Het Brabants Rashondenfestival 2018
2 september
Buitenshow eigen terrein te Kaatsheuvel

Babyklas
Puppyklas
Veteranenklas
Koppelklas
Kind / Hond show
Uitreiking Jaarprijzen
FCI 10
FCI 9
FCI 8
FCI 7
FCI 6
FCI 5
FCI 4
FCI 3
FCI 2
FCI 1

“Brabants Rashondenfestival”
Georganiseerd door
Kynologen Vereniging “Waalwijk & Omstreken”

Het verloop van de erekeuringen
Zondag 2 september 2018:
Mw. A. Gielisse
Mw. N.Horsten-Ceustermans
Dhr.J.van Dijk
Mw.T.v.AdrichemBoogaert-Kwint
Dhr.W.Wellens
Bij de Proplan-stand

Windhonden
Gezelschapshonden
Retrievers , Spaniels en Waterhonden
Voorstaande Honden
Lopende onden en Zweethonden
Oetypes
Dashonden
Terriers
Pinschers en Schnauzers, Molossers en
Zwitserse Sennenhond
Herdershonden

Mw. A. Gielisse
Dhr. H.Hilverda
Mw. T. Adrichem Boogaart Kwint
Mw. T. Adrichem Boogaart Kwint
Mw. N.Hortsen-Ceustermans
Mw. A. Gielisse
Mw. N. Horsten-Ceustermans
Dhr. W. Wellens
Dhr. J. van Dijk
Dhr. J. de Gids

“Best-in-Show” Keuring 2018
Dhr. H. Hilverda

HOOFDSPONSOR VAN DE CLUBMATCH 2018:

PROPLAN VOER

Ook dit jaar zullen weer diverse standhouders aanwezig zijn tijdens de show. Wij streven
er naar het aangeboden assortiment zo breed mogelijk te houden. De standhouders zijn
onmisbaar bij het realiseren van de show en zij verdienen dan ook zeker uw bezoek!

Het Brabants Rashondenfestival 2018
De rashondenshow welke u zeker niet wilt missen

Zondag 2 september 2018
Op ons eigen terrein dat gelegen is aan
De Baan 19 5171 EP te Kaatsheuvel
Keuring 10 rasgroepen
Keuring “Beste Baby van de Dag”
Keuring “Beste Puppy van de Dag”
Keuring “Beste Veteraan van de Dag”
Keuring “Beste Koppels van de Dag ”
Benoemde Kampioenen 2016 en 2017
Gekostumeerde Kind Hondshow in de Erering
Organisatie:
KYNOLOGENVERENIGING “ WAALWIJK & OMSTREKEN”
5E Rompert 11 - 5233 EJ ’s-Hertogenbosch
Inlichtingen 073-6422557
E-mail: info@kvwaalwijk.nl of kijk op www.kvwaalwijk.nl

De show zal voor de eerste keer gehouden worden op ons eigen terrein te Kaatsheuvel. De
show wordt voor de 38e maal in Kaatsheuvel gehouden en men mag dus gerust spreken
van een traditie! Dit heeft ons weer geïnspireerd om het tot een onvergetelijk weekend te
maken:
- Een prachtige prijzentafel
- Uitreiking van “ De Beerthuistrofee” voor de “Best in Show 2018”
- Een uitstekend keurmeesters team
- Een voor een show in deze vorm laag gehouden inschrijfgeld
Op de volgende bladzijden leest u alle details van de show en verder wordt er in het
clubblad en op de website van K.V. Waalwijk uitgebreid aandacht aan de show besteed.
Mocht u desondanks toch nog met vragen blijven zitten belt u dan gerust met het
tentoonstellingssecretariaat:
Trudie van Lieshout, 073-6422557 of mail info@kvwaalwijk.nl .

Bij ons “Rashondenfestival” behoort een schitterende prijzentafel
Natuurlijk weer een prijzentafel zoals u die van ons gewend bent. Ook dit jaar is er de
“Beerthuis Trofee” voor de “Best in Show”. De “Beerthuis Trofee” is een wisseltrofee
welke jaarlijks uitgereikt zal worden en is een eerbetoon voor hetgeen Dhr. en Mevr.
Beerthuis voor de Vereniging en de Kynologie in zijn algemeenheid hebben betekend. Uw
hulp bij het dragen van de kosten voor de prijzentafel is welkom!

