
10/12/2005 

2006 
 

K . K . U . S . H . 
REGLEMENT VAN DE TENTOONSTELLINGEN 

 
Algemene bepalingen 

 
ART.1 
Alle tentoonstellingen, clubmatches, e.d. moeten ingericht worden in overeenstemming met de 
reglementen van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (zie Art.13 van het 
Nationaal Kampioenschap van de K.K.U.S.H.) 
 
ART.2 
Voor het houden van een hondententoonstelling in België heeft men een vergunning van de 
Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus nodig. Elke tentoonstelling staat onder toezicht van de 
K.K.U.S.H. die dit toezicht kan uitoefenen. 
 
ART.3 
Alleen aangesloten verenigingen bij de sectie 4A van de K.K.U.S.H. kunnen een vergunning 
krijgen tot het houden van een tentoonstelling. De vergunningen kunnen ook verleend worden 
aan combinaties van aangesloten verenigingen. 
 
ART. 4  
De tentoonstellingen worden als volgt ingedeeld: 
a.de C.A.C.I.B - tentoonstellingen 
b.de C.A.C. tentoonstellingen  
 1.voor alle rassen 
 2.voor een groep rassen (rasspeciale) 
 3.voor één enkel ras (rasspeciale) 
c.de tentoonstellingen zonder C.A.C. of C.A.C.I.B.    
 1.voor alle rassen  
 2.voor een groep rassen (rasspeciale) 
 3.voor één enkel ras (rasspeciale) 
d.de clubmatch, zonder C.A.C.  voorbehouden aan de leden van de organiserende vereniging(en) 
 1.voor alle rassen  
 2.voor een groep rassen 
 3.voor één enkel ras  
e.jonge hondendagen - veteranendagen 
 
Rasclubs kunnen enkel een clubmatch organiseren voor het door hen vertegenwoordigde ras. 
Alle andere vormen van keuringen staan evengoed onder toezicht van de K.K.U.S.H. 
 
ART.5 
De verenigingen welke een tentoonstelling wensen te organiseren, richten tot het verkrijgen van 
de nodige vergunning een aanvraag tot het secretariaat van de K.M.S.H.en aan het secretariaat 
van de Sectie 4A van de Vergadering der Afgevaardigden, met opgave van de plaats en het 
tijdstip waarop zij de tentoonstelling wensen te doen plaats hebben. De K.M.S.H. is bevoegd 
alvorens een vergunning te verlenen (voor het plaatsvinden van elke tentoonstelling, behalve 
voor CAC-CACIB- alle rassen, moet de inrichtende club nogmaals minstens 3 maand 
voorafgaandelijk een aanvraag richten tot de KMSH), zekerheid te verlangen betreffende de 
financiële afwikkeling van de tentoonstelling. Noch de K.M.S.H. noch de K.K.U.S.H. 
aanvaarden voor de ten behoeve van de tentoonstelling gemaakte schulden enige 
aansprakelijkheid. De K.M.S.H. behoudt zich het recht voor de vergunning tot het houden van 
een tentoonstelling te weigeren. 
 
ART.6 
Alle data voor tentoonstellingen moeten aangevraagd worden bij de opstelling van de kalender 
door de sectie 4A, ter publicatie in de Sportkalender. 
De aanvraag voor het verkrijgen van de vergunning tot het houden van een C.A.C.I.B.- of 
C.A.C.- tentoonstelling voor alle rassen, moet geschieden vóór 1 januari twee jaar voorafgaand 
aan het jaar van de organisatie. De datum van aanvraag geeft generlei voorrang, eventuele 
afwijkingen kunnen voorgesteld worden door sectie 4A.. 
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Tussen C.A.C.I.B.- tentoonstellingen moet een tijdspanne van 4 weken (minimum 26 dagen) 
blijven. Tussen C.A.C.I.B. en C.A.C.- tentoonstellingen minimum 2 weken. Evenals minimum 
2 weken tussen 2 C.A.C.- tentoonstellingen voor alle rassen. Speciale tentoonstellingen mogen 
niet georganiseerd worden op dezelfde dag als C.A.C.I.B. - of C.A.C.- tentoonstellingen voor 
alle rassen. 
Eventuele afwijkingen kunnen met akkoord van de sectie 4A en de raad van Bestuur van de 
K.M.S.H. 
 
ART.7 
De K.M.S.H. verleent jaarlijks vergunning voor een ieder jaar door haar vast te stellen aantal 
kampioenschaptentoonstellingen voor alle rassen. 
 
