Sluitingsdatum Inschrijving
25 Augustus 2019
Cloture le 25-08-2019
Meldeschluss am 25-08-2019
Closingdate entries 25-08-2019

Nederlandse
Miniatuur
Bull
Terrier
Club

NMBTC Evenementen secretariaat:
C. Rijnbout
Steenweg 81
4781 AM Moerdijk
Tel: 0031-(0)6-86626240
nmbtc.evenementen@gmail.com
www.miniatuurbullterrierclub.nl

Inschrijfbiljet/Entryform 9e kampioenschapsclubmatch CAC
Zondag/Sunday 8 september 2019, Zalencentrum "de Schakel ", Broeklaan 2, 5953 NB Reuver
Keurmeester/Judge: Vanessa Hearn (Engeland)
GEEN BENCHING OP DEZE SHOW
Beste Reu ( Dog ) & Beste Teef ( Bitch ) = 2 X CAC
BOB Clubwinner NMBTC 2019
U bespaart ons veel werk als U het inschrijfformulier invult aan de hand van de stamboomgegevens .
S.v.p. Invullen met blokletters
Gegevens hond /chien/dog/hund
Naam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
NHSB/LOSH/LOF/ZB nr……………………………………………….geb/date de naiss/wurftag/Dob…………………………………………………………………………………………..
Reu/male O
Teef/female O
kleur/colour………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klasse nr: ………….
Vader/pere/father/vater
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
Moeder,mere/mother/mutter…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
Fokker/éleveur /breeder/zuchter…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Gegevens eigenaar /owner / besitzer/propriétair
Naam/nom/name/name…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
Straat/rue/street/strasse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode/code/kode/plz……………………………………….Woonplaats/domicilie/place/wohnort………………………………………………………………………………………
Land…………………………………………telefoon/Phone/……………………………………………. banknr./bankacc………………………………………………………………………….
Email………………………………………………………………………………….
Inschrijfgeld /engagement/gebuhren/entryfee 1 klas

Hieronder kunt U de juiste categorie aankruisen /please choose the right class
€40,00

1O Babyklasse/ classe bébé ( 4-6mnd)

(incl 1 catalogus/1cataloque/1katalog)
2e en volgende inschrijving zelfde eigenaar*/same owner €35,00

2O Puppyklasse/classe Chiots/Welpenklasse(6-9mnd)
3O Open klasse/classe ouvert/offene klasse (vanaf 15 mnd)

(zonder catalogus /without cataloque/ohne katalog)

4O Tussenklasse/intermediair/junghundklasse (15-24mnd)

Baby en puppyklas ***

€25,00

5O Jeugdklasse/juniorclass/classe jeune/Jugendklasse (9-18 mnd)
6O Kampioensklas/Championclass/Sieger klasse #
7O Veteranenklasse/ Veteranclass/Classe veteran (vanaf 7 jaar)
8O Koppelklasse /classe des couples/ paarklasse

# Attentie! Bij de kampioens klasse dient een bewijsstuk meegezonden te worden, zonder dit wordt de hond in de open klasse ingeschreven.
Verandering op de dag van de show is niet mogelijk. Inschrijvingen zenden naar hry Evenementen secretariaat : NMBTC Steenweg 81, 4781
AM Moerdijk, Tel:0031-(0)6-86626240, Email: nmbtc.evenementen@gmail.com
Betalingen gelijktijdig met het inschrijfformulier maar in ieder geval vóór 25-08-2019!

Privacy wet: Het is mogelijk dat er foto’s van u gepubliceerd zullen worden in de media. Mocht u hier niet mee
akkoord gaan, dan moet u dit van te voren melden bij het secretariaat van het NMBTC!!!!!
IBAN NL20 RBRB 0706500628 T.a.v. NMBTC evenementen
O.vv van stamboomnr/LOFnr/ZBnr
Indien de naam van de inschrijver en de betaler niet gelijk zijn dan de naam van de inschrijver bij de betaling vermelden aub
A: Inzender verklaart, dat,voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd
in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij
verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden, indien de aangegeven omstandigheden zich voor de tentoonstelling nog mocht 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: Inzender verklaart,dat de ingeschreven hond, indien geboren na 30 april 1989, of in het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is
geworden, dan wel in het buitenland geboren na 1996 “ niet aan de oren gecoupeerd is “
D: Inzender verklaart, dat de ingeschreven hond geboren in Nederland of in het buitenland na 30 september 2001,
of in het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeer verbod van kracht is geworden, “ niet aan de staart gecoupeerd is ”
Handtekening/signature/unterschrift: ……………………………………………………………………………………………………

