
Achterkant, graag volledig ingevuld en ondertekend  

Zo vindt u het showterrein: 

Landgroep Belgie 
 

Kim Peeters 
Derdeweg 2 

B- 2040 Zandvliet  
Tel.: (+32) 478422709 

E-Mail:  
vansantvliethoeve@hotmail.com 

Landgroep Nederland 
 

Hanneke Kapteijns 
Proosbroekweg 4a 

NL- 5688 JH Oirschot  
Tel.: (+31) 0499 572252 

E-mail:  
wmjkapteijns@hetnet.nl 

Hauptgeschäftsstelle ADRV e.V. 
 

 Am Bahnhof 1 
 D- 34434 Borgentreich 

Tel.: (+49) 05645 –7887566 
Fax: (+49) 05645 –7887567 

E-mail: info@adrv-ev.de 

World-Champion-Show 
& 

Europa-Champion-Show 

Uitnodiging 

voor 

de internationale 

Eten en drinken tegen sportieve prijzen !!! 

  
 

www.adrv.eu 

 

!!! Het nuttigen van zelf meegenomen eten en drinken is verboden op het show-
terrein en heeft een direct plaatsverbod als gevolg !!! 

op 
 

11.06.2017 
 

ADRV e.V.  Showterrein Borgentreich 
 

Sluitingsdatum aanmelden voor catalogus: 04.06.2017 
 

 
voor 

Oudduitse, Witte & Duitse (Langstokhaar,& Stokhaar) 
Belgische & Hollandse herdershonden 



Klassenindeling 
Babyklasse  maximum leeftijd 6 maanden 
Jüngstenklasse  maximum leeftijd 9 maanden 
Jugendklasse  minimum leeftijd 9 maanden   
Junghundklasse  minimum leeftijd 10 maanden   
Offene Klasse  minimum leeftijd 18 maanden   
Zuchtklasse  teven die in de laatste 6 maanden pups hebben gehad 
Championklasse  Honden met nat. of internat. Championat 
    (in de Ring aan te tonen) 
Ehrenklasse  Honden met nat. en internat. Championat 
   (in de Ring aan te tonen) 
Ehrenchampionatsklasse  Honden met Ehrenchampion 
(Bronze, Silber, Gold) (in de Ring aan te tonen) 
Weltchampionklasse  Honden met Ehrenchampionat gold 
(Bronze, Silber, Gold) (in de Ring aan te tonen) 
Welt Cup Klasse              Honden met Weltchampionat gold 
(Bronze, Silber, Gold) (in de Ring aan te tonen) 
Koppelklasse  2 honden door 1 fokker gefokt 
Zuchtgruppe  Vader of moeder met minstens 3 pups of 3 honden van 
   hetzelfde ras door 1 fokker gefokt. 
Seniorenklasse   minimum leeftijd 7 jaar 
Kastratenklasse  gecastreerde of gesteriliseerde honden 
Knuffelklasse  niet keurwaardige honden met fokuitsluitende fouten  
   Honden zonder stamboom 
 
Aanmelden na sluitingsdatum is beperkt mogelijk. Hiervoor wordt 10 € extra in rekening gebracht. 

World-Champion-Show 30 € 
Europa-Champion-Show + 20 € 

Om deel te kunnen nemen aan de tweede show (Europa-Champion-Show) moet 
de hond ook ingeschreven zijn voor de World-Champion-Show. 

Er wordt slechts 1 beker voor beide shows uitgereikt. 
Zucht & Koppelklasse je Hund 15 €  

Juniorhandling (Kind met Hund) 10 € 
(ledere hond moet van tevoren gestart zijn in de World-Champion-Show) 

(bij overschrijvingen tot 04.06.2017 op het ondergenoemd rekeningnummer). 
Bij aanmelden of betalen na sluitingsdatum (04.06.2017 zal +10 € extra rekening worden gebracht. 

 

Paspoort met geldige rabiësenting is noodzakelijk (minstens 4 weken 

Dagindeling: 
Toegang exposant met hond (en)                     9:00 Uhr 
Opening van de show en aanvang keuren                   10:00 Uhr 
Eind van de show                ca. 15:00 Uhr 
 
Bankgegevens: 
ADRV e.V., Kreissparkasse Waldeck, 
IBAN: DE78523500050001041714 

Show-reglementen 
• Iedere aangemelde hond ontvangt een beker en oorkonde. 
• Er kunnen alle nationale en internationale „Anwartschaften“ behaalt worden. 
• Een internationaal keurmeesterscollege waarborgt de onpartijdigheid en eerlijkheid. 
• Na aanmelding ontvangt de exposant een ontvangstbewijs. 
• Aan het eind van de show kan men zijn hond voor de fokgeschiktheidskeuring voorbrengen (dit geldt alleen voor leden van de 

ADRV e.V.) 
• Door het zetten van een handtekening en invullen van het inschrijfformulier, verklaart de exposant kennis genomen te hebben, 

van de showreglementen, en dat men de aanwijzingen van het veterinair-ambt en de showorganisatie zal opvolgen, en dat men 
geen recht op schadeveregoeding zal eisen aan het land/stad/woonplaats of organiserende vereniging. 

• De inschrijving verplicht tot betalen van het inschrijfgeld en kennisname van de showreglementen. Het niet verschijnen op de 
show, verplicht ook tot het betalen van het inschrijfgeld (30 € of 50 €). 

• Indien de show niet plaats vindt, op grond van besluiten door hogere instanties, dan kan een deel van het inschrijfgeld gebruikt 
worden als vergoeding van gemaakte kosten. 

• Toegelaten zijn honden met een erkende stamboom. 
• Inschrijvingen kunnen zonder opgave van redenen afgewezen worden. 
• Iedere hondeneigenaar is zelf verantwoordelijk voor alle schade die zijn hond op het showterrein aanricht. 
• Het keurmeestersoordeel is niet aanvechtbaar. Bij vormfouten kan men na de betaling van 30 € bij de showorganisatie dit voor-

leggen. Het voor laten komen bij gerechtelijke instantie is niet moglijk. 
• Bij het voortijdig verlaten van de show kan men geen aanspraak meer maken op een oorkonde, beker en titel. 
• Championaten en stamboom moeten of verzoek in de ring getoond kunnen worden. 
• De handhaving van het showreglement zal gedaan worden door de showorganisatie. Als men zich niet gedraagt conform de 

showreglementen, dan heeft dit als direct gevolg, dat men geen ananspraak kann maken op oorkonden, bekers of titels. Voor 
eventuele schade is de organiserende vereniging vrijwilliger, en de vereniging, die het terrein beschikbaar hebben gesteld niet 
verantwoordelijk 

 

 
World-Champion-Show & Europa-Champion-Show (50 €) 
        

                           of 
  
World-Champion-Show (30 €)    

 
 
 
 

Mijn hond start in de klasse:______________________________________________ 
 
Ras:_____________________________________________________________________ 
 
ZB. Amt (stamboek):___________________stamboek-nr.: ______________________ 
 
Naam van de hond:___________________________________________________________ 
 
Geboortedatum:_______________________kleur: _________________________________ 
 
Haarvariëteit:___________________________________         Reu      Teef   
 
Eigenaar van de hond:___________________________________________________ 
 
Straat+ Huisnummer:_________________________________________________ 
 
Land/ Poscode+ woonplaats:_______________________________________________________ 
 
E-mailadress:______________________________________________ 
 
Telefoonnummer (+ Netnr.) voor vragen:_________________/ ____________________ 
 
Handtekening:__________________________________________ 


