
Vzw Belgian Old English Sheepdog 

Club Asbl 
 

 
Aangesloten bij de K.K.U.S.H. nr. 1122. 

Affilié à la U.R.C.S.H. n° 1122. 
  

20 STE INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 

20 EME EXPOSITION INTERNATIONALE 
 

 
MET – AVEC C.A.C. 

ZONDAG - DIMANCHE  20/10/2019 
 

SPORTZAAL DE DREEF SPORCENTRUM 
OOSTAKKER 1 

VORSELAAR (BIJ HERENTALS) 
 

KEURMEESTER / JUGE : 
SARAH JAYNE WINSON (UK) 

 
DE ORGANISATOREN BEHOUDEN ZICH HET RECHT VOOR DE KEUZE VAN DE KEURMEESTER TE WIJZIGEN 

LES ORGANISATEURS SE RESERVENT LE DROIT DE CHANGER LE JUGE SANS PRÉAVIS 
 

 

 



 

Alle honden gecoupeerd aan de oren na 01/10/2001 en/of aan de staart na 01/01/2006 zijn niet meer toegelaten op de tentoonstelling. (KB van 17/05/2001) 
Tous les chiens dont les oreilles ont été coupées après le 01/10/2001 et/ou la queue après le 01/01/2006 ne peuvent plus participer à l’exposition (l’AB 17/05/2001) 

All dogs which have cropped ears after 01/10/2001 and/or tail after 01/01/2006 will not admitted at the dogshow  (KB 17/05/2001) 

 

 

 
 
 

Inschrijvingen versturen naar :    Envoyez vos inscriptions à :      Send your subscriptions to : 
 

Claire TIBBE – George Bouillartlaan 14 – 8630 Veurne - Belgium 
TEL  :  00 32 (0)474 27 68 08              E-MAIL  :   CLAIRE.BOLOGNESER@TELENET.BE 

 
GELIEVE TIJDIG IN TE SCHRIJVEN – VEUILLEZ INSCRIRE A TEMPS – PLEASE REGISTER IN TIME 

ONHERROEPELIJKE SLUITING OP : CLOTURE IRREVOCABLE LE :  END OF SUBSCRIPTIONS : 

05/10/2019 
Of wanneer het vooropgestelde aantal honden bereikt is.  - Ou quand le nombre de chiens prévus est atteint. - Or when the maximum 

number of participants is reached. 

 

 

GELIEVE TE NOTEREN DAT HET NIET TOEGESTAAN IS EIGEN DRANK IN DE ZAAL TE NUTTIGEN.  DRANK DIENT 
IN DE ZAAL AANGEKOCHT TE WORDEN. 

EIGEN LUNCH KAN MEEGEBRACHT EN GEZAMENLIJK GENUTTIGD WORDEN, EVENTUEEL KAN EEN BROODJE 
TER PLAATSE GEKOCHT WORDEN. 

 

 

 
ALLE BETALINGEN OP  : TOUS LES PAIEMENTS SUR : ALL PAYMENTS ON : 
 
BOESC  BANKREKENING / COMPTE EN BANQUE / ACCOUNT  :  
IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER) :   BE05 9795 2101 3475 
BIC (BANK IDENTIFIER CODE) :      ARSPBE22 
 
  



Zeer belangrijk: klasseindeling 
 

1.  Babyklas  : voor alle honden van 4 tot 6 maanden oud op de dag van de tentoonstelling 
2.  Puppyklas : voor alle honden van 6 tot 9 maanden oud op de dag van de tentoonstelling 
3.  Jeugdklas : voor alle honden van 9 tot 18 maand oud op de dag van de tentoonstelling. 
4.  Tussenklas : voor honden vanaf 15 maand tot 24 maand op de dag van de tentoonstelling 
5.  Open klas : voor alle honden vanaf 15 maand op de dag van de tentoonstelling. 
6. Fokkersklas : voorbehouden aan honden vanaf 15 maand die toebehoren aan de fokker of door hem ten dezer titel worden tentoongesteld. 
7.  Kampioenklas : voor alle honden die de titel van internationaal of nationaal kampioen behaald hebben.  
Fotokopie van het certificaat bijvoegen. Bij gebrek hieraan wordt de hond automatisch naar de openklas verschoven.  
Het is verboden deel te nemen aan meer dan één klas van individuele mededinging. 
8.  Veteranenklas : minimum leeftijd 8 jaar op de dag van de tentoonstelling. 
9.  Koppelklas : voor twee honden van dezelfde variëteit maar van verschillend geslacht, welke bona fide eigendom zijn van de tentoonsteller. Om in een 