Bijzondere voorwaarden
Zie voorwaarden: omschreven in het reglement van de Raad van Beheer)
Art.1 De tentoonstelling zal gehouden worden onder voorschriften van
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Art.2 Iedere exposant wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen
van het kynologisch reglement van de Raad van Beheer en van de
tentoonstelling en verplicht zich het inschrijfgeld te voldoen. Deze zijn
verkrijgbaar bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
Emmalaan 16-18 te Amsterdam
Art. 3 Datum en Plaats De tentoonstelling zal worden gehouden op
zondag 8 september 2019 in Zalencentrum De Schakel, Broeklaan 2,
5953 NB Reuver.
Art.4 Zij, die wensen in te schrijven , moeten franco vóór 25augustus
2019 hun naar waarheid ingevulde inschrijfbiljetten zenden aan het
secretariaat der tentoonstelling, Steenweg 81, 4781 AM Moerdijk.
Zodra het aantal honden dat geplaatst kan worden , is bereikt zal de
inschrijving worden gesloten.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij wijziging van de datum
der tentoonstelling, de datum voor het sluiten der inschrijving te
wijzigen.
Programma’s, inschrijvingsbiljetten en alle andere inlichtingen zijn gratis
te verkrijgen bij het secretariaat.
Ingeschreven kunnen slechts worden de honden , die in het NHSB resp.
in een der bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands
hondenstamboek zijn opgenomen.
Monorchide of Kryptorchide reuen ( reuen waarvan een of beide
teelballen niet in het scrotum zijn afgedaald), zullen niet tot de
tentoonstelling worden toegelaten. De honden uit het buitenland
moeten zijn ingeënt tegen hondsdolheid, het geen d.m.v. een entings
certificaat moet kunnen worden aangetoond
Art 5 Klasse indeling
1.Babyklas vanaf 4 tot 6 maanden ( geen CAC)
2.Puppyklas vanaf 6 maanden tot 9 maanden ( geen CAC)
3.Openklas vanaf 15 maanden
4. Tussenklas van 15 tot 24 maanden
5. Jeugdklas 9 -18 maanden
6. Kampioensklas ** moeten een nationale of internationale titel
hebben, Kopie bijvoegen.
7. Veteranenklas vanaf 7 jaar
8. Koppelklas Voor 2 honden reu en teef van hetzelfde ras en variëteit,
welke bonafide eigendom zijn van dezelfde exposant en ingeschreven
zijn in een der voornoemde klassen .
Het is verboden een hond in meerdere klassen in te schrijven, met
uitzondering van de koppelklasse
Art.6 Inschrijfgeld. Dit bedraagt voor de eerste hond € 40,00 inclusief
catalogus
Voor de 2e en volgende hond ( bonafide eigendom van dezelfde
exposant) bedraagt het inschrijfgeld € 35,00
Puppy en babyklas € 25,00.
Catalogus verplicht voor de eerste hond.
Bij eventuele ziekte of anderszins wordt het inschrijfgeld niet
teruggegeven
DOOR INZENDING VAN HET INSCHRIJFBILJET VERPLICHT MEN ZICH HET
INSCHRIJFGELD TE VOLDOEN .
Inschrijving in de koppelklas is gratis
Art.7 Prijzen. Voor elke exposant is een herinnering beschikbaar
gesteld door de NMBTC. Bekers en of ereprijzen zijn er voor de
geplaatste honden 1, 2, 3 en 4 mits minimaal een “zeer goed” als
kwalificatie gegeven is.
Art.8.Keuring. De keuringen beginnen om 10.00 uur ‘s morgens precies.
De eindkeuring vangt aan om 15.30 uur of zodra de laatste honden
geplaatst zijn.
De exposanten worden niet gewaarschuwd om met hun hond in de
ring te komen. Even min zullen de honden door of vanwege het
bestuur uit de benches worden gehaald om hen in de ring te
brengen. Iedere exposant is verplicht er voor te zorgen dat hij tijdig
aanwezig is bij de ring .De volgorde van keuring staat in de catalogus.
De exposant kan zich bij het secretariaat der tentoonstelling
vervoegen om inlichtingen te

