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Organiseert  haar  traditionele  40-ste  clubshow - rasspeciale 
 

met  

                         C A CC A CC A CC A C                       

                                      
 Zondag – Dimanche  – Sunday  

 

22223333    / 0/ 0/ 0/ 09999    / 201/ 201/ 201/ 2018888    
 

Keurder – Juge – Judge 

Mrs. Stephanie Walsh  (Ierland) 
 
 

*    Lhasa Apso   *   Shih Tzu   *   Tibetan Spaniel   *   Tibetan Terrier    * 
 
 

 
 

Mr. Marc Degeeter (België) 
 
 

*  Do Khyi  * 
 

 

 
 

Plaats van de activiteit/ Lieu de l’activité / Location of the activity: 
Om 10 uur/ à 10H 

 
 
 

Achterdiedonken 6b,  2820 Bonheiden, België 
 
 
 
 

De organisatie heeft het recht de keurder te wijzigen / L'organisation a le droit de modifier le juge /  
Die Organisation hat das Recht, den Richter zu ändern / The organization has the right to change the Judge. 



 

Sluitingsdatum / date de clôture / Meldeschluss / date of closing 

10  September  2018 
 

                Bedrag der inschrijvingen:             Leden  TRC           Niet leden TRC 

                                                                                   

   1ste Hond in de volwassene klassen                    35 €                       40 € 

   2de  Hond in de volwassene klassen                    32 €                       37 € 

   3de  Hond in de volwassene klassen                    28 €                       33 € 

          Jeugdklas  (9- 18 m)                                          30 €                       35 € 

          Baby / Puppy / veteranen klassen                  20 €                       25 € 

          en alle verdere ingeschreven honden            20 €                       25 € 

 

!!!  Met meerdere geregistreerde honden, de Baby, Puppy, Jeugd of Veteraan  

niet als de eerste hond kunnen beschouwd worden !!!  
 
 

 

     Ieder ingeschreven hond ontvangt een leuke prijs     
Chaque chien reçoit il recevra prix très intéressant 

 

 

 

 

 

 
 
 

BETALING 
 

Betalingen en inschrijvingen moeten gelijktijdig gebeuren. Vermeld op de overschrijving 
 het RAS en de NAAM van de honden  

 

Voor België en voor buitenlanders: 
Bankoverschrijving op rekening:   BE42 8904 9410 0954 

Op naam van  T.R.C. 
  

IBAN: BE42 8904 9410 0954     SWIFT / Bankcode / BIC:  VDSPBE91  
 

Betalingen op de dag van de Show 
+ 10 euro 

 
 

 

Tentoonstellingssecretariaat / Secrétariat de l'expo: 
 

Tel: 0032 (0) 9 / 336 57 68       E-mail:   evadewine@telenet.be 
 

Online inschrijven:  http://tibetaanserassenclub-com.webs.com/ 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

    

    

    

    

    

    

Uit het Reglement van de tentoonstelling erkend door de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus. 
 
Het reglement van de KKUSH zal toegepast worden op deze tentoonstelling. Het bestuur verzoekt de exposanten  die er kennis 
wensen van te nemen zich te wenden tot het secretariaat. Opening en sluiting van de tentoonstelling:  
deze zal plaats hebben van 08.30 uur tot 16.00uur. De keuringen beginnen om 10.00 uur. 
Belangrijk: Het is de exposant formeel verboden, op andere tentoonstellingen behaalde prijzen aan te plakken. 
Verantwoordelijkheid: Het organiserend bestuur neemt alle voorzorgen om de reinheid en goede verzorging te verzekeren  
van de honden op de tentoonstelling aanwezig, alsook voor alle voorwerpen welke haar zouden toevertrouwd worden. Het 
comité kan echter niet de minste verantwoordelijkheid aanvaarden voor diefstallen, verlies of schade betrokken hetzij aan de 
honden, hetzij aan de voorwerpen in de lokalen aanwezig. De geachte bezoekers worden met nadruk verzocht zich niet te  
dicht bij de honden te begeven, daar het comité alle verantwoordelijkheid afwijst voor beten of ongevallen. Alle in het 
reglement niet voorziene ongevallen en alle betwistingen betreffende uitvoering ervan zullen onmiddellijk en zonder mogelijk-
heid van beroep door het comité beslist worden. 

