
 G.H.S.V. examen deelname lijst. 

Algehele leiding door Rene ter Maat 

Datum > 22-01-2020 

Inschrijven > tussen 19:15 en 19.30 uur inschrijven/melden en inentingsboekje tonen anders  

     wordt u van verdere deelname uitgesloten 

Opening > 19.30 uur Iedereen verplicht aanwezig 
   

Examen Keurmeester Examenleider 
GH I Rene ter Maat Wilma Tijssen 

GH II Rene ter Maat Wilma Tijssen  

GH III Rene ter Maat Wilma Tijssen 

 

- Deelnemers dienen bij de opening aanwezig te zijn en voor de opening het inentingsboekje aan het 

wedstrijdsecretariaat te tonen. 

- Deelnemers dienen 30 minuten voor aanvang van hun examen (zie tijden lijst en e.v.t. 

bekendmaking wijzigingen bij opening) aanwezig te zijn. Let op het onderdeel “straatje” 

- Indien U te laat bent dan wordt U van verdere deelname uitgesloten. 

- Vragen ALLEEN via wedstrijdleiding: Zie boven. 
 

LET OP 

 

Maak het samen gezellig maar hou wel rekening met elkaar 
 

Ga niet naar huis maar blijf gezellig op de club. Leuk voor de deelnemers en de 

vrijwilligers die al de hele week met deze dag bezig zijn. 
 

Het bestuur, instructeurs en de vrijwilligers van de GHSV Harderwijk e.o.  

wenst u een plezierige en leerzame dag toe. 
 

Direct na het examen volgt een lezing. 
 

De diploma’s worden aansluitend uitgereikt. 

Tijdens het examen worden geen uitslagen bekend gemaakt. 

 
Uiteraard danken we ook nu weer onze sponsororen  

 

Van der Leeden Houtwerken 
Yawara Security 

Koos Tichelaar Assurantien 

voor hun  bijdragen aan deze dag. 

 
  



 
 

VOLG 

NR 

 

 

LID 

NR 

Naam deelnemer Naam hond RAS Examen Tijd aanvang 

1 1564 Marleen  Vermeulen Sky Pitbull GH1 W 

2 1532 Ben  Dwars Diesel duitse herder GH1 19:30 

3 1517 Veselina  Belckeva Henk cane Corso GH1 19:40 

4 1539 Willy van Ewijk Xhana Mastino Napoletano GH1 19:50 

5 794 Mara  Sassen Loki Kruising GH1 20:00 

6 1454 Marloes  Huijsen Gizmo Amerikaanse Stafford GH1 W 

7 1604 Sanne  Ligtermoet Jax kruising GH1 W 

       

8 818 R.  Dekker Ace Hollandse Herder GH3 20:15 

9 1017 Rita  Zwanepol Quaars Beau Bouvier GH3 20:15 

Indien er geen tijd achter uw naam staat dan staat u (nog) niet ingepland. Een oorzaak zou kunne zijn dat u aangegeven heeft niet 

deel te willen nemen of dat bij ons niet bekend is of u deel wilt nemen. 

Indien er geen tijd achter uw naam staat maar u wilt wel deelnemen dan verzoeken wij u z.s.m. met uw instructeur contact op te 

nemen.  

 


