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                                                                      Stichting Jachthonden Zuid-Holland 
 

Stichting Jachthonden Zuid-Holland 
 

Wat kunt u verwachten op zaterdag 11 mei: 

U wordt op onderstaand adres om 07:00 uur verwacht alwaar een kopje koffie voor een ieder klaar 
staat. 
De proeven starten om uiterlijk 08:00 uur, 
 
Op verschillende locaties zijn alle (nieuwe) proeven van A t/m J uitgezet. Deze dient u in de 
aangegeven looproute af te leggen.  

Op ieder locatie krijgt u na het afleggen van de proef, gelijk uw cijfer te horen van de keurmeester. 

Nadat u alle proeven in uw 1ste ronde heeft afgelegd, is er de mogelijkheid dat u de proeven nogmaals 
loopt voor een 2de en zelfs een voor de 3de keer. 

Hoe gaat dit in z’n werk: 

U krijgt een deelnemerskaart voor uw 1ste ronde, deze wordt door de keurmeester telkens na het 
afleggen van de proef afgetekend met het behaalde cijfer. 

Als u de 1ste ronde volledig heeft voltooid, kunt u na inleveren van de deelnemerskaart van de 1ste 

ronde een nieuwe kaart krijgen voor de 2de ronde. U moet altijd een deelnemerskaart hebben om deel 
te kunnen nemen aan een proef. De proeven I (dirigeer) & J (sleep) zijn uiteraard niet verplicht als uw 
hond daar niet aan toe is, graag even melden bij het secretariaat, 

Alleen indien er tijd over is, bestaat de mogelijkheid voor een 3de ronde. Deze start uiterlijk om 13:00 
uur. 

Na afloop zullen de certificaten van deelname uitgereikt worden. Iedereen krijgt altijd een certificaat 
van de 1ste ronde ook als men 1 of meerdere onvoldoendes heeft. 

Daarna is de barbecue die verzorgd wordt door de medewerkers van “De Ko”. Wij hoeven dus alleen 
maar te halen en te eten. 

Saté, spareribs en vis inclusief friet, rauwkost, stokbrood en saus (dit alles bijna onbeperkt). 

De kosten; 

1ste ronde   : € 40,- inclusief de barbecue vooraf bij inschrijving te voldoen. 
2de ronde   : € 20,- contant bij het secretariaat. 
3de ronde   : € 15,- contant bij het secretariaat. 
 
Waar moet u zijn:  Paviljoen de Kogeloven 

Brielse Maas 1 
3233 LD Oostvoorne 

 

Helaas zijn loopse teefjes niet toegestaan. 

Inschrijfformulier ingevuld: Mailen naar info@jachthondenzuidholland.nl en 
Inschrijfgeld storten op: NL 75 ABNA 0624 6863 88 

G J van der Graaf 
Onder vermelding van de naam van uw hond. 

 
!!!!!! INSCHRIJVING SLUIT OP 5 MEI !!!!!! 
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