ART.8 
Het is aan tentoonstellinggevende verenigingen verboden op enigerlei wijze de medewerking te 
aanvaarden of prijzen te accepteren van niet door K.K.U.S.H. erkende kynologische 
verenigingen en speciaal - clubs. 
 
ART.9 
Verenigingen, die de vergunning tot het houden van een tentoonstelling wensen te verkrijgen, 
zullen een waarborgsom en taksen dienen te betalen, jaarlijks vastgesteld door de bevoegde 
besturen. 
 

Bepalingen betreffende de inrichtende vereniging 
 
ART.10 
Tot het verspreiden van programma's en inschrijfformulieren mag niet worden overgegaan 
alvorens de keurmeesterlijst door de K.M.S.H. is goedgekeurd. 
 
ART.11 
Op C.A.C.I.B.- en C.A.C.- tentoonstellingen voor alle rassen mogen hokken gebruikt worden. 
Voor het huisvesten van de honden kan worden gebruik gemaakt van tentoonstellingshokken 
die bij de K.M.S.H. kunnen gehuurd worden. ( mits betaling van een vooraf bepaald tarief) 
Voor het schoonhouden der tentoonstellingsgebouwen en terreinen is het 
tentoonstellingsbestuur verantwoordelijk. Alleen met de toestemming van de K.M.S.H. mogen 
de tentoonstellingshokken elders dan binnenshuis worden opgesteld. 
 
ART.12 
Zonder dispensatie van de K.M.S.H. en de toestemming van de keurmeester mogen aan deze 
laatste niet meer dan ± 80 honden ter beoordeling worden toegewezen. 
 
ART.13 
Alvorens de honden tot het tentoonstellingsgebouw (-terrein) worden toegelaten, zullen zij aan 
de ingang van het gebouw (terrein) door de daartoe aangewezen dierenarts worden onderzocht. 
Deze heeft de bevoegdheid tot het weren van die dieren, welke besmettingsgevaar of 
moeilijkheden kunnen opleveren voor aanwezige dieren en mensen. Hij moet iedere hond met 
oor-, oog- en huidaandoeningen, doof of blind weigeren. Gecastreerde reuen, ook indien slechts 
één testikel werd weggenomen, monorchide of cryptorchide reuen worden niet toegelaten. 
Zichtbaar dragende teven moeten geweigerd worden.  
Loopse teven mogen toegelaten worden mits akkoord van het organiserend comité  
Op de beslissing van de dierenarts is geen beroep mogelijk. Deze bepaling is slechts 
verplichtend van toepassing op C.A.C.I.B.- of C.A.C.- tentoonstellingen voor alle rassen . 
Een permanente dierenartsdienst moet voorzien worden op tentoonstellingen voor alle rassen en 
is wenselijk op de andere tentoonstellingen met een groot aantal honden, bvb. 100 
inschrijvingen. 
 
 
 
 
ART.14 
Het programma van een tentoonstelling moet inhouden:  
a. de kennisgeving dat de tentoonstelling wordt gehouden onder de voorschriften van de 
K.K.U.S.H. 
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b. de mededeling dat iedere exposant wordt geacht bekend te zijn met het 
tentoonstellingreglement 
c. de dag(en) en uren, waarop de tentoonstelling geopend is 
d. de dag der sluiting van de inschrijvingen 
e. de klassenindeling  
f.  het inschrijfgeld  
g. De lijst van keurmeesters, met de door hen te keuren rassen. 
 
ART 15 
Op de inschrijfformulieren moeten de volgende door de inzender te ondertekenen verklaringen 
voorkomen:  
 a.ondergetekende verklaart dat hij door het inzenden van een hond zich onderwerpt aan 
  de bepalingen van het tentoonstellingsreglement . 
 b.ondergetekende verklaart dat, voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven 
  hond, gedurende de laatst verlopen 12 weken, niet heeft verkeerd in  
  omstandigheden, waardoor het gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige 
  andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij 
  verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden, indien de aangegeven  
  omstandigheden zich voor de tentoonstelling nog mochten voordoen. 
  c. door inzending van het inschrijfformulier verplicht men zich het inschrijfgeld te 
  voldoen, zelfs indien men op de tentoonstelling afwezig blijft . 
 d.een boete ten bedrage van 125 euro. kan worden opgelegd aan elke inzender welke de 
  tentoonstelling verlaat voor het begin van de erekeuringen, zonder toelating van 
  de organisators. 
 
ART.16 
De inschrijving wordt ten minste drie weken voor de tentoonstelling gesloten en na de 
sluitingsdatum mogen geen inschrijvingen meer aanvaard worden. 
 