koppelklas te kunnen mededingen moeten de twee honden ook ingeschreven zijn in een der klassen van individuele mededinging. 
10.  Groepsklas : voor minstens drie honden van dezelfde variëteit, zonder onderscheid van geslacht, welke bona fide eigendom zijn van de tentoonsteller. Om in 

een groepsklas te kunnen mededingen, moet ieder der honden ook ingeschreven zijn in een der klassen van individuele mededinging. 
Nota :   de fokker mag honden van zijn eigen fok, welke in andere handen overgegaan zijn, tentoonstellen op voorwaarde dat de namen der 
tegenwoordige eigenaars aangegeven worden, gevolgd door de melding: 'voorgesteld door de heer/mevr. KKKKKKKK.........als fokker'. 

Belangrijk bericht  :   
De klassen van individuele mededinging zijn de volgende : jeugd-, open-, gebruikshondenklassen, kampioen.   
Alle inschrijvingen door de tentoonstellers gedaan gebeuren onder hun verantwoordelijkheid. 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 artikel van het reglement. 
Door het inzenden van dit formulier verplicht hij zich tot het betalen van het inschrijfgeld zelfs indien hij op de tentoonstelling afwezig blijft. 
Hij verplicht zich ertoe zijn hond niet voor 17.00 uur terug te nemen. 
De inschrijvers geven door hun inschrijving uitdrukkelijk toelating aan BOESC vzw  om foto's genomen tijdens de wedstrijd voor niet-commerciële doeleinden te 
gebruiken in het clubblad of op de website. 
De beheerraad heeft het recht inschrijvingen te weigeren zonder de redenen ervoor op te geven.  
 
Ondergetekende verklaart : 
1.        Dat hij de reglementen van de tentoonstelling aanvaardt en zich eraan zal houden 
2.        Dat hij de sportieve uitspraken van de K.K.U.S.H. zal aanvaarden 
3.        Dat zijn honden vrij zijn van ziekten 
4.        Dat hij geen lid is van een vereniging die niet aangesloten is bij de K.K.U.S.H. of bij een organisme dat niet erkend is door  de F.C.I. 

 

Très important  :  explication des classes 
 

1.  Classe de baby : pour tous les chiens ages de 4 a 6 mois, le jour de l'ouverture de l'exposition 
2.  Classe de puppy : pour tous les chiens ages de 6 a 9 mois, le jour de l'ouverture de l'exposition 
3.  Classe des jeunes  : pour tous les chiens ages de 9 a 18 mois le jour de l'ouverture de l'exposition 
4.  Classe intermédiaire : chien de 15 à 24 mois le jour de l’exposition 
5.  Classe ouverte  : pour tous les chiens à partir de 15 mois le jour de l'exposition 
6.  Classe élevage  : réservé aux chiens ages de 15 mois au moins le jour de l’exposition, appartenants au producteur ou exposés par lui a ce titre. 
7.  Classe champions  :  pour tous chiens ayant obtenu le titre de champion international ou national. Joindre photocopie du certificat au bulletin.  
Si celui-ci n’est pas joint, le chien sera inscrit d’office en classe ouverte. Il est interdit d’engager en plus d’une classe de concurrence  individuelle. 
8.  Classe de vétérans  :  age minimum 8 ans, le jour de l'ouverture de l'exposition. 
9.  Classe des couples  :  pour deux chiens d'une même variété et de sexe différent, appartenant bona fide au même propriétaire. Pour pouvoir concourir dans la classe 
des couples, les chiens doivent être également engages dans une classe de concurrence individuelle. 
10.  Classes des groupes: pour au moins trois chiens d'une même variété sans distinction de sexe, appartenant bona fide au même propriétaire. Pour pouvoir concourir 
dans la classe des groupes, les chiens doivent être également engages dans une classe de concurrence individuelle. 
Note  :  le producteur peut présenter des chiens de son élevage passés en d'autres mains, a condition d'indiquer le nom des  
propriétaires actuels, en les faisant suivre de la mention : 'présenté par m./mme KKKKKKKKKKKK.à titre d'éleveur'. 
Important  :  les classes de concurrence individuelle sont les classes des jeunes, ouvertes, travail, champions. 
Tous les engagements sont faits 'bona fide' par les exposants et sous leur responsabilité. Toute déclaration inexacte, qui aura eu pour effet de faire figurer un chien dans 
une classe dont l'accès aurait du lui être interdit, entraînera l'annulation et la restitution des prix gagnés indûment et, éventuellement, la sanction prévue par le règlement 
Par son inscription, il s’engage au paiement du droit d’inscription même s’il ne participe pas à l’exposition. 
Il s’engage à ne pas reprendre son chien avant 17.00. 
Par son inscription, le participant donne expressément à l’asbl Boesc le droit d’utiliser à des fines non commerciales (revue, web site) les photos prises durant 
l’exposition. 
Le Conseil d’Administration est en droit de refuser une inscription sans motiver ce refus. 
 

