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Welkom	
	
Van	harte	welkom	op	het	Nederlands	Kampioenschap	2018	van	NADAC	Hoopers	
Nederland.		
	
We	zijn	te	gast	bij	manege	Jacoba	in	Den	Dungen.	Houd	de	manege	en	de	
omgeving	netjes,	zodat	we	ook	volgend	jaar	weer	welkom	zijn.	
	
De	manege	is	open	vanaf	8:00,	vanaf	8:15	kunnen	de	startnummers	worden	
opgehaald.	We	beginnen	om	9:00	met	verkennen	voor	de	Starters.	
	
Graag	willen	we	onze	sponsor	Orange	4	Pets	bedanken	voor	de	voerprijzen.		
4	Feet	for	Fun	is	vandaag	met	de	kraam	aanwezig	en	heeft	voor	de	helpers	een	
leuk	bedankje	ter	beschikking	gesteld.		
	
Deze	dag	wordt	mogelijk	gemaakt	door	vrijwilligers	die	zich	inzetten	om	de	dag	
op	rolletjes	te	laten	verlopen.	Daarom	het	dringende	verzoek	om	alle	
vrijwilligers	netjes	te	behandelen!	
	
Maak	er	een	gezellige	dag	van,	houdt	rekening	met	elkaar	en	ben	trots	op	je	
hond,	ongeacht	de	resultaten!	
	
Veel	succes	en	plezier,	
De	NHN	wedstrijdcommissie	
	
	
	
	



Dagindeling	
	
Manege	open:	8:00u	
Afhalen	startnummers:	8:15u	
Start	verkennen:	9:00u	
	
We	lopen	eerst	het	Lijn	Parcours,	dan	het	Numbered	Hoops	en	we	sluiten	af	met	
het	Vast	Parcours.	
	
De	klassen	lopen	in	de	volgorde:	

- Starters	–	Groep	2	
- Starters	–	Groep	1	
- Novice	–	Groep	2	
- Novice	–	Groep	1	
- Advanced	–	Groep	2	
- Advanced	–	Groep	1	

In	elke	klasse	lopen	steeds	eerst	de	deelnemers	aan	de	“Open”	wedstrijd	en	
daarna	de	NK	gekwalificeerden.	
	
Het	Lijn	Parcours,	de	Numbers	Hoops,	en	het	Vast	Parcours	van	de	Open	
wedstrijd	worden	gelopen	op	catalogus	volgorde.		
Het	Vast	Parcours	van	de	NK	gekwalificeerden	wordt	(per	klasse)	gelopen	op	
omgekeerde	volgorde	van	de	tussenstand	na	2	onderdelen.	Deze	startvolgorde	
wordt	opgehangen.		
	
Start	verkennen	van	het	Lijn	Parcours	voor	de	Starters:	9:00u.	
Nadat	de	Starters	gelopen	hebben,	aansluitend	de	Novice	en	Advanced.	
	
	
LET	OP	
De	uitslagen	worden	zo	snel	mogelijk	nadat	een	klasse	heeft	gelopen	opgehangen	
op	een	centrale	plek	in	de	manege.	Als	jouw	klasse	klaar	is,	hou	deze	plek	dan	in	
de	gaten.	Nadat	de	uitslagen	zijn	opgehangen,	heb	je	een	half	uur	om	te	
reclameren	als	je	denkt	dat	er	een	fout	in	de	uitslagen	is	gemaakt.	Na	dit	half	uur	
zijn	de	uitslagen	definitief.		
	
