
Rasinventarisatiedagen 2019

Voor Appenzellers en Entlebuchers ouder dan 18 maanden
Voor Grote Zwitsers ouder dan 22 maanden

Wat houdt een rasinventarisatie in?
Het is een gedragstest èn een exterieurkeuring. Deze dagen hebben als doel om de honden,
die binnen de vereniging volgens de geldende richtlijnen gefokt zijn, op gedrag en exterieur 
te testen. Zo kunnen de Fok Informatie Commissies bekijken hoe het gehele ras en bepaalde
foklijnen zich ontwikkeld hebben én kunnen zij goede informatie geven aan de eigenaren van
de honden waarmee gefokt gaat worden. Deelname aan deze testen zijn om de laatst 
genoemde reden een vereiste. 
Honden die buiten de vereniging gefokt zijn uiteraard ook van harte welkom!

Wanneer zijn de rasinventarisatie data in 2019?
1. Zaterdag 30 maart 2019 te  Eck en Wiel
2. Zondag 6 oktober  2019 te  Harderwijk
3. Zondag 10 november 2019 te  Arnhem

De testen beginnen om 10.00 uur en zijn klaar wanneer alle honden getest en beoordeeld 
zijn, meestal rond 13.30 uur.

Hoe kan ik mijn hond aanmelden?
U kan uw hond aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen én samen met een kopie 
van de stamboom naar onderstaand adres te sturen. Het inschrijfformulier vind u hieronder 
en staat ook op de website. Aanmelden indien mogelijk digitaal.
Geeft u zich zo spoedig mogelijk op voor de dag waaraan u wilt meedoen. Inschrijving wordt 
op volgorde van binnenkomst verwerkt.
Sluitingstermijn is 3 weken voor aanvang van de betreffende Rasinventarisatiedag.  
Hoe eerder we weten hoeveel inschrijvingen we dit jaar hebben hoe eerder we kunnen 
bepalen of er een extra test georganiseerd moet worden of dat we een test moeten 
annuleren. Na ontvangst van uw inschrijving  krijgt u bericht of uw hond op de door u 
gewenste datum aan de rasinventarisatie kan deelnemen. Ongeveer 3 weken voor de dag 
waarvoor u zich heeft ingeschreven ontvangt u een brief met uitnodiging, routebeschrijving 
en verdere instructies.

Betaalinstructie:
De kosten zijn € 60,- voor leden en € 125,- voor niet-leden
NL87 INGB 0003375800 t.n.v. Ned Ver Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse 
Sennenhonden
OVV: Rasinvetarisatie met de datum waarvoor u zich heeft ingeschreven..

Organisatie en informatie:
Margreet Osinga Heermoes 10 3781 SK Voorthuizen 

m.osinga@xs4all.nl Tel: 06-10552302
Testleiding:
Hans Jongedijk, Maikel Rovers en Arjan van Waay

Belangstellenden zijn van harte welkom. Heeft u geen hond voor de test maar bent u 
wel in de gelegenheid om te komen dan zijn we daar erg blij mee. We hebben mensen nodig
die mee kunnen doen bij verschillende onderdelen van de gedragstest. Zeker voor mensen 
die overwegen een hond van een van onze rassen aan te schaffen is het een mooie 
gelegenheid om onze rashonden bezig te zien! Laat even weten dat u wilt komen, dan krijgt 
u een uitnodiging met routebeschrijving. U kunt van te voren informeren of de test doorgaat 
op bovenvermeld emailadres.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rasinventarisatiedagen 2019

Inschrijfformulier

Naam eigenaar: …………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………….

Postcode: ……………………………… Woonplaats:  ..………………………………………...

Tel.nr.: ………………………………… Gewenste datum: …..…………………………………

Ras: Appenzeller / Entlebucher / Grote Zwitserse Sennenhond *

Naam hond: ……………………………………………………………………………………….

Geslacht: Reu/ Teef*   

Geb. datum: …………………………………… 

Datum betaling: …………………………..………………….

Handtekening:

Vergeet niet een kopie/scan van de stamboom mee te zenden !

* Doorhalen wat niet van toepassing is.