ART.17 
Ingeschreven kunnen slechts worden, honden, die op de dag der inschrijving bona fide 
eigendom van de inschrijver zijn. Wanneer ingeschreven honden vóór het plaats hebben van de 
tentoonstelling van eigenaar verwisselen, zal de inschrijver verplicht zijn, het secretariaat 
daarvan op de hoogte te stellen. In verband met het aanvaarden van honden met gecoupeerde 
oren of staarten is de nationale Belgische wetgeving bindend. 
 
ART.18 
Tot de tentoonstelling zullen alleen die honden kunnen worden toegelaten, welke volgens de 
catalogus zijn ingeschreven. 
 
ART.19 
Bij niet tijdig voldoen van het inschrijfgeld mag een boete worden gerekend van maximum 
40% van het inschrijfgeld voor elke hond. (te vermelden op het inschrijvingsformulier ) 
De wijze van betaling dient te geschieden op de manier aangegeven door de inrichtende 
organisatie. Voor buitenlandse deelnemers dient de betaling te geschieden per giro ,per bank, 
per internationaal postmandaat of per elektronische betaling. 
 
ART.20 
Minstens vijf dagen voor de aanvang der tentoonstelling moeten de exposanten in het bezit zijn 
van hun bewijs van deelneming. Op de tentoonstelling mogen geen veranderingen worden 
aangebracht in de klassen van inschrijving zoals deze in de catalogus staan vermeld. Alleen 
wanneer aan de hand van het inschrijfbiljet blijkt, dat het tentoonstellingssecretariaat of de 
drukker een vergissing heeft begaan, zal dit door het secretariaat worden hersteld. 

 
 
 

Catalogus 
 
ART.21 
Het bestuur van de tentoonstellinggevende vereniging is verplicht te zorgen, dat buiten hen en 
de op het secretariaat werkende personen, vooraf niemand anders inzage krijgt van de 
inschrijvingen, voordat de tentoonstelling plaats heeft. 
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ART. 22 
De catalogus van een tentoonstelling moet inhouden: 
 
a. De tentoonstellingen aan dewelke de FCI het CACIB toekent moeten de volgende benaming 
 krijgen: Internationale Hondententoonstelling met toekenning van het CACIB van de 
 FCI. 
b. Het logo van de FCI moet verplicht opgenomen worden op de cataloog van de CACIB-
 tentoonstelling, evenals de vermelding : "Fédération Cynologique Internationale" 
 (FCI). 
c. de namen van de leden van het bestuur. 
d. de uittreksels uit het reglement van de "Fédération Cynologique Internationale" (voor zover 
 het een tentoonstelling betreft waarop internationale kampioenschapprijzen kunnen 
 worden gewonnen) en uit het tentoonstellingsreglement. Uit dit laatste moeten in ieder 
 geval worden overgenomen: de te winnen kwalificatieprijzen en eventuele 
 groepsprijzen, de bepalingen betreffende de keuringen en de tijden waarop de honden 
 aanwezig moeten zijn. 
e. een alfabetische opgave van de ingeschreven rassen met hun nummers. 
f. de volgorde van de ringen, de in deze ring ambterende keurmeesters en de volgorde waarin 
 de rassen/variëteiten in de ringen worden gekeurd. 
g. de vermelding van de ereprijzen en de voor de erekeuringen aangewezen keurmeesters.  
h. de namen van de honden met het erkende stamboomnummer, hun geboortedatum, de naam 
 van de fokker, de namen van de beide ouderdieren, alsmede de naam en bij voorkeur 
 adres van de eigenaar.  
i. een alfabetische lijst met de namen en volledige adressen van de inzenders en de nummers 
 der honden. 

Klassenindeling 
 
ART. 23 
Op C.A.C.I.B.-, C.A.C.- en open tentoonstellingen voor alle rassen moeten de volgende klassen 
worden opengesteld:  
a. Jeugdklas: voor alle honden van 9 tot 18 maand. Deze klas komt niet in aanmerking voor het 
C.A.C.I.B. of het C.A.C.  
b.Intermediaire klas: voor alle honden van 15 tot 24 maanden. Deze klas komt in aanmerking 
voor het C.A.C.I.B. of het C.A.C. 
c. Open klas: voor alle honden vanaf 15 maand.  
d. Gebruikshonden klas: minimum leeftijd 15 maanden, 
Open voor de honden van de rassen onderworpen aan werkproeven, die een klassementsprijs 
(kwalificatie) of een C.Q.N./W.G.H. behaalden in een open C.A.C.- wedstrijd, eigen aan het 
ras. De exposant moet telkens het attest (of een fotokopie) conform aan het F.C.I.-model 
toevoegen, zoals het hem wordt afgeleverd door de Centrale Nationale Organisatie van het land 
waar hij verblijft (K.M.S.H., V.D.H., S.C.C., R.v.B., enz.). Dit attest vermeldt het type van de 
proef en of het resultaat geldig is voor deze klas. Wanneer het attest niet bij het 
inschrijfformulier gevoegd is, wordt de hond automatisch in open klas ingeschreven.  
(windhonden, samojeden, siberian husky, groenlandhond en alaskan malamute zijn ook 
toegelaten als ze in het bezit zijn van het nodige certificaat volgens FCI-model) 
e. Kampioenklas: minimum leeftijd 15 maanden. Open voor honden die een Internationale of 
Nationale Schoonheids kampioentitel behaald hebben. Fotokopie van het certificaat bijvoegen. 
Indien dit niet is bijgevoegd, wordt de hond automatisch in de open klas ingeschreven.  
f. Veteranenklas: voor honden ouder dan 8 jaar.  
 
