
Zaterdag 5 juni 2021 
Locatie: Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk 

Keurmeester: Beata Klawińska 

S.v.p. het formulier duidelijk invullen. 

1 hond per inschrijfformulier (pak de stamboom van uw hond erbij) 

Inschrijving sluit op: 26mei 2021 

VADER v.d. HOND: 

ADRES: 

INSCHRIJFFORMULIER KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 
Polski Owczarek Nizinny Club in Nederland 

STAMBOEK + NR.: REU/TEEF: 

 
FOKKER: 

MOEDER v.d. HOND: 

 
MEDE EIGENAAR: 

POSTCODE & WOONPLAATS: 

 
EMAIL: 

Wenst in te schrijven in de klasse: met X aangeven (rekening houdend met de leeftijd van uw hond op de datum van de Clubmatch) 

Kampioenschapsclubmatch ATTENTIE ! 

1) ..…..JONGSTE PUPPYKLAS (4-6 maanden)* * De klasse 1 en 2 doen niet mee voor het 

2) ..…..PUPPYKLAS (6-9 maanden)* CAC. 

3) ..…..JEUGDKLAS (9-18 maanden) ** Bij klasse 7 dienen bewijsstukken 

4) ..…..TUSSENKLAS (15-24 maanden) (fotokopieën) te worden meegezonden. 

5) …....OPEN KLAS (vanaf 15 maanden) Zonder deze bewijsstukken wordt de 

6) ..…..FOKKERSKLAS (vanaf 9 maanden, gefokt door exposant) hond in de open klasse ingeschreven. 

7) …....KAMPIOENSKLAS** Verandering van klasse op de clubmatch 

8) ..…..VETERANENKLAS (honden van 8 jaar en ouder) is niet mogelijk. 

9) …....KOPPELKLAS (reu en teef van 1 eigenaar)*** *** Inschrijving in klasse 9 is alleen mogelijk 

Overige activiteiten indien de hond ook ingeschreven is in een 

10) …..PUPPEDUPKLAS (pups jonger dan 4 maanden) andere klasse. 

11) …..VRIJE KLAS (honden die anders niet mee kunnen doen) **** Bij inschrijving voor de inventarisatie 

12) …..INVENTARISATIE (honden vanaf 15 maanden) **** kopie stamboom meebrengen. 
 

INSCHRIJFGELD LEDEN NIET LEDEN TOTAAL 

Puppedup- en Vrijeklas € 12,50 € 12,50 € 

Jongste puppy- en Puppyklas € 17,50 € 22,50 € 

Overige klassen, 3 t/m 8 € 25,00 € 30,00 € 

Overige klassen (3 t/m 8), 2e en € 20,00 € 25,00 € 

volgende hond van 1 eigenaar    

Koppelklas   gratis 

INVENTARISATIE In combinatie met inschrijving KCM gratis 

LUNCH ……… x € 8,75 per persoon € 
  ============== 

TOTAAL  € 
Het totaalbedrag dient gelijktijdig met het inschrijfformulier te worden overgemaakt op rekeningnummer: 

NL33 RABO 0358 5587 00 t.n.v. PON CLUB o.v.v. “KCM 2021” en stamboomnummer. 

Indien het inschrijfgeld niet is bijgeschreven, dan dient u op de dag zelf aan de penningmeester € 2,50 per hond extra te betalen. 

De regelgevingen uit het tentoonstellingsreglement, het KR van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de FCI zijn 

van toepassing. Deze zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u hiermee bekend te zijn en deze te 

accepteren. Tevens geeft u toestemming voor het publiceren van foto’s van de hond en de handler t.b.v. het clubblad, de website en FB. 

Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan. 

 
 

Datum: …………………………………………………………………….. Handtekening: …………………………………………………………………….. 
 
 
 

TELEFOON: 

EIGENAAR: 

NAAM v.d. HOND: GEBOORTEDATUM: 

Zondag 29 augustus 2021 

23 augustus 2021 

 

 
          Het inschrijfformulier dient voor 21 augustus ingezonden te worden aan: 
                PON Club in Nederland, Christinastraat 55, 3281 BG Numansdorp 
Of uiterlijk 23 augustus per email te worden verzonden naar: evenementen@nizinnyclub.nl 
 


