
Inschrijfformulier JHD 2019 
Naam van de hond: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Stamboomnummer :Klik hier als u tekst wilt invoeren.   

 Reu          Teef        Geboortedatum: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Vader: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Moeder: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Fokker: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Eigenaar: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Adres: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Postcode: Klik hier als u tekst wilt invoeren.     

Woonplaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Land:  Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
Bank rek.nr:                              
Tel.nr: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
e-mailadres:       
Machtiging voor automatische Incasso       ja             nee 
Van rekeningnummer       
Ondergetekende verleent hierbij toestemming tot eenmalige incasso. 

Handtekening…………………………………………………………………….. 
Klasse indeling Inschrijving KCM 

1. Baby Klasse    *          4 t/m 5 mnd ☐ 

2. Puppyklasse               6 t/m 8 mnd ☐ 
3. Jeugdklasse               9 t/m 17 mnd ☐ 
4. Jongehondenklasse    15 t/m 24 mnd ☐ 
5. Recreantenklasse *    Alle leeftijden ☐ 
6. Veteranenklase *       8 jaar en ouder ☐ 
7. Castratenklasse *       Alle leeftijden ☐ 
8. Kind hond  ☐ 
9. Koppelklasse *           Alle klassen   ☐ 

 *  De klassen 1, 5, 6, 7, 8 en 9 doen niet mee voor de Beste van de 
Jongehondendag.  
      
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 enige 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 mochten voordoen 

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

 Inzender verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is en in 
Nederland is geboren na 31 augustus 2001 of in het buitenland, nadat daar een wettelijk 
coupeerverbod van kracht is geworden 

Handtekening:          Datum:        
 

 



Jongehondendag 
 
 

Old English Sheepdog Club Nederland 

 
 

 
 
 
 
 

  

Dogcenter Zaltbommel 
Zondag 

17 November 2019 
 

 
Keurmeester:  

Mevr. Diane Sari 
 
 
 
 

 
De show wordt in hal 1 gehouden. 

 
 



Het programma voor alle OES liefhebbers, bezoekers en exposanten: 
 

AANVANGSTIJD VAN DE SHOW:  11.00 uur 
 
Zondag 17 november 2019 

 08.30 uur: Zaal open. 

 10.50 uur: Opening 

 11.00 uur: Start keuringen  

 12.30 uur: Lunch  

 13.30 uur: Vervolg keuringen 

 15.30 uur: Best in Show keuring 

Locatie:    Dogcenter –Jan Stuiversdreef 4            

5314 NZ Kerkwijk gemeente Zaltbommel 

                                    

Campers en caravans kunnen tegen een vergoeding kamperen !         
Neem contact hierover op met info@dogcenter.nl 

Let op er mogen geen eigen etenswaren worden uitgestald in de hal.  
Lunchen is mogelijk in het restaurant.  

De route naar het  “ Dogcenter” kunt u vinden op de website van het 
www.dogcenter.nl  of de website van de OESCN. 
www.oldenglishsheepdog.nl 

 
 
 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met  
penningmeester@oldenglishsheepdog.nl  
 

 
 

mailto:info@dogcenter.nl
http://www.dogcenter.nl/
http://www.oldenglishsheepdog.nl/
mailto:penningmeester@oldenglishsheepdog.nl


Inschrijfformulier:  Totaal 
Inschrijving 1ste hond voor leden                       X € 32,50 €       
Inschrijving 2de en volgende hond 
voor leden 

      X € 30,00 €       

Inschrijving per hond voor niet-
leden 

      X € 42,50 €       

Kind hondshow       X € 2,50 €       
Koppelklasse per koppel        X € 2,50 €       
Advertentie catalogus A5        X € 15,00 €       
Vrijwillige bijdrage  prijzenpot 
(dank U) 

 €       

   

Totaal   €       

Uw advertentie(s) op A5 formaat  a.u.b. zenden naar:   
penningmeester@oldenglishsheepdog.nl 

 
Betalingen: Inschrijving en betaling dienen gelijktijdig verricht te 
worden. Het bankrekening nummer is NL43RABO 0375750800      t.n.v. 
OESCN te Hoek   BIC RABONL2U  o.v.v. JHD 2019 en het 
stamboomnummer van de ingeschreven hond. 

 
Indien de betaling niet vijf dagen voor de dag van de show ontvangen is 

wordt  € 10,- extra in  rekening gebracht.  
 

De inschrijving sluit onherroepelijk 

op 3 november 2019 

Heeft u vragen bel dan gerust één van 
deze telefoonnummers:  
 

Showmanager: Miranda Hoksbergen +31(0)314-684370/+31(0)642212542 

Penningmeester: Letty van der Pijl +31(0) 115-448051 

Dit inschrijfformulier kunt u per post of per e-mail versturen  naar de 
penningmeester: penningmeester@oldenglishsheepdog.nl 
Adres: Letty van der Pijl  Raamshoek 3  4542 AZ Hoek  
 

Bij inschrijving of bezoek stemt u in met het feit dat uw gegevens in 

het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt 

ten behoeve van de Jonge Hondendag  zelf,  alsmede dat 

beeldmateriaal gebruikt mag worden ten behoeve van het Clubblad en 

website van de OESCN. 
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