De volgende klassen mogen nog voorzien worden.  
g. Babyklas: voor honden tot 6 maanden (in deze klas worden slechts de kwalificaties 
‘veelbelovend’, 'belovend' en 'voldoende' gegeven).  
h. Puppyklas: voor honden van 6 tot 9 maanden (in deze klas worden slechts de kwalificaties 
‘veelbelovend’, 'belovend' en 'voldoende' gegeven).  
 
Om de leeftijd te bepalen wordt rekening gehouden met de dag van de tentoonstelling. 
 
Het is verboden deel te nemen aan meer dan één klas van individuele mededinging.  
i. Koppelklas: voor twee honden van dezelfde variëteit maar van verschillend geslacht welke 
eigendom zijn van de exposant.  
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j. Groepsklas: voor minstens drie honden van dezelfde variëteit zonder onderscheid van 
geslacht, welke eigendom zijn van de exposant.  
Om in de koppelklas of de groepsklas te kunnen mededingen moeten alle honden ook 
ingeschreven zijn in één der klassen van individuele mededinging. Klassen van individuele 
mededinging zijn dus de klassen vermeld onder a, b, c, d, e, f., g en h 
Raadpleeg de desbetreffende reglementen van de K.K.U.S.H. en de F.C.I. voor de definitieve 
toekenning der Nationale en Internationale Kampioenschappen. 
 
ART. 24 
Op een C.A.C.- en een Open - tentoonstelling voor een groep rassen of één enkel ras  of een 
clubmatch of rasspeciale wordt dezelfde klassenindeling toegepast als vermeld in Art. 23, 
nochtans mogen volgende klassen worden toegevoegd:  
Fokkersklas: voor honden vanaf 15 maanden die toebehoren aan de fokker of door hem te dezer 
titel worden tentoongesteld.  
Fokdierenklas: voor honden (reu of teef) voorgebracht met minstens drie afstammelingen op de 
tentoonstelling tegenwoordig en ingeschreven in een klas van individuele mededinging. De 
klassering houdt alleen rekening met de waarde der afstammelingen en de prijzen worden 
toegewezen welke ook de 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. 
 
ART. 25 
Toekennen van het C.A.C. en het C.A.C.I.B. op C.A.C.I.B.-tentoonstellingen.  
Het C.A.C. en het C.A.C.I.B. worden gelijktijdig en samen aan de beste reu en beste teef 
toegekend (met minimum "Uitmuntend" en van een uitzonderlijke verdienste) in de 
samengevoegde open-, intermediaire, gebruikshonden- en kampioensklassen, dus niet in de 
Baby-, puppy-, jeugd- of veteranenklas. Het Reserve - C.A.C. en het Reserve C.A.C.I.B. 
worden onder dezelfde voorwaarden toegekend aan de tweede beste reu en tweede beste teef. 
Het C.A.C. en het C.A.C.I.B. , respectievelijk Res.C.A.C. en Res.C.A.C.I.B. zijn 
onafscheidelijk verbonden. 
De keurmeester beslist vrij over het wel of niet toekennen van het C.A.C. en het CACIB. 
 
ART. 26 
Toekennen van het C.A.C. op alle andere tentoonstellingen. 
Het C.A.C. wordt aan de beste reu en beste teef toegekend (met minimum  "Uitmuntend" en van 
een uitzonderlijke verdienste) in de samengevoegde open-, intermediaire ,gebruikshonden- en 
kampioensklassen evenals in de fokkersklas indien ze voorzien is, dus niet in de Baby-, puppy-, 
jeugd- of veteranenklas. Het Reserve - C.A.C. wordt onder dezelfde voorwaarden toegekend 
aan de tweede beste reu en tweede beste teef.  
De keurmeester beslist vrij over het wel of niet toekennen van het C.A.C.  
 
