
Papillon en Phalène Club Nederland 

Kampioenschapsclubmatch 2019 / 
Championshipshow2019 

 

Z.O.Z. 

Kampioenschapsclubmatch van de Papillon en Phalène Club Nederland. 

te houden op zondag 6 oktober 2019 in  Den Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258KB  

Berlicum 

Aanvang / Starts at: 12.00 uur. 

Keurmeester / Judge: Mevr. J. Zijlmans 

 

Ras: / Breed: Papillon / Phalène (doorhalen wat niet van toepassing is) /  Delete if not applicable                                

Geslacht: / Gender: Reu / Teef (doorhalen wat niet van toepassing is) / Male / Female (Delete if not applicable) 

Naam van de hond: / Name of the dog: 

NHSB nr.: / Pedigreenumber: Geboortdatum: / Date of birth: 

Vader: / Sire:  

Moeder: /Dam:  

Fokker: / Breeder:  

Eigenaar: / Owner:  

Straat: / Adress Owner:   

Postcode/Plaats: / Postal code/City:  

Telefoonnummer: / Tel.number:  

E-mail: / E-mail adress:  

IBAN nr.:  

  

Variëteitsoverschrijving:  

Request to change variety 

0 

Inschrijving in de volgende klasse: 

1 Babyklasse / Minor puppy class 4 – 6 maanden / 4 – 6 months 0 Lid / member € 10,00 

Niet-lid /non-member € 15,00 

€ 

2 Puppyklasse / Puppy class 6 – 9 maanden / 6 – 9 months 0 € 

3 Jeugdklasse / Junior class 9 – 18 maanden / 9 – 18 months 0 Lid 1
e
 hond  € 30,00 

member
  

Lid 2
e
 hond  € 25,00 

member 

Niet-lid 1
e
 hond  € 40,00 

non-member
 

Niet-lid 2
e
 hond  € 35,00 

non-member 

€ 

4 Tussenklasse / Intermediate 

class 

15 – 24 maanden / 15 – 24 months 0 € 

5 Openklasse / Open class Vanaf 15 maanden / 15 months or older 0 € 

6* Kampioensklasse / Champion 

class 

Vanaf 15 maanden / 15 months or older 0 € 

7 Fokkersklasse / Breeders class Vanaf 9 maanden/fokker = eigenaar 

9 months or older/breeder and owner are the same 

0 € 

8 Veteranenklasse / Veteran 

class 

Vanaf 8 jaar / 8 year or older 0 € 

9** Koppelklasse / Couple Class Gratis / Free  0   

10 Juniorhandling / Juniorhandling Gratis / Free 0   

    Totaal € 

 Kopie kampioenschapsbewijs meesturen / please send a copy of championshipcertificate 

       **   Voor inschrijving in de klasse 9 dienen de honden in één van de andere klassen ingeschreven te zijn /  
             If you enter dogs in the Cou[pleclass they also  need to participate in one of the other classes 

 

Lid / Member      0                                        Geen lid / Non member          0                      Aantal honden / Number of dogs      …………………..  
                                                                           

Het inschrijfgeld dient gelijktijdig te worden overgemaakt op IBAN: NL35 INGB 0003 6498 88, t.n.v. Papillon en Phalène Club 
Nederland o.v.v. het (de) NHSB-nummer(s). / The entryfee has to be prepayed to IBAN-number: NL35 INGB 0003 6498 88 of the Papillon en Phalène Club Nederland. 

Bij betaling aan de zaal zal € 5,-  per hondje administratiekosten in rekening worden gebracht. / If the fee is payed on the day of the show their will be 

charged € 5,00 extra for administration. 

 

Het inschrijfformulier voor 15 september 2019 zenden 

aan:/Please send the entryform before 15th of september 2019 to:    

                            

De heer D. Thonhauser                                                                                             

Mulmerlaan 9   

1705AB Heerhugowaard 

e-mail: dick@el-afrafi.nl           

                                                                                

Datum / Date: 

Handtekening / signature:       

 

 

 

 

 
Ik ga akkoord met de verklaring aan ommezijde /   

I agree with the declaration on the other side of this page 

 

Hebt u meerdere honden? Wij nemen alleen de volledig ingevulde inschrijfformulieren in behandeling. 

Eén hond per formulier. Kopieën toegestaan. Invullen in blokletters of met schrijfmachine. Voorkom fouten, pak de stamboom van 
uw hond erbij. / If you enter several dogs, please use one form per dog.  Copies allowed . Make sure the form is in block letters, complete and has no mistakes. Please use your pedigree.  

 



 
 

 

Verklaring: 
Inzender verklaart dat, voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 

weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of andere ziekte van besmettelijk 

karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet tentoon te stellen, indien genoemde omstandigheden zich 

voor de tentoonstelling alsnog voordoen. U dient het inentingsboekje mee te nemen naar de Kampioenschapsclubmatch. 

Inzender verklaart, dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van de Statuten en het reglement 

van de Raad van Beheer en van de tentoonstelling en zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen. 

De ingevulde gegevens worden gebruikt conform het privacy policy. Dit kunt u vinden op onze website:www.ppcn.nl 

Declaration: 

I declare not to bring to the show any dog which has contracted of been knowingly exposed to any infectious or contagious disease during 12 weeks prior to the show. If asked I can show a Pet 

passport and information about vaccinations. 

I declare to submit to and be bound by rules en regulations of the Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland and undertake to abide by the regulations of this show organized by th 

Papillon en Phalène Club Nederland. 

Your personal data will be used as kept in our Privacy Policy as publiced on our website: www.ppcn.nl. 

 

 

 