Je soussigné déclare : 
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’U.R.S.C.H. 
3.   A ma connaissance n’existe pas de maladie infectieuse ou contagieuse dans mon élevage 
4.   Ne faire partie d’aucun club ou société non affilie à l’U.R.S.C.H. ni d’un organisme non reconnu par la F.C.I.  
 

Very important  :  classes  
 

1.  Baby class  :  all dogs, 4 to 6 months old at the day of the OES Show 
2.  Puppy class  : all dogs, 6 to 9 months old at the day of the OES Show 
3.  Youth class  : all dogs, 9 to 18 months old at the day of the OES Show. 
4.  Intermedium class : dogs between 14 and 24 months old at the day of the OES Show 
5.  Open class  :  all dogs, at least 15 months old at the day of the OES Show 
6.  Breeders class  :  all dogs, at least 15 months old at the day of the OES Show – showed by the breeder. 
7.  Champions class  :  all dogs with the title of international or national champion. A copy of the certificate is required.  
Failing that the dog will automatically compete in the Open class. Competing in more than one class is not permitted. 
8.  Veterans class  :  minimum age of 8 years at the day of the OES Show. 
9.  Couple class  :  two dogs of the same breed but different sex, showed by the owner.  Both dogs also have to participate in one of the individual classes. 
10.  Group class  :  at least three dogs of the same breed, the same or different sex, showed by the owner.  All dogs also have to participate in one of the individual 
classes. 
Note :  Dogs, property of any person, can be showed by the breeder. On the inscription form the owner has to be mentioned, followed by : ‘showed by Mr/Mrs KKK 
KKKKKKK as breeder’.  
IMPORTANT  :  Individual classes are : youth -, open -, utility -, champions -.   
All participants are responsible for their subscriptions. Dogs competing in the wrong class will be disqualified. 
Participants are obliged to pay the inscription money after transmitting this form, even if they would be absent at the OES Show. 
Participants and their dogs will not leave the OES Show before 5 PM. 
Participants permit BOESC to take photos for non-commercial purposes in the club magazine and website. 
Subscriptions can be refused by the BOESC committee. 
 

I the undersigned declare : 
1.  that I except and will observe the terms of engagement.  
2.  that I will accept the results of the judge and KKUSH (Royal Kynologic Union St-Hubertus) 
3.  that my dogs have no diseases of any kind. 
4.  that I am not a member of any club, not approved by F.C.I. 

  



IN HOOFDLETTERS  AUB -  MAJUSCULES  SVP - CAPITALS  PLEASE 
 
NAAM VAN DE HOND  /  NOM DU CHIEN  /  NAME OF THE DOGKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
 
STAMBOOM  /  PEDIGREE GEBOORTEDATUM  /  DATE DE NAISSANCE  /  DATE OF BIRTH    GESLACHT  /  SEXE  /  SEX 
 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.. 
 
CHIPNUMMER / NUMÉRO DE PUCE / MICROCHIP KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.. 
 
VADER VAN DE HOND  /  PÈRE DU CHIEN  /  FATHER OF THE DOG  
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
 
MOEDER VAN DE HOND  /  MÈRE DU CHIEN  /  MOTHER OF THE DOGKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. 
 
FOKKER  /  ÉLEVEUR  /  BREEDERKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.. 
 