ART. 27 
Alle inschrijvingen door de exposanten gedaan gebeuren onder hun verantwoordelijkheid. Elke 
onjuiste verklaring, die aanleiding zou geven, of 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.  
 

Keurmeesters 
ART. 28 
De tentoonstellinggevende verenigingen mogen de keurmeesters uitnodigen, zodra zij van de 
K.M.S.H. toestemming hebben gekregen om een tentoonstelling te organiseren. Deze 
uitnodigingen behoren te geschieden onder voorbehoud van goedkeuring door de K.M.S.H. 
Zodra de goedkeuring op de keurmeesterlijst is verkregen, is het tentoonstellingsbestuur 
gerechtigd deze lijst te publiceren. De volledige keurmeesterlijst met de namen der 
uitgenodigde keurmeesters en de door deze te keuren rassen dient uiterlijk twee maanden voor 
de tentoonstelling gereed te zijn en door de K.M.S.H. te zijn goedgekeurd. 
 
ART. 29 
Mocht een keurmeester verhinderd zijn om zijn functie waar te nemen, dan heeft het bestuur der 
tentoonstellinggevende vereniging het recht een ander in zijn plaats te stellen. Indien op de dag 
van de tentoonstelling zelf de aangevraagde gekwalificeerde keurmeester niet aanwezig is of 
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niet in staat is te keuren, mag deze door de organisator door een gekwalificeerde keurmeester 
vervangen worden. Indien dit onmogelijk blijkt, mogen de organisatoren de meest competente, 
niet-gekwalificeerde persoon aanduiden, indien zij hem voor die functie bevoegd achten. 
Bijgestaan door een all-rounder of een keurmeester van dezelfde rasgroep zal deze persoon het 
C.A.C. en het C.A.C.I.B. geldig mogen voorstellen zonder dat hij zelf hierdoor in de toekomst 
automatisch voor de betreffende rassen als keurmeester gekwalificeerd wordt. Het is het bestuur 
van een tentoonstellinggevende vereniging niet toegestaan een uitgenodigde keurmeester te 
vervangen anders dan met toestemming van de betrokken keurmeester. 
 
ART.30 
Het is een erkende vereniging, haar bestuur of één of meer van haar bestuursleden niet 
geoorloofd de leden te bevelen, te verzoeken of te adviseren op een erkende tentoonstelling niet 
in te schrijven. 
 
ART.31 
Er wordt zonder catalogus gekeurd. De keurmeester kan vragen stellen aan de exposanten, 
echter nooit in overleg treden met derden betreffende de waarde van de honden. De keurmeester 
is verplicht alle door hem gekeurde honden te kwalificeren of te diskwalificeren. Hij dient 
slechts de vier beste honden van elke klas - uitgezonderd de honden die minder bekwamen dan 
Zeer Goed - te plaatsen, hetgeen dient te geschieden op een voor de exposanten en publiek 
duidelijk wijze. Voor de aanwijzing van de kampioen en de reserve - kampioen moet de 
keurmeester, aan het einde van de klassenkeuring uit de in aanmerking komende klassen(open , 
intermediaire, -fokkers, gebruikshonden- en kampioensklas) de als nummers 1 en 2 geplaatste 
honden, mits deze de kwalificatie Uitmuntend hebben gekregen, tegen elkaar doen uitkomen.  
Daarna wijst hij de beste hond van het ras resp. variëteit aan. De jeugdklas en de veteranenklas  
komt wel in aanmerking voor de keuze van de beste van het ras, de puppies en eventuele baby’s 
nemen echter niet deel aan deze keuring . 
De uitspraken van de keurmeester zijn onherroepelijk, behalve voor de gevallen, waarin zij 
strijdig zijn met de bepalingen van het tentoonstellingsreglement. De uitspraak wordt geacht te 
zijn vastgesteld, zodra de keurmeester de door hem ondertekende strook uit het keurboekje 
heeft afgegeven. 
 
ART. 32 
De keurmeester in functie op een tentoonstelling mag dezelfde dag géén honden voorstellen. De 
honden die toebehoren aan familieleden of verwanten in de 1e en 2e graad in directe of zijlijn 
van de keurmeester, evenals de onder één dak samenwonenden, mogen onder geen enkele 
voorwaarde gekeurd worden door deze laatste. 
 
ART. 33 
Beste van de groep, beste van de tentoonstelling, beste fokgroep, beste groep, beste koppel, 
beste veteraan, beste jeugd, beste puppy, beste baby en Junior Handling zullen gekeurd worden 
door een keurmeester die op voorhand zal aangeduid worden. 
 