FCI-Groep 1:
FCI-Groep 2:
FCI-Groep 3:
FCI-Groep 4:
FCI-Groep 5:
FCI-Groep 6:
FCI-Groep 7:
FCI-Groep 8:
FCI-Groep 9:
FCI-Groep 10:

Inschrijfgeld per hond
Het inschrijfgeld voor onze show bedraagt € 24,50 voor de eerste ingeschreven hond en
voor iedere volgende hond € 19,50. In dat bedrag zit afdracht aan de Raad van Beheer en
de kosten van 1 catalogus per inschrijver.

Dhr. Jan de Gids
Dhr. Jos van Dijk
Dhr. Wim Wellens
Mw. Nicole Horsten
Mw. Anita Gielisse
Mw. Nicole Horsten
Mw. Tuus Adrichem Boogaart Kwint
Mw. Tuus Adrichem Boogaart Kwint
Dhr. Hans Hilverda
Mw. Anita Gielisse

Wijziging Keurmeesters indeling.
De tentoonstellingsleiding behoudt zich nadrukkelijk het recht voor waar nodig wijzigingen
in de keurmeesters indeling aan te brengen zonder de inschrijvers hiervan vóór de show
(schriftelijk) in kennis te stellen. Een dergelijke (niet voorziene) wijziging zal nimmer
aanleiding zijn tot terugbetaling van inschrijfgeld of verenigingscontributie.
Klassen van Inschrijving.
Naast de gebruikelijke klassen van inschrijving ook dit jaar weer de Fokkers- en
Veteranen-klas. Daarbij, te keuren in de Erering, de “koppelklas”. De “Kampioensklas”
wordt niet opengesteld. Honden met kampioenschappen kunnen dus normaal aan onze
tentoonstelling deelnemen en doen mee voor de titel “Best in Show 2018”. Honden
ingeschreven in de “Veteranenklas” doen mee voor “Beste van het Ras”. Worden ze Beste
van het Ras dan komen ze uit in de rasgroep en dingen ook mee voor Beste Veteraan van
de Dag.
Kynologenver. Waalwijk e.O., inzake “Tentoonstellingen”
IBAN: NL39ABNA0436.808.609
BIC code: ABNANL2A
Bij betaling graag ras vermelden!
INDIEN DE NAAM VAN DE INSCHRIJVER EN BETALER NIET GELIJK ZIJN,
GRAAG DE NAAM VAN DE INSCHRIJVER BIJ BETALING VERMELDEN

Gekostumeerde Kind-Hondshow
De tijdens de clubmatch gehouden gekostumeerde Kind -Hondshow vindt ook dit jaar weer
plaats om ca. 15.00 uur in de grote erering. Deelname is mogelijk voor kinderen t/m 10 jaar.
Naast een herinnering zullen zij ook een presentje ontvangen. Aanmelding (gratis) gelijk bij
de inschrijving van de hond (zie achterzijde inschrijfformulier).

Advertentie Clubmatchcatalogus
De clubmatch catalogus bevat weer alle informatie rondom de clubmatch en biedt plaats
aan een beperkt aantal advertenties. De tarieven: € 35,- voor een pagina (A5), €24,- voor
een ½ pagina. Reservering en betaling bij voorkeur via het inschrijfbiljet tot 1 augustus .
Voor informatie kunt u bellen met het clubmatchsecretariaat.
Jaarprijzen 2016 en 2017 voor nieuwe Kampioenen
Tijdens de erekeuringen zullen leden wiens hond in 2016 en 2017 door de door de Raad
van Beheer de Nederlands, Jeugd of Veteraan Kampioenstitel werd toegekend de zgn.
“Jaarprijs 2016 en 2017 ” van onze vereniging in ontvangst kunnen nemen. Vraag uw
“Jaarprijs” vooral tijdig aan! . Alleen leden welke een volledig lidmaatschap voor 20182019 aangaan hebben recht op de jaarprijs.
Sluitingsdatum van de inschrijvingen
De inschrijving sluit op 10 augustus , tenzij het maximale aantal eerder wordt bereikt.
Dit kan per ras en per dag variëren.
Voorkom teleurstelling en schrijf vandaag nog in !
Clubmatchsecretariaat 073-6422557 / info@kvwaalwijk.nl

Inschrijven alleen via de site
www.kvwaalwijk.nl

