
DRAAIBOEK AANVRAAG JONGE HONDEN DAGEN NEDERLANDSE BOXER CLUB  

Alle Kringgroepen (KG) kunnen een Jonge Honden Dag (JHD) aanvragen. 
De aanvraag dient vóór 1 november, van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de betreffende JHD  
plaatsvindt, te worden gedaan bij het bestuur van de Nederlandse Boxer Club (NBC), conform Huishoudelijk 
Reglement, artikel 10.4.  
 
Bij de aanvraag dient men rekening te houden met de CAC / CACIB - tentoonstellingskalender in Nederland.  
Het is noodzakelijk vooraf contact op te nemen met de eventuele keurmeester(s) of hij / zij beschikbaar is (zijn)  
om op de beoogde data te keuren.  
 
Tussen de Kampioenschapsclubmatch van de NBC en een vóór die datum te houden JHD, moet minimaal een 
periode van 4 weken in acht genomen worden.  
 
Voor de aanvraag van een JHD dient u gebruik te maken van het door de NBC ter beschikking gestelde 
digitale aanvraagformulier dat als  Word - bestand is te downloaden via de NBC - website. 
Bij aanvraag dient men de volgende informatie te verstrekken: 
-  Volledige gegevens aanvrager (KG)  
-  Minimaal 2 voorkeursdata  
-  Locatie (bij voorkeur de locatie waar de KG haar activiteiten heeft)*  
-  Beoogd(e) keurmeester(s)*  
-  Redactioneel stukje betreffende JHD voor “Onze Boxers” (optioneel)  
 
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.  
 
Toewijzing, onder voorbehoud, vindt zo spoedig mogelijk na indiening van de aanvraag plaats. 
Mochten meerdere KG’s op een bepaalde datum een JHD willen houden, dan wordt de datum in goed overleg 

tussen beide KG’s en het bestuur van de NBC toegewezen. Hierbij heeft een KG die het voorgaande jaar  geen 

JHD heeft georganiseerd de voorkeur.  

Kort na 1 november, krijgen alle KG’s die een JHD hebben aangevraagd, een definitieve schriftelijke bevestiging. 

* Bij eventuele wijzigingen naderhand (andere locatie of keurmeester(s)) dient u direct de NBC in kennis te stellen. 
Gebeurt dit niet kan het intrekken van de toekenning betekenen.  
De Nederlandse Boxer Club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de reeds gemaakte kosten in deze.  
 
Het aantal in te schrijven honden mag niet meer dan 70 honden per keurmeester bedragen, ongeacht de 
mogelijkheid van afmeldingen. De Fokkerijklas valt hier niet onder.  
 
Men dient de regels in acht te nemen, zoals vermeld in de meest recente versie van het Kynologisch Reglement 
van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.  
Dit betekent o.a. dat zieke, cryptorchide of monorchide reuen, aan de staart en / of oren gecoupeerde Boxers, 
uitgesloten zijn van deelname, in welke klasse dan ook.  
Boxers zonder een door de FCI erkende stamboom, zijn uitgesloten van deelname.  
Daarnaast dient een Boxer volgens de rasstandaard, niet meer dan 1 / 3 wit te hebben. Witte Boxers hebben 
derhalve dan ook een Niet Erkende Kleur. Het bestuur van de NBC staat deelname, buiten mededinging, van deze 
honden toe. Anders is géén deelname mogelijk.  
 
Ieder inschrijver ontvangt een catalogus, waarin alle ingeschreven honden per leeftijdsklasse worden vermeld. 
Reuen en Teven worden apart vermeld.  
Er kan worden ingeschreven in de volgende klassen:  

- 3 en 4 maanden 
- 5 en 6 maanden 
- 7 en 8 maanden 
- 9 tot 12 maanden  
- 12 tot 15 maanden 
- 15 tot 18 maanden 

Voor het bepalen van de leeftijd geldt de datum waarop de JHD gehouden wordt: Op die dag moet de hond de 
volle leeftijd bereikt hebben van de klasse waarin hij is ingeschreven. (Bv: geboren op de 5e van een maand, 
bereikt de hond op de 5

e
 van een volgende maand de volle leeftijd van 1 / 2/ 3/ 4 / enz. maanden). 



 
In iedere klasse worden door de keurmeester maximaal 4 honden geplaatst.  
Er wordt geplaatst van 4 naar 1.  
De honden worden niet gekwalificeerd.  
Uit alle nummers 1 wordt de Beste Reu en de Beste Teef gekozen, waarna uit deze 2 honden de Beste van de 
Dag wordt gekozen.  
 
Bekers of andere prijzen voor alle deelnemers, worden door de organiserende KG bekostigd. 
De NBC stelt voor elke JHD 3 prijzen / bekers beschikbaar: 
1 voor Beste Reu, 1 voor Beste Teef en 1 voor Beste van de Dag.  
De beschikbaar gestelde bekers zullen worden vermeld in de catalogus van de JHD.  
Indien een JHD bezocht wordt door een bestuurslid van de NBC en heeft dit bestuurslid geen hond  ingeschreven, 
dan zal hij / zij op de dag zelf voorzien worden van een catalogus.  
 
Vergoedingen voor keurmeesters, ringpersoneel e.d. zijn volledig voor rekening van de organiserende KG, evenals 
het verkrijgen van eventuele vergunningen. 
Alle opbrengsten vanuit inschrijfgelden, sponsors / advertenties, kantine enz., komen volledig ten goede aan de 
organiserende KG. 
Vanuit de NBC wordt geen vergoeding toegekend voor de organisatie van een JHD.  
 
Voor keurmeesters, schrijvers en ringmeesters dient per ring een tent met tafel en stoelen beschikbaar te zijn. 
Afmeting van de ring(en) is minimaal 12 x 12 meter. 
Materialen voor de ring met toebehoren worden door de KG ter beschikking gesteld. 
 
Na afloop van de JHD dient de organisatie, binnen 14 dagen, een volledig ingevulde catalogus, vergezeld van een 
kort verslag, op te sturen naar het secretariaat van de NBC. 
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