De all-round keurmeesters van de gefedereerde landen van de FCI mogen alle rassen en alle 
competities keuren, inbegrepen beste van de tentoonstelling en beste van de groep, zonder 
voorafgaande toelating van hun nationale kynologische organisatie 
 
De groepskeurmeesters van de gefedereerde landen van de FCI mogen, zonder voorafgaande 
toelating van hun nationale kynologische organisatie alle rassen van de groepen waarvoor ze 
bevoegd zijn keuren evenals de beste van de groep voor de groepen waarvoor ze bevoegd zijn 
Ze mogen ook de beste van de tentoonstelling aanduiden voor zover ze van hun nationale 
kynologische organisatie de toelating krijgen en het organiserende comité ermee akkoord is 
 
De keuringen dienen te geschieden strikt in de volgorde waarin de rassen en honden in de 
catalogus zijn aangegeven terwijl de keuringen voor de ereprijzen mede dienen te geschieden in 
de volgorde, waarin de prijzen in de catalogus zijn aangegeven. 
 
ART. 34 
Voor het onderzoek van het gebit zal de keurmeester degene die de hond voorbrengt, verzoeken 
hem dit te tonen. Eerst wanneer daaraan niet, of althans naar het oordeel van de keurmeester, 
niet voldoende wordt voldaan, kan deze eventueel zelf de nodige maatregelen daartoe 
ondernemen. 
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Ringcommissarissen 
 
ART. 35 
De ringcommissaris is belast met de handhaving van de goede orde in de ring, hij heeft te 
waken over de naleving van het tentoonstellingsreglement en de administratieve afwerking. 
 
ART. 36 
Behoudens in het geval waarin zij een overtreding van de voorschriften constateren, is het de 
ringcommissaris uitdrukkelijk verboden aan de keurmeester inlichtingen te geven. De keuring 
mag onder geen enkel beding door de ringcommissaris worden beïnvloed, op welke wijze ook. 
 
ART. 37 
Exposanten en hun huisgenoten mogen niet als ringcommissaris optreden bij de keurmeester die 
hun hond(en) moet beoordelen. Evenmin mag een keurmeester als ringcommissaris fungeren 
voor de rassen waarvoor hijzelf bevoegd is. 

 
Kwalificaties en prijzen 

ART. 38 
Op tentoonstellingen is de keurmeester verplicht de kwalificaties "Uitmuntend - Zeer Goed - 
Goed – Voldoende – diskwalificatie – kan niet gekeurd worden" toe te kennen wanneer volgens 
hem de honden daarvoor in aanmerking komen. Als geldende handleiding voor de toekenning 
van één der predikaten is het volgende bepaald:  
Uitmuntend.  
Het predikaat Uitmuntend kan slechts aan de honden worden toegekend, die het voor hun ras te 
stellen ideaal zeer nabij komen en daarvan slechts door kleine onvolmaaktheden of een enkele 
zéér geringe fout afwijken.  
Zeer goed.  
Voor honden, die het ideaal wel nabij komen, doch door meerdere onvolmaaktheden, dan wel 
door een enkele fout van iets meer ernstige aard, niet in aanmerking komen voor het predikaat 
uitmuntend.  
Goed.  
Voor honden, die als type van het ras voldoen, geen storende fouten hebben, doch die door het 
aantal of de graad van hun onvolmaaktheden, dan wel door gemis aan hoge kwaliteiten, te zeer 
van het voor het ras te stellen ideaal afwijken om het predikaat Zeer Goed te bekomen.  
Voldoende .  
Voor honden die aan de in de raspunten gestelde eisen voldoen, doch storende fouten vertonen 
die van dien aard zijn dat zij niet voor de fok geschikt zin. 
Diskwalificatie :  
Voor honden die niet voldoen aan het rastype, volgens de standaard een diskwalificerende fout 
tonen of agressief verdrag vertonen. 
Kan niet gekeurd worden: 
Voor honden die weigeren hun gangwerk te tonen, zich niet laten betasten of die geopereerd 
werden om structurele fouten te verbergen ( oogleden , oren , staart  
 
Een vertaalde uitleg der betekenis van de kwalificaties Uitmuntend - Zeer Goed - Goed - 
Voldoende zal door de tentoonstellinggevende vereniging aan alle keurmeesters worden 
verstrekt. Voor de aanvang van de tentoonstelling behoort hier een mondelinge toelichting 
gegeven. 
 