 
 
KOPPEL MET  /  COUPLE AVEC  /  COUPLE WITH  : 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.. 
GROEP MET  /  GROUPE AVEC  /  GROUP WITH  : 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.. 
 
JUNIOR HANDLING  :   
NAAM KIND + LEEFTIJD  /  NOM ENFANT + AGE  /  NAME JUNIOR + AGE  : 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.   
 
NAAM EIGENAAR  /  NOM PROPRIÉTAIRE  /  NAME OWNER 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. 
 
ADRES  /  ADRESSE  /  ADDRESS 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.. 
 
POSTCODE EN GEMEENTE  /  CODE POSTAL ET DOMICILE  /  POSTAL CODE AND CITY 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
 
LAND  /  PAYS  /  COUNTRY 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 
 
TELEFOON EN E-MAIL  /  TELEPHONE ET E-MAIL  /  TELEPHONE AND E-MAIL 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. 
 
 O  BABYKLAS          /  CLASSE BABY    /  BABY CLASS 

 O  PUPPYKLAS        /  CLASSE PUPPY  /  PUPPIE CLASS                               30 €  
 O  VETERANENKLAS  /  VÉTÉRANS         /  VETERANS CLASS 
 O  JEUGDKLAS          /  CLASSE JEUNES             /  YOUTH CLASS 
 O  TUSSENKLAS        /  CLASSE INTERMÉDIAIRE   /  INTERMEDIUM CLASS 
 O  OPENKLAS           /  CLASSE OUVERTE           /  OPEN CLASS 

 O  FOKKERSKLAS       /  CLASSE ELEVAGE           /  BREEDERS CLASS           45 € 

 O  KAMPIOENSKLAS  /  CLASSE CHAMPION       /  CHAMPION CLASS 
 
VANAF DE TWEEDE EN/OF DERDE HOND VAN DEZELFDE EIGENAAR  /  A PARTIR DU DEUXIEME ET/OU TROISIEME CHIEN DU MEME 

PROPRIETAIRE :   - 15 € 
 

BOESC-LEDEN  /  MEMBRES BOESC : - 2 € PER EIGENAAR/PAR PROPRIETAIRE  

 
INSCHRIJVINGSGELD VOOR DE HOND(EN)  /  INSCRIPTION POUR LE(S) CHIEN(S)  /  INSCRIPTION MONEY FOR THE DOG(S) 
 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK....X 45 € = KK.K  € 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK....X 43 € = KK.K  € 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK....X 30 € = KK.K  €  
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK....X 28 € = KK.K  €  
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK....X 15 € = KK.K  €  
 
 
TOTAAL / TOTAL :                                                                              KKKKKKKK.  € 
 
Privacy beleid ( GDPR wetgeving 25/05/18 ): 
 
Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een databank ten einde u te kunnen registreren als deelnemer aan onze clubshow.  Uw gegevens worden 
enkel gebruikt om u in te schrijven voor onze clubshow.  Uw e-mailadres wordt gebruikt om u per mail uw inschrijving te kunnen bevestigen en de nodige 
informatie omtrent de clubshow te bezorgen.  Uw adresgegevens worden enkel gebruikt om informatie omtrent de clubshow te versturen.  Ten laatste 4 
weken na de tentoonstelling zullen uw gegevens in onze databank gewist worden.  Uw gegevens zullen niet aan anderen doorgegeven of doorverkocht 
worden. Uw gegevens zullen door ons ook niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor deze tentoonstelling en de daaruit voortspruitende 
verplichtingen. 
Enkel de voorzitter, secretaris en penningmeester van onze vereniging hebben toegang tot deze gegevens. 
BOESC vzw eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze te beschermen. 
 
Ondergetekende verklaart : dat hij de reglementen van de tentoonstelling aanvaardt en zich er zal aan houden, dat hij de sportieve uitspraken van de KKUSH 
zal aanvaarden, dat zijn honden vrij zijn van ziekten en dat hij geen lid is van een vereniging die niet aangesloten is bij de KKUSH of bij een organisme dat 
niet erkend is door de FCI. Door het inzenden van dit formulier verplicht u zich tot het betalen van het totale inschrijfgeld, zelfs indien u op de tentoonstelling 
afwezig blijft. 
 
Ik ga akkoord ( verplicht ) , op datum van : HHHHHHHHHH. 

handtekening deelnemer : 

naam deelnemer : 


