UITSCHRIJVING/ANNOUNCEMENT
WEDSTRIJDINFORMATIE/SHOW INFORMATION
2020 DPHC Open Dutch Championship & Futurity Contest
Datum/date: 26 -27 september 2020
Locatie/Location: Manege Het Keelven, Kuilvenweg 4, 5712 GX Someren
ONDERDELEN/CLASSES
APHA: Open, Amateur, Youth en Novice Amateur Regular
DPHC: Futurity & Maturity
DPHC: Walk-Trot, In Hand Trail, Youth, Beginner SPB en Lead Line
DPHC: Jackpot Showmanship, Horsemanship, Hunter under Saddle, Pleasure, Trail, Ranch Riding
en/and Reining
HOST
DPHC – Dutch Paint Horse Club
Contact informatie/information: Website: www.dphc.nl
Facebook -> Dutch Paint Horse Club -> chat message
Vragen over show inschrijven/questions about show entry: email -> entryforms@dphc.nl
Showmanager: Pierre Vizee
Showoffice: entryforms@dphc.nl
JURY’S/JUDGES
Tanja Herrmann, Germany
Susanne Zahner, Germany
INSCHRIJVING/ENTRIES
Inschrijven kan alleen/entries can only be done online via/through showoffice.dphc.nl
Uiterste inschrijfdatum/entry deadline Futurity/Maturity vrijdag/Friday 18 september 23.59 uur.
Uiterste inschrijfdatum/entry deadline Early discount vrijdag/Friday 18 september 23.59 uur.
INSCHRIJFGELDEN/ENTRY FEES
APHA Regular & SPB
Open classes
EUR 30,-Green Open classes
EUR 30,-Amateur classes
EUR 30,-Novice amateur classes EUR 30,-Youth classes
EUR 20,-DPHC
Beginner SPB
Walk & Trot
Youth

EUR 30,-EUR 30,-EUR 20,--

All weekend fee Youth voor/for DPHC lid/member
(uitsluitend geldig voor alle jeugdonderdelen/only applies to all Youth classes)
All weekend fee voor/for DPHC lid/member
(geldt voor zowel APHA als DPHC onderdelen/applies to APHA and DPHC classes)
All weekend fee Green/Open voor/for DPHC lid/member
(geldt alleen voor Green/Open onderdelen/applies only for Green/Open classes)

EUR 90.—
EUR 140.—
EUR 100.—

Jackpot-, Futurity/Maturity- en/and gratis/free classes zijn uitgesloten van de All weekend
fee/are excluded from the All weekend fee.
Jackpot classes
EUR 50,-- (Allbreed)
Leadline
EUR 00,-- (leeftijd ruiter/ age rider 3 - 8 jaar/years)
Futurity/Maturity
Alle/all Futurity en/and Maturity classes
Breeders cup

EUR 45,-EUR 00,--

ANDERE KOSTEN/OTHER FEES
Office charge
Office charge DPHC Member
Office charge early discount
APHA Fee per horse

EUR 45,-EUR 35,-EUR 15,-- /-EUR 5,--

Startnummer/startnumber 1 set/1 show
EUR 10,-- (€ 5,-- voorschot/deposit incl./incl.)
Startnummer/startnumber 1 persoonlijke/personal set
EUR 15,-Startnummer/startnumber 2 persoonlijke/personal sets
EUR 20,-Stal/Stall (inclusief/including strooisel/bedding)
EUR 125,-Tackroom
EUR 125,-(both 25/09/2020 17:00 hr tot/to 27/09/2020 18.00 hr)
Membership
APHA membership & APHA (novice) Amateur card
APHA membership or APHA (Novice) Amateur card
DPHC Membership until 31-12-2021

EUR 90,-EUR 45,-EUR 60,--

Camping incl. electriciteit/electricity 25/09/2020 17:00 hr tot/to 27/09/2020 18.00 hr EUR 90,-VOORWAARDEN INSCHRIJVING/CONDITIONS FOR ENTRIES
Samenvoegen onderdelen/Combining classes
Het showsecretariaat behoudt zich het recht voor om indien nodig (en waar toegestaan door de
APHA) onderdelen samen te voegen en/of te annuleren wanneer er minder dan 2 starts
ingeschreven zijn.
The organisation has the right to -if necessary- (and where allowed by APHA) combine classes
together and/or cancel a class when there are less than 2 combinations entered.