ART. 39 
Het kampioenschapcertificaat (C.A.C.) is het voorstel tot het bekomen van de Nationale titel 
van Schoonheidskampioen. De kampioenschapprijzen uitgeloofd op deze tentoonstelling dienen 
tot het bekomen van de titel kampioen, indien deze door de K.K.U.S.H. officieel bekrachtigd 
worden (zie reglement van het Nationaal Kampioenschap van de K.K.U.S.H art 4). 
 
ART. 40 
Het Internationaal Kampioenschapcertificaat (C.A.C.I.B.) is het voorstel tot het bekomen van 
de titel van Internationaal Kampioen. De internationale kampioenschapprijzen uitgeloofd op 
een tentoonstelling dienen tot het bekomen van de titel Internationaal Kampioen, indien deze 
door de F.C.I. officieel bekrachtigd worden. 
 
ART. 41 
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Reserve - kampioenschapprijzen worden ingesteld voor de op één na beste reu en voor de op 
één na beste teef onder de voorwaarden als voor de kampioenschapprijzen is bepaald. 
 
ART. 42 
Indien een hond is ingeschreven voor een tentoonstelling zonder dat zijn eigenaar geheel of 
gedeeltelijk voldaan heeft aan de bepalingen van dit reglement, kunnen de door hem behaalde 
prijzen worden ingehouden of teruggevorderd. 
 
ART. 43 
Het tentoonstellingsbestuur heeft de bevoegdheid naast kwalificatieprijzen, ere-, speciale-, club- 
en extraprijzen beschikbaar te stellen, dan wel die beschikbaarstelling te aanvaarden. De 
uitlover van een ere-, speciale, club- of extraprijs is verplicht de prijs tijdig aan het secretariaat 
der tentoonstelling te bezorgen, tenzij daaromtrent een andere regeling is getroffen of wordt 
getroffen. Het niet tijdig voldaan hebben aan deze verplichting wordt geacht de kynologie te 
schaden en is strafbaar. Ereprijzen zijn prijzen waarbij de honden tot verschillende rassen 
behorende, mededingen naar één prijs, zonder dat daaraan andere beperkende bepalingen 
verbonden zijn, dan die betrekking hebben op de kwaliteit der honden. Speciale prijzen zijn 
prijzen waarnaar honden kunnen mededingen die tot één zelfde ras of variëteit behoren. 
Clubprijzen zijn prijzen, welke door een vereniging worden uitgeloofd. 
 
ART. 44 
Speciale en clubprijzen behoeven niet in het vraagprogramma of in de catalogus vermeld te 
worden. In het algemeen moeten deze prijzen een zodanige bestemming hebben, dat geen extra 
keuring noodzakelijk is. Prijzen waaraan een zodanige beperking verbonden is, dat de prijs als 
reclame voor de uitlover moet worden beschouwd,  moeten door de uitlovers worden uitgereikt. 
Voor deze prijzen mogen geen speciale keuringen worden gehouden. 
 
ART. 45 
Clubprijzen moeten door de uitlovers worden uitgereikt. Ook hiervoor mogen geen speciale 
keuringen worden gehouden. 
 
ART. 46 
Aan een éénmaal uitgeloofde, in de catalogus van een tentoonstelling vermelde prijs, mag geen 
andere bestemming worden gegeven, ook mag deze niet worden ingetrokken. 
 
ART. 47 
Niet toegewezen prijzen moeten gedurende drie maanden ter beschikking van de gevers worden 
gesteld. 
 
ART. 48 
Voor de toekenning der ereprijzen voor de beste hond van meerdere rassen komen in 
aanmerking de honden, aan welke het predikaat "Uitmuntend" is toegekend. Een hond, welke 
bij één der keuringen is verslagen, wordt ook voor de volgende keuringen geacht door die 
tegenstander te zijn verslagen en blijft dus buiten mededinging. 
 
ART. 49 
Het bestuur van de tentoonstellinggevende vereniging is verplicht om binnen vier weken na de 
tentoonstelling de ter zake verschuldigde bijdragen en taksen te voldoen, de uitslagen in te 
zenden aan de K.M.S.H. (in duplo),  één exemplaar van de catalogus aan het secretariaat v.d. 
V.d.A.en één exemplaar van de catalogus aan het secretariaat v.d. Sectie 4A-Tentoonstellingen. 
 
ART. 50 
Het bestuur van de tentoonstellinggevende vereniging is verplicht zich te verzekeren tegen 
wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden. 
 