 
Zeer belangrijk:    Klassenindeling  (art.23 van het tentoonstellingsreglement) 
 

1. Babyklas: voor alle honden van 3 tot 6 maanden oud op de dag van de tentoonstelling. Deze klas komt niet in 
aanmerking voor de beste van het ras en C.A.C. 

 
2. Puppyklas: voor alle honden van 6 tot 9 maanden oud op de dag van de tentoonstelling. Deze klas komt niet in 

aanmerking voor de beste van het ras en C.A.C. 
 

3. Jeugdklas: voor alle honden van 9 tot 18 maanden oud op de dag van de tentoonstelling. Deze klas komt niet in 
aanmerking voor het C.A.C.  

 
4. Tussenklas: voor alle honden vanaf 15 maanden tot 24 maanden. Deze klas komt in aanmerking voor het C.A.C.  

 
5. Open klas: voor alle honden vanaf 15 maanden op de dag van de tentoonstelling. Deze klas komt in aanmerking voor 

het C.A.C.  
 

6. Fokkers klas: voor alle honden vanaf 15 maanden op de dag van de tentoonstelling. Deze klas komt in aanmerking 

voor het C.A.C.  
 

7.  Kampioensklas: minimum leeftijd 15 maanden op de dag van de tentoonstelling open voor honden die een 
internationale schoonheidskampioen titel van de F.C.I. of een nationale schoonheidskampioen titel behaald hebben. 
Fotokopie van het certificaat bijvoegen, bij gebrek hieraan wordt de hond automatisch naar de open klas 
overgeschreven. Het is verboden deel te nemen aan meer dan één klas van de individuele mededinging. Deze klas 

komt in aanmerking voor het C.A.C.  
 

8. Veteranenklas: minimum leeftijd 8 jaar op de dag van de tentoonstelling.  
Deze klas komt niet in aanmerking voor het C.A.C.  

 
9. Koppelklas: voor 2 honden van dezelfde variëteit maar verschillend geslacht, welke bona fide eigendom zijn van  

de exposant.  
Om in koppelklas te kunnen mededingen, moeten de 2 honden ook zijn ingeschreven in één der klassen van de 
individuele mededinging. 

10. Groepsklas: voor minstens 3 honden van dezelfde variëteit zonder onderscheid van geslacht, welke bona fide 
eigendom zijn van de exposant.  
Om in een groepsklas te kunnen mededingen, moet iedere hond ook zijn ingeschreven in één der klassen van de 
individuele mededinging. 

11. Fokdierenklas: Voor honden(reu of teef) voorgebracht met minstens drie afstammelingen op de tentoonstelling 
tegenwoordig en ingeschrijven in een klas van individuele mededinging. De klassering houdt alleen rekening met  
de waarde der afstammelingen en de prijzen worden toegewezen welke ook ouderdom en de staat van het fokdier 
 is; het volstaat dat hij/zij ook op de tentoonstelling aanwezig is. Het is eveneens verboden deel te nemen aan meer  
dan één klas van individuele mededinging vernoemd in Art.23 met uitzondering uiteraard van de Fokdierenklas. 

 
 
       

Belangrijk bericht:  
 Elke onjuiste verklaring die aanleiding zou gegeven hebben tot het inschrijven van een hond in een klas waartoe hij niet  
 gerechtigd is, brengt met zich de vernietiging van de bekomen uitslag en terugname van de prijzen welke de hond zou   
gewonnen hebben en gebeurlijk, de sanctie voorzien door het reglement.   

 



 

T.R.C. CLUBSHOW  23 – 09 – 2018    met / avec/ with  CAC       
EEN FORMULIER PER HOND 

Naam v/d eigenaar   
Nom du propriétaire:......................................................................................................................................................... 
 

Straat /rue........................................................................................................................................................................... 
 

Postcode/code postal......................Woonplaats/domicile…….........................................................Land/pays…........... 
 