Paspoort en entingen/Horse passport and vaccinations
In het paspoort moet het transpondernummer vermeld staan. Dit kan er in geprint zijn of het kan
er met een sticker ingeplakt zijn. Over deze sticker moet dan een stempel van de uitgevende
instantie geplaatst zijn.
In the horses passport a transponder number has to be mentioned. This can be in print or as a
sticker. In this case the sticker must be stamped by the issuing body.
Uit de vaccinatiegegevens moet blijken dat het paard/pony een basisenting Influenza en tijdige
jaarlijkse herhalingsentingen heeft gehad. Een basisenting bestaat uit twee entingen die minimaal
21 en maximaal 92 dagen na elkaar gegeven zijn. Tussen de basisentingen in mag niet gestart
worden. Een enting moet tenminste 6 dagen voor een wedstrijd gegeven zijn. Een
herhalingsenting mag niet meer dan precies 1 jaar na de laatste enting gegeven zijn.
Veulens vanaf 6 maanden dienen geënt te zijn.
From the vaccination record must be clear that the horse has had a first/basic Influenza
vaccination followed by a yearly repeated vaccination. The first/basic vaccination is a vaccination
followed by a second vaccination within 21 to 92 days. In between these two vaccinations the
horse cannot be shown. A vaccination cannot be administered within 6 days before a show. The
follow up vaccination must be given within 12 months after the last vaccination.
Foals from the age of 6 months old must be vaccinated.
Annuleren/Cancellation
Bij een tijdige afzegging, dat wil zeggen minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd, met een
geldige reden en dokters- of dierenartsverklaring worden uitsluitend de boxhuur en de
administratiekosten doorberekend. Indien de deelnemer de bedoelde verklaring niet kan
overleggen of niet tijdig geannuleerd heeft, dan worden de volledige kosten in rekening gebracht.
With proper cancellation, that is at least 24 hours before the show starts, with a doctor- or
veterinarian statement only the stall rent and administration costs will be charged. If the
participant is not able to show the statement or does not cancel in proper time then the full
amount will be charged.
AANKOMST/ARRIVAL
Aankomst op vrijdag voor aanvang van de show vanaf 17.00 uur. Niet eerder!
Arrival on Friday before the show from 17.00 hours. Not earlier!
DPHC FUTURITY/MATURITY
Startgerechtigde nakomelingen voor/eligible offspring for the Futurity/Maturity 2020.
Voor een overzicht van de startgerechtigde nakomelingen verwijzen wij naar de DPHC website
www.dphc.nl of facebookpagina.
For an overview of the eligible offspring we refer to the DPHC website www.dphc.nl or Facebook
page.
OPENINGSTIJDEN/OPEN HOURS SHOWOFFICE
Het showsecretariaat is de avond voor de 1e wedstrijddag geopend van 19.00 tot 20.30 uur. Op de
showdagen is het showsecretariaat 1 uur voor aanvang van de show geopend.

The show office is open the evening before the 1st show day from 19.00 to 20.30 hours. On show
days the show office is open 1 hour before the show starts.
OPENINGSTIJDEN STALLEN EN LOSRIJDEN/OPENING HOURS STALLS AND WARM UP
Openingstijden stallen/Opening hours stalls
De stallen zijn van 22.00 uur tot 06.00 uur de volgende ochtend gesloten.
The stalls are closed from 22.00 to 06.00 hours the next morning.
Losrijden/Warm Up
Het inrijden is op de avond voor de 1e wedstrijddag of tijdens de show is mogelijk. Aanvang en
einde losrijtijd wordt bekend gemaakt op de vrijdag voor aanvang van de show.
Warm Up on the evening before the 1st show day or during the show is possible. Start and ending
time will be announced on the Friday before the show.
Inrijden in de show-arena mag alleen op aanwijzing van de doorman en indien dit binnen het
showprogramma past.
Warm Up in the show arena is only by indication of the doorman and when it fits within the shows
program.
Longeren/Longeing
Er mag alleen gelongeerd worden op de daarvoor aangegeven plekken.
Longeing can only take place at the indicated places for this.
ALGEMENE VOORWAARDEN/GENERAL CONDITIONS
•
•
•
•

De RIVM richtlijnen en de richtlijnen van de organisatie en locatie dienen nageleefd te
worden.
Iedereen dient een gezondheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen op het
showsecretariaat.
The RIVM guidelines and rules from the organisation and location are to be followed up.
Everybody has to fill in and sign a declaration of health at the show office.

Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden en Coronaprotocol
die te vinden zijn in ons inschrijfprogramma showoffice.dphc.nl en op de website van de DPHC.
For all other conditions we refer to the General Terms & Conditions and the Corona Protocol
which can be found in our registration program showoffice.dphc.nl and on the website of the
DPHC.