	
Keurmeesters	
Lijn	Parcours	
1e	keurmeester:	Hilly	Boek	
Hulpkeurmeesters:	Ari	Valkhoff	en	Ronald	Burger	
Numbered	Hoops	en	Vast	Parcours	
1e	keurmeester	Starters	&	Advanced:	Paulien	Vreede	
Hulpkeurmeesters	Starters	&	Advanced:	Ari	Valkhoff	en	Hilly	Boek	
1e	keurmeester	Novice:	Henny	Groos	
Hulpkeurmeesters	Novice:	Ronald	Burger	en	Hilly	Boek	
	
	
Wedstrijdleiding:	Miriam	Vriens



Prijzen	
	

Dagprijzen	
Vast	

parcours	
Numbered	
Hoops	

Lijn	
Parcours	

Starters	-	Groep	1	 2	 2	 2	
Starters	-	Groep	2	 2	 2	 2	
Novice	-	Groep	1	 3	 3	 3	
Novice	-	Groep	2	 1	 1	 1	
Advanced	-	Groep	1	 1	 1	 1	
Advanced	-	Groep	2	 1	 1	 1	
	 	 	 	
Competitie	
1e,	2e	en	3e	prijs	voor	elk	van	de	klassen	Starters,	Novice	en	Advanced.	
	
NK	
Starters	-	Groep	1:	NK	&	Runner-up	
Starters	-	Groep	2:	NK	&	Runner-up	
Novice	-	Groep	1:	NK	&	Runner-up	
Advanced	-	Groep	1:	NK	&	Runner-up	
Advanced	-	Groep	2:	NK	
	
NB:	de	NK-prijzen	worden	alleen	toegekend	als	er	minstens	1	foutloos	rondje	is	
gelopen.	Lees	ook	nog	eens	de	NK	reglementen	op	de	website.	
	
De	Competitie-	en	NK-rozetten	zijn	gemaakt	door	“TonMar,	de	andere	rozet”.	
	
**	Voor	elke	deelnemer	die	zich	gekwalificeerd	heeft	voor	het	NK	hebben	we	een	
leuk	aandenken.	**	



	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Klachten	en	meldingen	betreffende	de	wedstrijd	dienen	conform	het	wedstrijdreglement	
afgehandeld	te	worden.		
Probeer	op	de	wedstrijddag	zelf	rustig	en	reëel	uw	klacht	te	bespreken	met	de	
keurmeester.		
Mocht	u	hier	niet	uit	komen	dan	kunt	u	binnen	3	dagen	na	de	wedstrijddag	een	
feedbackformulier	invullen	via	de	site	www.NHNwedstrijden.nl	
	
	



Nutrition 
for a healthy life!

✔ Supplementen
✔ Vers vleesvoeding
✔ Snacks

Hoe belangrijk  
is de gezondheid 
van uw huisdier?

We streven allemaal naar een gezond, vrolijk en levendig  
huisdier. Orange 4 Pets draagt hieraan bij met een hoogwaardig 
assortiment van natuurlijke vers vleesvoeding, gezonde 
voedings supplementen en 100% luchtgedroogde vlees- en  
vissnacks. Deze vormen een perfecte basis voor de dagelijkse 
voeding van uw huisdier.

Niet alleen kwalitatief hoogwaardige producten, maar ook 
service gerichtheid en advies op maat zijn belangrijk voor  
Orange 4 Pets. Heeft u vragen over producten of heeft uw  
huisdier speciale voedingsbehoeften? We helpen u graag!

Orange kwaliteit betekent:
✔	 	Voeding met een hoge voedingswaarde
✔	 	Goed opneembare essentiële voedingsstoffen
✔	 	Rijk aan omegavetzuren 
✔	 	Vrij van kunstmatige antioxidanten, geur-, 

kleur- en smaakstoffen
✔	 	Vrij van vulstoffen zoals; mais, rijst en tarwe
✔	 	Zuinig in gebruik

✔	 	Volledig proefdiervrij 

100% NATURAL
100% HEALTHY
100% TASTY

Bij Orange 4 Pets werken we 
voortdurend aan de verbetering 
van ons assortiment. Kijk daarom 
regelmatig op onze website en blijf 
op de hoogte van de allernieuwste 
producten van Orange 4 Pets.

DUTCH 
QUALITY
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