Ras / race:...................................……………………...... Geslacht / sexe.................Geboren / né .....…/...……/.……. 
 

Naam v.hond / nom du chien............................................................................................................................................. 
 

Stamboomnr./ n° du pedigree.......................................................Chip °/Tatouage :….……………………..… 
 

Vader / père....................................................................................................................................................................... 
 

Moeder / mère:.................................................................................................................................................................. 
 

Fokker /producteur:........................................................................................................................................................... 
Klassen / classes :  aangekruist / marqué / marked with a cross 

            Baby (3 – 6 m)                                             (geen/pas de  CAC) 

            Puppy (6 – 9 m)                                           (geen/pas de  CAC)                                          

            Jeugd / jeune / jugend / junior (9 – 18 m)   (geen/pas de  CAC) 

            Tussen  / intermédiare  (vanaf 15 – 24 m)         

            Open  / ouverte             (vanaf / depuis 15 m)                                              

            Fokkers / élevage          (vanaf / depuis 15 m)                                                            

            Kampioen / champion: (vanaf / depuis 15 m)                                                             

            Veteranen / vétérans     (vanaf/depuis 8j/ans)    (geen / pas de CAC)                               

            Koppel met / couple avec (gratis / gratuit)     

            Groep / groupe                   (gratis / gratuit) 
 

                                                                                                                                        
 

Ondergetekende verklaart: Dat hij de reglementen van de Tentoonstelling aanvaardt en zich eraan zal houden. Dat 
hij de sportieve uitspraken van de KKUSH zal aanvaarden. Dat zijn honden vrij van ziekten zijn. Dat hij geen lid is v
en een vereniging die niet is aangesloten bij de KKUSH of bij een organisatie niet erkend door het FCI. Het bestuur 
heeft het recht inschrijvingen te weigeren zonder opgave van redenen.   
 
Je soussigné déclare:  Avoir pris connaissance des dispositions contenues dans les règlements de l'exposition et m'e
ngage a m'y conformer. Accepter le juridiction sportive de l'URCSH. Qu'a ma connaissance il n'existe pas de maladi
e infectueuse ou 
contagneusedans mon elevage. Ne faire partie d'aucun Club ou société non affilié à l'URCSH ni d'un organisme non 
reconnu par la FCI . Le comité se reserve le droit de refuser les inscriptions qu'il croit ne pas devoir admettre.   
 

Door inzending van het inschrijfformulier verplicht men zich het inschrijfgeld te voldoen, ook indien men 
op de showafwezig blijft./ 
Le fait d'envoyer le bulletin d'inscription implique l'obligation de règler en même temps les droits d'inscript
ions, même si  l'on ne se présente pas à l'exposition.   
 

Plaats / Domicile................................................................................Datum / date ............./............./….......... 
 

E-mail adres:……………………………………………….……………..…Tel :……..…………………... 
 
Handtekening / signature..........................................................Lid /membre of  TRC: JA - OUI / NEE – NO 

 
 



 

 
ZEER BELANGRIJK !   Betalingen en inschrijvingen moeten gelijktijdig gebeuren.Na betalingen 

(en na de afsluitdatum)  ontvangt de exposant een toegangsbewijs.  
ONDERGETEKENDE VERKLAART:1.Dat hij de reglementen van de tentoonstelling aanvaardt en zich 
eraan zal houden.  2.Dat hij de sportieve uitspraken van de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus 
zal aanvaarden.3.Dat zijn honden vrij  zijn van ziekten en ingeënt is tegen RABIES per 3jaar, 
PARVOVIROSE & HONDENZIEKTE vanaf 3 de leeftijds jaar vereist  per 2jaar, KENNELHOEST 
jaarlijks verplicht (Intranasaal of per injectie). 4.Dat hij geen lid is van een vereniging die niet  aan 
gesloten is bij de K.K.U.S.H. of bij een  organisme die niet erkend is door de F.C.I. 5.Verantwoordelijk te 
zijn voor  beten of andere ongevallen, veroorzaakt door zijn hond(en). 6.De raad van bestuur heeft het 
recht inschrijvingen  te weigeren  zonder de redenen ervoor op te geven. 7.Door het inzenden van dit 
formulier verplicht hij zich tot het betalen van het  inschrijvings geld, zelfs indien hij op de tentoonstelling 
afwezig blijft! 8.Loopse teven worden toegelaten. 9.Binnen de gebouw van tentoonstelling  geldt een 
algemeen rookverbod. 
TRES IMPORTANT ! Prière de payer le montant des inscriptions au moment de l’envoi des 

