
Hierbij willen we u (en indien van toepassing,uw cursisten/leden) uitnodigen voor onze sportdag op 

15 Juli 2018. 

KC Hoogeveen bestaat alweer 55 jaar en om dit te vieren, willen we een sportdag organiseren voor 

alle hondensporters,  met de volgende disiplines ; FCI Obediece, Hoopers en Agility! Iedereen die 1 of 

meerdere disciplines beoefend kan meedoen,  je hoeft geen lid te zijn van de KC Hoogeveen. 

Deelnemers aan Obedience(B en 1) lopen een heel programma, zoals op examen/wedstrijd. 

Deelnemers Hoopers hebben 3 onderdelen; Technisch P., Afstand  P. en Variabel P. 

Deelnemers Agility (Debutanten, Open klasse) hebben 3 onderdelen; VP, Jp en Spel 

Er kan gekozen worden uit 1 of meerdere disciplines en uiteraard verschillende klasses. Inschrijfgeld 

€10.00 per combinatie/per discipline 

FCI Obedience, max 24 deelnemers; 

Klasses ; OBB en OB1                                     volgens reglement FCI Nederland. 

Hoopers,max 60 deelnemers; 

Klasses ; Beginners, Gevorderd                   volgens reglement Hoopers Nederland 

AGILITY, max 100 deelnemers ; 

Klasses ; Debutanten en Open (laatste incl. Vet.) 

Spronghoogte Debutanten (D)  : 

(K) Klein: 20 cm                   Klein, voor honden met een schofthoogte minder dan 40 cm. 

(G) Groot: 40 cm                 Groot, voor honden met een schofthoogte van meer dan 40 cm. 

Debutanten hebben geen paaltjes, wip en band. 

Spronghoogte Open Klasse (O)  : 

(S) Small: 20 cm                  Small voor honden met een schofthoogte minder dan 35 cm. 

(M) Medium: 40 cm           Medium voor honden met een schofthoogte tussen de 35 tot 43 cm. 

(L) Large: 60 cm                  Large voor honden met een schofthoogte vanaf 43 cm. 

Veteranen (vanaf 7 jaar): L -> 40 cm, M/S -> 20 cm. Bij opgave Veteranen (V), wordt dit automatisch 

aangepast. 



 

*Inschrijven kan vanaf 01 mei 2018, door een email te sturen naar; jubileum@kchoogeveen.nl,  
o.v.v. naam hond + geboorte datum, voornaam + achternaam handler, adres, woonplaats, klasse OB 
OBB, of 1 , Hoopers (Beginner of Gevorderd) Agility (Open S/M/L, of Debutant G/K)  
 Het inschrijfgeld  dient daarbij te worden overgemaakt op rekeningnummer NL39RABO0154096172, 
t.n.v. Kynologenclub Hoogeveen o.v.v. naam handler + naam hond . (BIC; RABONL2U) 
Inschrijving is pas definitief en op volgorde van ontvangst betaling + mail! (beiden moeten binnen 
zijn) 
*De inschrijving sluit op 30 juni, of eerder, wanneer max. aantal deelnemers is bereikt. Bij afmelding 
na sluiting, kan er geen restitutie op inschrijfgeld worden verleent. 
* Inschrijving voor Agility Deb. klasse is alleen mogelijk  wanneer uw hond min. 15 mnd.  is en voor 
Open klasse min. 18 mnd!  
* Voor vragen stuur een email naar jubileum@kchoogeveen.nl . 
 
Uiteraard zijn er ook op deze sportdag leuke prijzen te verdienen! 
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