KCM zondag 29 januari 2023
Dogcenter Kerkwijk
CAC en 2x CAC
Op 29 januari 2023 organiseert de Nederlandse Berner Sennen Vereniging (NBSV)
haar 3e Kampioens Clubmatch.

Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan dit gezellige evenement, dat in
sportieve sfeer zal plaatsvinden in een mooie hal te Kerkwijk.

Het doel is een leuke ontspannen dag voor het hele gezin, de honden te laten keuren
door ervaren rasspecialisten, nestgenoten en fokkers te treffen en dat de mooiste
honden van de dag een prijs gaan winnen.
We hebben ’s ochtends een veteranenparade en er is een leuke attentie voor de
oudste ingeschreven hond van de dag.
Er zullen leuke stands aanwezig zijn, een loterij met mooie prijzen en een fotograaf,
die in ieder geval het mooie moment vastlegt als een hond een prijs heeft gewonnen.
Wat kan uw hond winnen :
* Jeugd CAC (Beste Jeugd klasse reu en teef)
* Dubbel CAC (Beste Reu en Beste Teef)
* CAC (Reserve Reu en Reserve Teef)
* Veteranen CAC (veteranen klasse reu en teef)
* Uitnodiging Hond van ’t Jaar show (Beste van het ras)

Iedere ingeschreven hond ontvangt een herinnering aan
deze gezellige dag.

Keurmeesters:
We hebben een fantastisch team keurmeesters kunnen benaderen, die tevens ook
rasspecialisten zijn.
Met trots kunnen we melden, dat de keurmeesters voor deze dag zijn:

Margit Kortleve Prins – reuen
Jelly de Jong – teven
Zodra een keurmeester onevenredige hoeveelheid inschrijvingen meer heeft ten
opzichte van de andere keurmeester, kan het gebeuren dat er in klassen een
wijziging in keurmeester gaat plaatsvinden.
Mocht zo’n keurmeesters wijziging plaatsvinden, zal dat in de baby-, puppy-, jeugden/of veteranen klasse zijn.

Locatie
Dogcenter
Jan Stuversdreef 4
5315 NZ Kerkwijk (Gelderland)
Zaal open 8:30, start keuring 10:00

Wie mogen deelnemen?
Alle leden, maar ook niet-leden mogen inschrijven.
Alleen honden met een stamboom kunnen deelnemen aan de KCM 2023.
Showervaring is niet nodig, een gezellig en sportief humeur is wel nodig.
Mocht u toch wat showervaring willen opdoen, kunt u contact opnemen met de
plaatselijke Kynologen Club in uw omgeving, die waarschijnlijk ringtraining in haar
cursuspakket heeft.
Ook aandacht voor de fokkers hebben we niet vergeten:
• Er is een fokkersklasse geopend, waar u uw zelfgefokte hond kunt inschrijven.
• Er is een fokkerij klasse
• Er is een nakomelingen klasse
• Er is een paarklasse

Klassenindeling:
* Baby klasse: voor honden die de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de
leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt;
* Puppyklasse: voor honden die de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de
leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt;
* Jeugdklasse: voor honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de
leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt;
* Tussenklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de
leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt;
* Open klasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt;
* Kampioensklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en
die een nationale of internationale F.C.I. Kampioenstitel, dan wel door een door de
F.C.I. erkende partner kennelclub verstrekte nationale Kampioenstitel;
* Fokkersklasse: honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en die door
de Exposant zijn gefokt. De exposant is ook de eigenaar;
* Veteranenklasse: voor honden die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.

De Collectieve Klassen :
* Fokkerij klasse: minimum drie en maximaal 5 honden van hetzelfde Ras, ongeacht
het geslacht gefokt door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijze in diens
eigendom;
* Koppel klasse: een reu en een teef van hetzelfde ras, waarvan dezelfde persoon
eigenaar is;
* Nakomelingen klasse: deze bestaat uit een reu of teef met minimaal drie en
maximaal vijf van zijn/haar nakomelingen uit de eerste generatie.

Dus fokkers:
Dit is een ideale gelegenheid om uw
nakomelingen uit te nodigen en in
ontspannen sfeer elkaar weer te
ontmoeten en uw nakomelingen
weer terug te zien.

Inschrijving
Inschrijving van uw hond kan alleen via de website

www.onlinedogshows.eu.
De inschrijving is mogelijk vanaf 1 oktober 2022 tot 17 januari 2023

De inschrijvingskosten hebben we bewust laag gehouden, zodat iedereen een
mogelijkheid heeft om in te schrijven:
€ 35,- Jongste puppy, Puppy klasse
€ 45,- Tussen klasse, Open klasse, Kampioensklasse, Fokkersklasse
€ 10,- Veteranen klasse
De Nakomelingen- Paar – en Fokkersgroep Klassen zijn gratis.
De betaling vindt gelijktijdig plaats bij inschrijving. De inschrijving is definitief zodra de
betaling heeft plaatsgevonden.
Mocht een ingeschreven hond niet op de KCM show aanwezig zijn, dan wordt het
inschrijfgeld niet terugbetaald.
Mocht van overheidswegen geen doorgang plaatsvinden van de KCM show, dan
wordt het inschrijfgeld terugbetaald minus 8,5 %.

Oproep
Vrijwilligers
Een dag als deze kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
Mocht u een bijdrage willen leveren aan deze leuke dag,
bent u van harte welkom.
We hebben vrijwilligers nodig zoals ringpersoneel,
catering, opbouw- en afbreken van de showringen etc.
Om enig inzicht te krijgen hoeveel extra handjes wij kunnen
inplannen, kunt u zich aanmelden bij
Arie Kortleve tel 06 1918 5459 email: opperstok@upcmail.nl

Stands
Er is een mogelijkheid om een standplaats te reserveren voor deze dag.
Bij interesse kunt u contact opnemen met:
Arie Kortleve tel 06 1918 5459 email: opperstok@upcmail.nl@upcmail.nl

Geen ervaring?
Voor degenen die ingeschreven hebben maar geen showervaring hebben, kunt u
deze website volgen.
Regelmatig zal er iets op de website worden geschreven, zodat u redelijk voorbereid
naar de show kunt.
Ga ervan uit dat 95 % van de ingeschreven honden en hun baasjes geen ervaring
hebben, dus u bent niet de enige persoon zonder ervaring.
Iedereen is van harte welkom en vergeet niet: u gaat altijd met de mooiste en liefste
hond weer naar huis.