bulletins. Une carte d’entrée  sera envoyée à chaque  exposant, après paiement et la clôture des 

inscriptions. 
JE SOUSSIGNE DECLARE: 1.Avoir pris connaissance des dispositions  contenues dans les règlements de 
l’exposition, et  m’engage à m’y conformer. 2.Accepter la juridiction sportive de l’Union Royale 
Cynologique Saint-Hubert. 3.Que ses chiens sont exempts de mala-dies et sont  vaccinés contre RABIS 
/3ans, PARVO-VIROSE et la MALADIE DES CHIENS à  partir de la 3 ième année exiger /2 ans, la toux 
de chenil oblige annuellement. 4.Ne faire partie d’aucun club ou société non  affilé à  l’U.R.C.S.H., ni d’un 
organisme non reconnu  par la F.C.I. 5.Le propriétaire est responsable des morsures ou  autres  accidents  
causés par son (ses) chiens(s). 6.Le Comité se réserve le droit de refuser les inscriptions qu’il croit ne pas 
devoir  admettre. 7.En renvoyant ce formulaire, l’exposant s’engage  à payer le droit d’inscription même 
s’il est absent  à l’expositon! 8.Les chiennes en chaleur sont admises. 9.Interdire de fumer dans l'espace 
d'exposition. 
SEHR WICHTIG ! Die Zahlung der Meldegebühren und Anmeldung müssen gleichzeitig erfolgen. 

Jeder Aussteller empfängt  eine Eintrittskarte (nach Zahlung und Meldeschluss).  
DER UNTERZEICHNENDE ERKLÄRT: 1.Die Zuchtschauordnung voll und ganz  anzuerkennen. 2. Die 
sportlichen Entscheidungen der Königlichen Union Cynologique SaintHubert anzuerkennen. 3.Dass seine 
Hunde frei von Krankheiten sein und geimpft sind gegen RABIES (3jahre), PARVOVIROSE und 
KRANKHEIT VON CARRE Ab 3jahre (2jahre),  ZWINGERHUSTEN (jährlich). 4.Dass er kein Mitglied 
eines Hundevereins ist, der von der F.C.I.  nicht anerkannt ist. 5.Verantwortlich zu sein für alle Bisse und 
Unfälle, die sein Hund verursacht. 6.Die Ausstellungsleitung behält sich das Recht vor, Anmeldungen zu  
verweigern. 7.Nichterscheinen entbindet in keinem Fall von der  Zahlung der Meldegebühren! 8.Läufige 
Hündinnen sind  zugelassen 9.Im Gebäude der  herscht allgemeines  Rauchverbot 
VERY IMPORTANT ! Please pay fee when applying for enrollment. An admission ticket will be 

sent after payment  and  after the deadline for enrolment.  
THE UNDERSIGNED DECLARES:  
1.To have read the regulations and to abide them.  
2.To obey sports jurisdiction of the  Royal Cyno-logic Union St-Hubert. 
3.That his dogs are free from illnesses and have been vaccinated against RABIES(3years),  
PARVOVIRUS and DISTEMPER from the 3rd year (every 2 years), KENNEL COUGH (every year). 
4.Not to belong to a  club which is not affiliated to or recognized by the F.C.I.. 
5.To be reponsible for bites or other accidents caused by his dog(s).   
6.The Committee of club is entitled to reject  enrollments without any comment. 
7.By returning the form the breeder  binds  himself to pay the fee, even if he  does not attend the show. 
8.Bitches in season are allowed.   
9.Smoking is prohibited  inside the exhibition space. 
  
Het Bestuur/ Le Comité  T.R.C.:  Eric Cornelis; Corinna Vangelder, Angélique Claes; Jan De Bonte,  
Eva De Wine 

 


