
 

 

                    De Tibetaanse  Rassenclub van België v.z.w.  

Le club  des  races tibétaines  de Belgique a.s.b.l 

 T.R.C.    
Aangesloten  bij de K.K.U.S.H  N°637 /  Affilié à l’U.R.C.S.H  N°637 

 

Organiseert  haar  traditionele  44ste  clubshow - rasspeciale 

Organiseé  sa  traditionelle  44ème  l’exposition spéciale de races du club 

Organizes  its  traditional  44-th traditional club show - breed special 

 

met – avec - with 

                         C A CC A CC A CC A C                       

                                      

 Zondag – Dimanche  – Sunday  

 

07 / 08 / 2022 
 

Keurder – Juge – Judge 

Mrs. Anita Foley-Duggan (Ierland) 
 

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

*  Do Khyi  * 
 

       
 

Plaats van de activiteit/ Lieu de l’activité / Location of the activity: 

Om 10 uur/ à 10H 
 

KKV Brabo, Prins Albertlei 1, 2930 Brasschaat (Antwerpen), België 
           

 
 

 

 

          

        

De organisatie heeft het recht de keurder te wijzigen. De beheerraad heeft het recht inschrijvingen te 

weigeren zonder de reden ervoor op te geven. 

L'organisation a le droit de modifier le juge. Le comité se réserve le droit de refuser l'inscription sans 

donner de raison. 

The organization has the right to refuse registration without giving a reason. The organization has the right 

to change the Judge. 



 

 

        Sluitingsdatum / date de clôture / Meldeschluss / date of closing 

27  Juli  2022 

 
                     Volwassene klassen                                  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 € 
4de en verdere volwassenen honden                    20 €                       25 € 

                                 
                  Voor honden ingeschrijven in  
                  Jeugdklas  (9- 18 m)                                          30 €                       35 € 
                  Baby of Puppy of veteranen klassen                     25 €                       30 € 
                  En verdere inschreven Baby/Puppy/Veteraan        20 €                       25 € 

 
Met meerdere geregistreerde honden, kunnen NIET de Baby, Puppy,  

Jeugd of Veteraan als de eerste hond beschouwd worden!  
 

Avec plus de chiens enregistrés, le bébé, chiot, jeune ou vétéran ne peuvent  
pas être considérés comme le premier chien!  

 

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

 

 
Bedrag der inschrijvingen / Montant d’inscriptions / Meldegebühr / Participation fee: 

                                 Showhandling - Junior   (<13 - 17jaar / ans ) = 10 euro 
                                                      - Senior   (= / >18 jaar / ans ) = 10 euro 

 
PAIEMENT   /   BETALING   /   ZAHLUNG   /   PAYEMENT 

 
Betalingen en inschrijvingen moeten gelijktijdig gebeuren. Vermeld op de overschrijving 

 het RAS en de NAAM van de honden / Prière de payer le montant au moment des inscriptions.  
Indiquer sur le paiement la RACE et le NOM des chiens / Please pay the amount at the time  

of registration. Indicate on the payment BREED and NAME of dogs. 
 

Voor België en voor buitenlanders/ Pour la Belgique et pour les étrangers: 
Bankoverschrijving op rekening/ Virement au compte:   BE42 8904 9410 0954 

Op naam van / au nom de/Auf Nahme von / on the name of:  T.R.C. 
  

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

Betalingen op de dag van de Show/ Paiements sur le jour de l'émission/ 
Zahlung am Tag der Ausstellung / Payment on the day of the exhibition 

+ 10 euro 
 

Tentoonstellingssecretariaat / Secrétariat de l'expo: 
 

Tel: 0032 (0) 9 / 336 57 68       E-mail:   evadewine@telenet.be 
Online inschrijven / Ligne l'inscription par site:   

https://www.tibetaanserassenclub.be/ 
 

 



 

 

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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 mogelijkheid 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.  

 



 

 

                            KKV BRABO,  Prins Albertlei 1, 2930 Brasschaat (Antwerpen),België 

 

 

    

    

 

    


