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Inschrijfformulier 
Kampioenschaps Clubmatch 
Gelijktijdig vindt ook de N.T.U show plaats. Aanvang: 10.00 uur 
De Norfolk Terriers worden gekeurd door: Mw. G. G. Ruiten-Hajnova (Cz)  
 

Zaterdag 20 augustus 2022 . Op het terrein van KC. Apeldoorn, Polderweg 5, 7327 GX Apeldoorn  
Onder auspiciën van de Raad van Beheer. 
Let op: aanvang: geschatte tijd 13.00 uur  . i.v.m. verdeling KCM van de Nederlandse Norwich Terrier 
Club.  
 
 
Keurmeester: Hr. J. Rück - Oostenrijk 
 
U kunt zich opgeven door dit formulier te mailen/ printen/opslaan en te zenden aan: 
Marisca Brinkmann, Koninginneweg 2, 2012 GN Haarlem of  per e-mail naar: secretaris@norfolk.nl 
LET OP! Sluitingsdatum van inschrijving is 1 augustus 2022  
 

Stamboomnaam hond:  
NHSB nr.:  Chipnummer:  
Geboortedatum:  Geslacht:  
Naam van de fokker:  
Naam vaderhond:  
Naam moederhond:  
Naam eigenaar:  
Naam evt. mede-eigenaar:  
Adres:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoon:  
Email:  
IBAN nr.: 
 

 

 
Bovenstaande wil deelnemen in de klasse * aankruisen: 

    Babyklasse ( 4 tot 6 mnd)              
    Puppyklasse (6 tot 9 mnd) 
    Jeugdklasse  (9 tot 18 mnd) 
    Tussenklasse (15 tot 24 mnd) 
    Openklasse    (vanaf 15 mnd)  
    Veteranenklasse (vanaf 8 jr) 
    Kampioenklasse ** 
    Fokkersklasse *** 
    Fokkerijklasse **** 

 

Reu Teef
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**     Kopie kampioenschap meesturen 
***  Voor honden gefokt door inschrijver 
****Min 3, max 5 gefokt door 1 fokker, mogelijk van meerdere 
eigenaren. 

 

  
Inschrijfgeld: 
 
Het inschrijfgeld voor de verschillende klassen bedraagt: 
Puppy klasse €12,- per hond voor leden, 
Baby klasse € 12,00 per hond voor leden, 
Koppel klasse € 12,00,- extra per koppel 
Fokkerij klasse €12,- extra per groep honden. 
Alle andere klasse €35,00 per hond voor leden. 
Als u meerdere honden inschrijft bedraagt het inschrijfgeld voor elke 
volgende hond € 25,00. 
 
Voor niet-leden bedraagt het inschrijfgeld € 42,50,- per hond. Puppy en 
Baby klasse € 20,00.  
 
Het inschrijfgeld dient online betaald te worden. 
 
 
Verklaring en ondertekening: 
 

formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van kynologisch 
reglement van de Raad van Beheer. Door inschrijving verplicht hij/zij 
zich het inschrijfgeld te voldoen dan wel de Norfolk Terriër Club te 
machtigen dit te incasseren. 

inschrijfformulier, dat de door hem/haar ingeschreven hond, voldoende 
is gevaccineerd tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), 
parvo-virus, ziekte van Weil (leptosirose), besmettelijke leverziekte 
(infectiuze hepatitis, HCC) en indien van toepassing (bij honden van 

 
 

 
….................................................. 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

Inzender verklaart, dat hij/zij door het inzenden van dit

Inzender verklaart middels ondertekening van het

buiten Nederland) ook hondsdolheid (rabiës). Op verzoek moet het
dierenpaspoort aan de organisatie getoond kunnen worden.

Handtekening voor akkoord en opgave van deelneming:

Met ondertekening gaat inzender akkoord met de publicatie van de uitslag
en gemaakte foto's tijdens de show.
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