krijgen over het tijdstip waarop hij met de hond aanwezig moet zijn,
de keuring mag echter niet opgehouden worden voor honden, die
op het moment dat de keurmeester aanvangt met de keuring, niet in
de ring aanwezig zijn. Deze honden worden niet geplaatst.
Op deze tentoonstelling worden voor de beste reu en teef alsmede voor
de beste jeugd reu en teef het CAC resp. jeugd CAC gegeven, mits
uitmuntend behaald is. In de veteranenklas kan ook een veteranen CAC
gegeven worden mits een uitmuntend behaald is. Een dubbel CAC kan
worden toegekend wanneer meer dan 20 honden zich hebben
ingeschreven en 16 honden hebben deelgenomen, met uitzondering van
de baby en puppyklas.
Art.9 De honden moeten tussen 9.00 en 10.00 uur het
tentoonstellingsgebouw worden binnengebracht . Op de beslissing van
de dierenarts is geen beroep mogelijk. De honden moeten tot 15.00 uur
in het gebouw aanwezig zijn.
Art.10 Uren waarop de tentoonstelling geopend is
De tentoonstelling is geopend van 10.00 uur ’s morgens tot 15.30 ‘s
middags
De toegangsprijs is gratis. Alle honden dienen ten allen tijde aangelijnd
te blijven, niet ingeschreven honden dienen een geldig vaccinatiebewijs
te hebben. ( max. 1 per bezoeker)
Art.11 Mocht blijken, dat van een entreekaart misbruik wordt gemaakt,
dan zal deze onmiddellijk worden ingetrokken. Alle official en
inzenderskaarten staan op naam en zijn strikt persoonlijk.
Art.12 Het bestuur behoudt zich het recht voor, bezoekers zonder
opgaaf van redenen de toegang tot de tentoonstelling te weigeren of
hen uit het tentoonstellingsgebouw te doen verwijderen.
Art.13 Iedere inzender wordt geacht volkomen op de hoogte te zijn van
het reglement der tentoonstelling en kan zich nimmer op onbekendheid
hiervan beroepen.
Art.14 Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het
oordeel van de aangestelde keurmeester, iedere, bij de keurmeester
voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd. Door de keurmeester
uit de ring gezonden honden, om welke reden dan ook, worden geacht
te zijn gekeurd.
Het secretariaat is geopend van 8.30 tot 15.30 uur
Art.15 Iedere exposant is persoonlijk verantwoordelijk voor schade die
door zijn of haar hond aan derden wordt toegebracht. Schade
veroorzaakt door honden kan nimmer op het bestuur of de NMBTC
worden verhaald. De NMBTC wijst in deze elke aansprakelijkheid af.
De NMBTC behoudt zich het recht voor, gevaarlijke honden de toegang
tot de tentoonstelling te weigeren, of deze uit het
tentoonstellingsgebouw te doen verwijderen.
Art.16 Het plaatsen van kooien en trimtafels rond de ring is NIET
toegestaan. Deze zullen geplaatst moeten worden op de aangegeven
plaatsen. Het gebruik van krijt etc. is binnen het tentoonstellingsgebouw
verboden .
Art.17 Wanneer door overmacht de tentoonstelling niet door kan gaan,
vindt geen volledige restitutie plaats
DEZE SHOW IS VRIJGESTELD VAN BENCHING, EXPOSANTEN DIE
KOOIEN/BENCHING WILLEN ZULLEN DIE ZELF MEE MOETEN BRENGEN.
Secretariaat van de tentoonstelling
Steenweg 81, 4781 AM Moerdijk
Tel: 0031-(0)6-86626240 Email: nmbtc.evenementen@gmail.com
Bankrekening;
IBAN NL20 RBRB 0706500628
T.a.v: NMBTC
Ovv van: Stamboomnr/LOFnr/ZBnr
Adverteren en of sponsoring
Het is beperkt mogelijk om een advertentie in de catalogus te zetten:
Kosten €25,00 voor 1 pagina en € 15,00 voor ½ pagina
De tekst en foto graag per email of post voor 15 augustus 2018 naar ons
opzenden. Wilt U een beker sponsoren of een rubriek ? Daarvoor danken
wij U bij voorbaat, hiervoor kunt U zich wenden tot het secretariaat
eveneens per email of brief.

Datum/Date/Datum: ………………-………………- 2018

Handtekening/Signature/Unterschrift……………………………………………………………………………………………………