Klachten 
ART. 51 
De klachten dienen gedaan te worden onder de vorm van een getekende brief en zullen tijdens 
heel de duur van de tentoonstelling op het secretariaat worden aangenomen. Iedere klacht moet 
begeleid zijn van een waarborgsom van 50 euro, die aan de vereniging verbeurd is, indien de 
klacht als ongegrond erkend is, doch terugbetaald wordt aan de klager indien de klacht gegrond 
is. Zo de klacht wordt ingediend voor de afroeping van de keuring, moet de keurmeester zijn 
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klassering voorwaardelijk uitspreken, zodanig dat de klassering en de verdeling der prijzen 
kunnen gewijzigd worden indien de klacht als gegrond wordt verklaard. 
De klachten nopens het gewicht en afmetingen van een hond voorzover die betrekking hebben 
op ras- en variëteitindeling moeten vóór de uitspraak van de keurmeester op het secretariaat 
neergelegd worden. Een speling van 5 % mag geduld worden, indien niet in tegenspraak met de 
standaard. Iedere klacht waarvan het onderzoek niet de tegenwoordigheid van de betrokken 
hond vereist mag nog op het secretariaat ingediend worden binnen de 14 dagen die volgen op 
de sluiting van de tentoonstelling. De exposanten hebben het recht beroep te doen op de 
Kynologische Raad, wanneer het inrichtend comité hun de voldoening niet geeft  waarop zij 
denken aanspraak te mogen maken  en het recht om gevallen van gebrek aan organisatie of van 
misbruik aan te geven. 
 

Bijzondere Bepalingen 
 

ART. 52 
De honden behoren op de dag van hun keuring en tot het begin van de erekeuringen aanwezig 
te zijn. 
 
ART. 53 
Gevaarlijke honden moeten als dusdanig aangeduid worden op de inschrijfformulieren. Het 
bestuur houdt zich het recht voor de gevaarlijke honden te weigeren of ze van de tentoonstelling 
uit te sluiten zonder dat de eigenaars het recht hebben op één of andere manier een 
schadevergoeding te eisen. 
 
ART. 54 
In geval van afwezigheid van de exposant worden de honden niet aan de jury voorgesteld. De 
exposanten zijn verantwoordelijk voor alle schade aangericht door hun hond. 
 
ART. 55 
Het gebruik van prikbanden is op het gehele tentoonstellingsterrein verboden. 
 
ART. 56 
Ere- en onderscheidingstekens mogen niet door de hond voor en tijdens de keuring in de ring 
worden gedragen. 
 
ART. 57 
Wanneer een te keuren hond niet tijdig in de ring aanwezig is wordt deze hond alsnog gekeurd 
en gekwalificeerd, doch de hond komt niet voor plaatsing in aanmerking. Honden die door de 
dierenarts in quarantaine zijn geplaatst dienen als niet-aanwezig te worden beschouwd. 
 
 
 
 
ART. 58 
Het is verboden de vacht, de huid of de neus te behandelen zodat de structuur, de kleur of de 
vorm verandert. Het is eveneens verboden de hond in de tentoonstellingshallen te behandelen, 
gebruik makend van producten of materialen. Alleen het gebruik van een kam of een borstel is 
toegelaten. Het is eveneens verboden de hond vastgebonden op de toiletteertafel te houden 
langer dan de tijd nodig om de hond voor te bereiden. 

ART. 59 
Het organiserend comité behoudt zich het recht voor de deelname te weigeren van eender welke 
exposant. 
 

Uitsluiting 
 
ART. 60 
Kunnen tijdelijk of definitief van de tentoonstellingen worden uitgesloten:  
a. degenen die weigeren zich te onderwerpen aan de beslissingen van het inrichtend comité, of 
 van zijn afgevaardigden.  
b. degenen die op een of andere wijze een bestuurslid of een keurmeester tijdens de uitoefening 
 van zijn functies beledigen.  
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c. de exposanten die onjuiste inlichtingen hebben verstrekt voor de catalogus  
d. de exposanten die op hun honden heelkundige operaties of andere ingrepen verricht hebben, 
 met het doel te misleiden.  
e. degenen die door hun gedrag of taal de tentoonstelling zouden benadelen, de orde zouden 
 storen, of die afbreuk doen aan het prestige van het inrichtende comité of van de 
 verenigingen die in de organisatie betrokken zijn.  
f. degenen die aan de K.K.U.S.H. of een aangesloten vereniging geldsommen verschuldigd zijn.  
g. degenen die uitgesloten zijn door de K.K.U.S.H. en de F.C.I. 
 
ART. 61 
In alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, beslist het inrichtende comité en eventueel de 
Kynologische Raad. 
 
Dit reglement werd door de Vergadering der Afgevaardigden en door de Kynologische Raad in 
1980 goedgekeurd en gewijzigd in 1981,1983,1985,1986,1989, 1991, 1992 en 1994 en 2005 
 
Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2006. 
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