“Dobermann Vrienden In Nederland” (DVIN) organiseert een

ZTP op Zaterdag 11 maart 2017
in samenwerking met “ DVIN-Kr.Gr.De Grensstreek ”
Locatie: De Mosten 9a, B-2321, MEER.
Keurmeester:
Pakwerker:
Examenleider:

dhr. Norbert Daube (D)
dhr. Patrick Voermans
dhr. John Bronstein

Intrainingen:

Zaterdag 4 Maart vanaf 10.00 uur. Of op dinsdagavond vanaf 19.00 uur

Wilt u zich inschrijven voor dit ZTP dan graag alle gevraagde gegevens
vóór 22 januari 2017 sturen naar:
P. Hendrikx, Zandstraat 1, 4891 PP, Rijsbergen. (NL)
Tel : 0031(0)650675106
E-mail: infolesdeuxpeupliers@gmail.com
Naam v/d hond :
Geb :
NHSB / LOSH / DZB (*) :
Chip nr. :
Vader :
Moeder :

Geslacht :
Kleur :
HD-uitslag :
vWD-uitslag :
HD-uitslag :
HD-uitslag :

Fokker :
Eigenaar :
Adres & Postcode :
Woonplaats :
Lid Rasvereniging : DVIN / KBDCB / DV *

Tel :

Geleider :
Adres & Postcode :
Woonplaats :
(*) doorhalen wat niet van toepassing is !

Tel geleider :

E-mail :
nr :

E-mail :

Op de dag van het ZTP zal volgens de richtlijnen door de keurmeester een bloedmonster van de
hond afgenomen worden voor DNA onderzoek. (kosten € 50,00)
Inschrijfgeld ZTP : € 60,00 (inschrijving is verplichting tot betaling, ook zonder deelname)
op rekeningnummer: IBAN : BE20 7330 1215 6756 BIC : KREDBEBB
t.n.v. : P. Hendrikx, Grensstreek / Rijsbergen.
Met vermelding: ZTP + naam v/d hond

ZTP examen bij DVIN-Kr.Gr. De Grensstreek
Datum: 11 maart 2017
Keurmeester : dhr. Norbert Daube (D)
Algemene informatie:
-

Minimale deelname 7 honden, maximale deelname 15 honden.
Alle benodigde papieren van de deelnemers dienen in kopie minimaal 6 weken vóór het ZTP bij de
DV in München te zijn, dus de sluitingsdatum is 22 januari 2017 !!!
Vanaf 1 maart 2011 wordt er bloed afgenomen door de keurmeester (oor prikje) voor DNA ,
Duitsland erkend geen buitenlandse DNA afstamming uitslagen.
Er zijn extra kosten verbonden aan het examen voor de DNA afname, deze kosten zijn beraamd
door Duitsland op 50 euro per hond.

Benodigdheden voor inschrijving :
- Minimale leeftijd van de hond is 15 maanden
- Kopie stamboom
- Kopie registratiebewijs
- Kopie HD uitslag
- Kopie vWD uitslag (lijders zijn uitgesloten voor het ZTP)
- Kopie certificaat/werkboekje van het behaalde BH/VZH
- Kopie HD uitslagen van beide ouderdieren
- Wanneer ouderdieren ZTP hebben, dan kopie ZTP bericht
- Kopie lidmaatschapsbewijs van rasvereniging (DVIN , KBDCB of DV)
Op de dag van het ZTP-examen dienen alle originele papieren ingeleverd te worden !
Is een hond bij een eerder ZTP drie maanden teruggezet dan moet het eerste ZTP-bericht op de
dag van het ZTP-examen meegebracht worden.
Wij vragen u de inschrijvingen vóór 22 januari opsturen naar :
P. Hendrikx , Zandstraat 1, 4891 PP, Rijsbergen (NL)
Email : infolesdeuxpeupliers@gmail.com
Info : Tel: 0031(0)765963566
Mobiel: 0031(0)650675106

