samen met   **(invullen op achterzijde) 

 
Datum 
 

 
Naam 
 

 
Handtekening 
 
 
______________________ 

Inschrijfformulier vóór 1 mei 2017 zenden aan: 
I.W.S.V.N. KCM 
p/a Hansenkamp 16 
9315 TH  RODERWOLDE  
Telefoon: (050) 50 344 98 
Fax: (050) 50 351 51 
e-mail: kcm@iwsvn.nl 

 
De inschrijving sluit uiterlijk op:   
1 mei 2017 

Bank- of andere overschrijvingskosten worden aan u in 
rekening gebracht. 
Gelieve de betaling te voldoen gelijktijdig met het inzenden 
van het inschrijfformulier.  
IBAN: NL75INGB0002050802  
t.n.v. Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland  
 
I.W.S.V.N. KCM 
p/a Hansenkamp 16 
9315 TH  RODERWOLDE  

Z.O.Z. voor toelichting klassenindeling 



Toelichting klassenindeling: 
 
Jongste puppyklas: voor honden van 4 tot 6 maanden op de dag van de clubmatch* 
 
Puppyklas: voor honden van 6 tot 9 maanden op de dag van de clubmatch* 
 
Jeugdklas: voor honden van 9 tot 18 maanden op de dag van de clubmatch 
 
Jongehondenklas: voor honden van 15 tot 24 maanden op de dag van de clubmatch 
 
Openklas: voor honden van 15 maanden en ouder op de dag van de clubmatch 
 
Fokkersklas: voor honden van 9 maanden en ouder en door de exposant/inschrijver 

zelf gefokt 
 
Gebruikshondenklas: voor honden vanaf 15 maanden op de dag van de clubmatch, die op een 
 kampioenschapsveldwedstrijd in binnen- of buitenland een kwalificatie 
 hebben behaald (denk aan meezenden van een kopie van de verklaring)  
 
Kampioensklas: voor honden vanaf 15 maanden op de dag van de clubmatch, die een 

nationale en/of internationale kampioenschapstitel hebben (denk aan 
meezenden van een kopie van de verklaring) 

 
Veteranenklas: voor honden van 8 jaar en ouder op de dag van de clubmatch 
 
 
 
Koppelklas: reu en teef van dezelfde eigenaar 
 
Groepsklas: 3 of meer honden, ongeacht het geslacht, van dezelfde eigenaar 
  
Fokkerijklas: min. 3, max. 5 honden, dezelfde fokker, mogelijk verschillende eigenaren 
 
Nakomelingenklas: reu/teef met min. 3, max. 5 eerste generatie nakomelingen 
 
Om in de koppel- en/of groepsklassen te kunnen mededingen moeten de honden ook 
ingeschreven zijn in één van de klassen van de individuele keuring. 
 
N.B. Reuen behoren twee duidelijk waarneembare normale testikels te hebben, die volledig in het 
scrotum zijn afgedaald. 
 
* Puppy’s krijgen geen kwalificatie. Zij worden geplaatst in volgorde van kwaliteit en krijgen een 
geschreven verslag. 

 
 
** (vervolg van voorzijde) 
 
Koppelklas        
samen met   
 _______________________________________________________________________________________________ 

  

Groepsklas        
samen met    
________________________________________________________________________________________________ 

 

Fokkerijklas        
samen met    
________________________________________________________________________________________________ 

 

Nakomelingenklas        
samen met 
________________________________________________________________________________________________ 

 


