
   Beoordelingsdag 

bij Kringgroep West-Brabant – Rucphen 

voor Duitse Herdershonden  

                     Andere honden ook welkom 
 

 

Zondag 20 mei 2012: 

- Beoordelingen op 

*Gezondheidskenmerken 

*Werkaanleg en karakter 

*Bouw en gangwerk 

- Sport en Spel:  

*Behendigheid, Canicross, Pakwerk en meer 

(zelf doen of kijken naar demonstraties) 

- Officiële keurmeester, dierenarts en 

gediplomeerde instructeurs/pakwerkers 

- Gratis toegang en deelname! 

 

Info:  www.beoordelingsdag.nl                  

                                    

                     

 

2012 

 



Beoordelingsdag bij Kringgroep West-Brabant. 

Wilt U Uw hond eens laten beoordelen door een officiële keurmeester? 

Dat kan, gratis, op de Dag van de Hond 2012 bij de beoordelingsdag van Kringgroep West-Brabant in 

Rucphen (N-Br). 

In beginsel is de Beoordelingsdag voorbehouden voor Duitse Herdershonden (ongeacht leeftijd) maar 

bij voldoende ruimte kunnen ook andere rassen inschrijven. 

 

De Beoordelingsdag 2012 bestaat uit 3 onderdelen: 

 

A. Een beoordeling op uiterlijke gezondheidskenmerken. 

B. Een beoordeling op werkaanleg en karakter. 

 

C. Een beoordeling op bouw en gangwerk: de reguliere beoordeling zoals die bv ook 

gehouden wordt in aansluiting op de Kampioenschapsclubmatch van de VDH. 

 

Belangstellenden mogen zelf weten aan welke beoordeling ze mee willen doen. Dat kan dus ook aan 

alle drie! 

Na afloop krijgt men een lijst mee met de bevindingen en een certificaat van deelname. 

De beoordelingen zijn dus geheel gratis, wel willen we graag van tevoren weten met welke hond U 

wilt deelnemen en welk dagdeel Uw voorkeur heeft. Daarom vragen we U om tevoren in te schrijven 

en dat kan via de site: www.beoordelingsdag.nl  

De beoordelingen vinden plaats door een officiële keurmeester, een dierenarts en door ervaren en 

gediplomeerde africhters/instructeurs. 

Plaats van handeling zal zijn de accommodatie van Duitse Herder-kringgroep West-Brabant aan de 

Baanvelden 16 te Rucphen (gemakkelijk bereikbaar vanaf de A58). 

Datum: Zondag 20 mei 2012, van 10.00 u tot 16.00 u. 

Bij grote belangstelling zal de keuring met een uur vervroegd worden. 

Deze dag zullen  er tevens geregeld diverse demonstraties verzorgd worden. In de kantine van de 

kringgroep kunt U tegen zeer schappelijke prijzen eten en drinken verkrijgen. Ook zal info-materiaal 

aanwezig zijn alsmede een stand voor hondenbenodigheden, een hondentrimster maar ook 

materiaal om zelf –onder begeleiding- behendigheidsport mee te bedrijven. 

Kortom, een interessante dag die we U van harte kunnen aanbevelen. 

Meldt U aan via www.beoordelingsdag.nl . 

Daar vindt U ook alle verdere informatie over deze dag! 

 

http://www.beoordelingsdag.nl/
http://www.beoordelingsdag.nl/

