
 INSCHRIJVING  CLUBWEDSTRIJDEN ZATERDAG 25-05-2019 

Op zaterdag 25 mei 2019 organiseert KC Zeist & Omstreken de jaarlijkse clubwedstrijden. Tijdens deze wedstrijden 

zijn er diverse activiteiten: voor de pups, gehoorzaamheid, flyball, hoopers en behendigheid. 

 

Inschrijven voor de wedstrijd is mogelijk in verschillende klasse(n).   

• De inschrijving staat alleen open voor trainende leden van KC Zeist en inschrijving is alleen toegestaan in 1 klasse 

Gehoorzaamheid, 1 klasse Behendigheid, 1 klasse Hoopers en 1 klasse Flyball 

• De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen (een) klasse(n) te laten vervallen 

en/of bij teveel aanmeldingen inschrijvingen te weigeren. 

• Als men zich inschrijft voor meer onderdelen dan kan de organisatie het niet uitsluiten dat u voor deze onderdelen 

op hetzelfde moment moet lopen. Overleg dan even met de wedstrijdleiding. 

• Er zijn per klasse diverse prijzen te winnen waaronder ook 4 wisselbekers. Deze worden uitgereikt aan de 

clubkampioen Gehoorzaamheid, Behendigheid, Hoopers en Flyball. 

• Het programma voor de pups is een leuk parcours met diverse spelletjes voor baas en pup. 

• Het programma voor Gehoorzame Hond is volgens het examenprogramma, maar met vele leuke 

spelletjesoefeningen voor baas en hond. Dit is elk jaar een groot succes, schrijf je dus in voor de GH! 

• Het programma voor Obedience zal zijn volgens het examenreglement.  

 

De dagindeling zal t.z.t. worden opgehangen in onze kantine en/of op onze site. Er is catering aanwezig, dus iedereen 

kan snacks, broodjes of andere versnaperingen kopen. 

 

Voor informatie kunt u terecht bij uw instructeur of de volgende personen:  

Gerard Tomassen (Gehoorzaamheid) 06-50557543, Astrid de Voogel (Behendigheid, Hoopers en Flyball) 06-

46547742, Liddy Groot (algemene vragen) 030-6957126/06-10077320.             

                                               IK SCHRIJF MIJ IN VOOR DE CLUBWEDSTRIJD: 

_________________________________________________________________________________ 

Naam deelnemer: _________________________________________ 

Naam hond:  ______________________ Ras: ______________________________ 

E-mail:   ____________________________ Telefoon: _________________ 

Ik schrijf mij in voor de volgende klasse: 

A.  Pups     I. Agility A1 

B. Gehoorzame Hond 1   J. Aqility A2 

C. Gehoorzame Hond 2   K. Aqility B 

D. Obedience Beginners   L. Aqility C 

E. Obedience 1    M. Aqiliy Wedstrijd 

F. Obedience 2    N. Aqility Veteranen 

G. Obedience 3    O.  Hoopers 

H. Flyball 

HET INSCHRIJFGELD (€ 5,- PER KLASSE/ COMBINATIE) S.V.P. TEZAMEN MET DIT FORMULIER INLEVEREN BIJ UW 

INSTRUCTEUR. UITERLIJKE INLEVERDATUM: ZATERDAG 11 MEI 2019 


