
 

 

                                     Inschrijfformulier/ Entry form 

NDDC Kampioensclubmatch  2020 
                                               Zondag 6 september 

           “Manege de Fruithof” – Dorpsstraat 5 – 6666 AE Heteren - Nederland      

 

Duidelijk en correct invullen met blokletters, pak eventueel de stamboom van de hond erbij 

Ras/Breed/Rasse:   Duitse Dog/Great Dane/Deutsche Doggen Dit formulier volledig ingevuld 

naar: 
Secretariaat KCM 

Weijerweg 2 

6095 NP Baexem 

Email: secretaris@nddc.nl 

Naam hond/ Name dog/ Name hund 

 

Variëteit-Kleur/Variety-Colour/Farbe 
 

Geslacht/Sex/Geschlecht 

Stamboom/Pedigree Nr./Z.B.nr. 
 

Geb. datum/Date of birth/Wurftag 

Fokker/Breeder/Züchter 
 

Geen adres/no adres/keine adresse/vermelden s.v.p. 

Inschrijfgeld(en) a.u.b. gelijktijdig 

overmaken op ABN AMRO rekening 

 

IBAN: NL51 ABNA 047 4331679 

Swiftcode (BIC): ABNANL2A 

ABN AMRO te Winssen 

Vader/Sire/Vater 

 

 

Moeder/Dame/Mutter Inschrijving sluit op/Entry  will be closed/Meldesluß am 

25 augustus 2020 

Eigenaar/Owner /Besitzer 

Voorletter(s)/First name(s) 

 

Achternaam/Family Name 

Keurmeester / judge 
 

 Dhr. H. Hoenderken (NL) 
Mede-eigenaar/Co-owner 

Voorletter(s)/First name(s) 
 

Achternaam/Family Name 

Adres/Address/Adresse 
 

Nr./No. 

Postcode en woonplaats//Code and city/Code und Wohnort Land/Country 
 

Tel.: E-MAIL: Per adres / forwarding address**: 
 

** In geval van een verzendadres/per adres is de persoon op dit adres medeverantwoordelijk voor de betaling van het inschrijfgeld 

** In case of a forwarding address the person at this address is co-responsible for the payment of the entry. 

Banknr. 

Eigenaar/Owner/Besitzer 

Gecoupeerde oren/staart is niet toegestaan * Cropped ears/tail is not allowed  *  Kupierten Ohren/Rute ist nicht erlaubt 
Inschrijfgeld/Application fee  

Inschrijfgeld/Engagement/Gebühren/Registration fee 

KLAS / CLASSE / KLASSE / CLASS 

Nr. 1 Babyklas / Baby class vanaf 4 tot 6 mnd.  

Nr. 2 Puppyklas / Puppy class  

        vanaf 6 tot 9 mnd.  

Nr. 3 Jeugdklas / Youth class  

         vanaf 9 tot 18 mnd.  

Nr. 4 Tussenklas /Intermediate class  

         vanaf 15 tot 24 mnd. 

Nr. 5 Openklas / Open class vanaf 15 mnd. 

Nr. 6 Kampioensklas / Champion class  

         vanaf 15 mnd. (copy verplicht). 

Nr. 7 Veteranenklas / Veteran class vanaf 8 jr. 

Nr. 8 Fokkerijklas/ Breedingclass 

Min. 3 max. 5 honden van hetzelfde ras, kleur 

en fokker van mogelijk versch. eigenaren 

Nr. 9 Koppelklas/ Brace class 

         reu/teef - dog/bitch. 

Voor 2 honden van dezelfde variëteit waarvan 

dezelfde exposant de eigenaar is 

For  two dogs of the same breed owned by one 

exhibitor 

Inschrijfgeld klas nr. 3 t/m 7 € 45,=  x      = 

Elke 2e en volgende hond per exposant/ Every 

2nd and following dog per exhibitor 
€ 40,=  x      = 

Inclusief 1 catalogus per exposant 

Inschrijfgeld klas nr. 1 + 2 € 35,=  x      = 

Koppelklasse/Brace classe  + 

Fokkerijklasse/Breedingclass (Mits ingeschreven) 
€ 15,=  x      = 

 

Totaal/Gesamtbetrag/Total (incl. BTW)  

Hierbij verklaard bovenstaand persoon geen gezondheidsklachten te hebben op 

moment van deelname.  

Hereby stated that the above person has no health issues at the time of 

participation. 
Handtekening/signature/Unterschrift Inschrijving in klas/class Nr. 

Meldung in Klasse nr. 

 


