
Royal Schipperkes Club België – 30-06-2019   
Keurmeesters: Reuen: Mad. J. Custot/CH- Teven: Guy Devriendt/B.  

Rasspeciale Schipperkes met CAC   
30-06-2019  - Windhondenrenbaan – Paalsesteenweg 91 – 3580 Beringen 

 
ÉÉN FORMULIER PER HOND / UN SEUL F0RMULAIRE  PAR CHIEN / ENTRY FORM (for one dog) 

Met blokletters of schrijfmachine invullen  Block writing or with type machine  vóór/avant/before 20-06-2019 

 
 
NAAM VAN DE HOND / NOM DU CHIEN / NAME OF THE DOG 
 
 …………………………………………………………………………………… 
 
 N°  LOSH…………………… NHSB………………………LOF……………………….. LOL………………..    
 
ander stamboeknr. /N° d’un autre livre d’origine / Registry nr. of another studbook ………………… 

                                        reu/mâle/male     □             teef/femelle/female   □ 
 
Geboortedatum / Date de naissance/ Date of  birth………………………… 
                                                        
Vader / Père / Father :……………………………………………………………….. 
 
Moeder / Mère / Mother :…………………………………………………………………….. 
 
Fokker / Éleveur / Breeder:…………………………………………………………      
 
 
EIGENAAR  / PROPRIÉTAIRE / OWNER ………………………………………………………………………………………………. 
 
Straat / Rue / Street …………………………………………………………………………N°…………………. 
 
Postcode / Code Postal / Postal code………………………… 
 
Woonplaats / Domicile / Place-City  …………………………………………  Land / Pays / Country…………………… 
 
Tel./Tél. ………………………………………………..mail…………………………………………………………………………………… 
 
 
1.     BABY   3  6 m.          (€10)                                                             Koppel/Couple/Brace  ••  met/avec/with 
2.    PUPPY   6  9 m.       (€10)                                              
3.    JEUGD/JEUNES/JUNIOR  9  18 m (€20)                                                       …………………………………………….. 
4.    INTERMEDIAIRE  15  24 m   (€30-leden €25)                                Groep/Groupe/Group •••     met/avec/with         
5.    OPEN-OUVERTE  + 15 m   (idem)                                                                       ………………………………………….. 
6.    FOKKERS-ÉLEVAGE-BREEDER + 15 m (idem)                                                ………………………………………….                                      

 honden door de fokker voorgesteld en/ of gefokt 
7.    VETERANEN-VÉTÉRANS  + 8 jaar/ans/years (€20)                                               
8.    KAMPIOEN-CHAMPION    (certificaat bijvoegen) (€30-leden €25) 
 

CHIP-nummer : ………………………………………………………………………… 
 
•• KOPPEL/COUPLE/BRACE : 2 honden van verschillend geslacht, die eigendom zijn van dezelfde exposant en ingeschreven 
in een klas van individuele mededinging   
Koppels en groepen: (GRATIS). 
 
Ondergetekende verklaart : dat hij/zij de reglementen van de KKUSH en de FCI aanvaardt , dat zijn honden vrij zijn van 
ziekten en dat hij geen lid is van een vereniging die niet is aangesloten en die niet is erkend door de F.C.I.  
Door het inzenden van dit formulier verplicht hij zich tot het betalen van het inschrijfgeld, zelfs indien hij op 
de tentoonstelling afwezig is ! 
                         
de/le/date………………………………………………………………….2019 
 
 HANDTEKENING / SIGNATURE  ………………………………………………………………………… 
 

Royal Schipperkes Club 
BE14 0010 7919 1583 – Dorpsstraat 85 – 3550 Heusden-Zolder / België 

Zie www.schipperke.be 
Ook inschrijving on-line mogelijk 


