
      3° BELGIAN WINNER  

                        BELGISCHE   RING    BELGE 
                           06 EN 07- AUGUSTUS- AOUT 2022 
                                         georganiseerd door / organisé par 

           Vzw Vergadering der Afgevaardigden (V.d.A.) 

                               Asbl  Assemblée des Déléguées (A.d.D.) 

                                      VE  RING TEAM  HEPPIGNIES 

INSCHRIJVINGSFORMULIER – BULLETIN D’ INSCRIPTION  

(dit is een formulier: aanvullen en elektronisch opsturen – ceci est un bulletin électronique: remplir et envoyer en ligne) 

___________________________________________________________________________________________________ 

VOLLEDIG  INGEVULD   ELECTRONISCH TERUG TE STUREN  AAN  HET SECRETARIAAT VAN DE SECTIE 1B TEN LAATSTE OP       

WOENSDAG, 27.07.2022 

A  COMPLETER ET ENVOYER ONLINE A LA SECTION 1B  AU PLUS TARD MERCREDI, 27.07.2022 

kkush.sectie1b@gmail.com 

_________________________________________________________________________________________  

 

GEGEVENS VAN DE EIGENAAR:   (cliquer pour remplir les données)     

DONNEES DU PROPRIETAIRE  :        

Nom/naam:               Voornaam/prénom:  Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Straat/rue:                                                                         Nr.Klik hier als u tekst wilt invoeren.  

Postnummer/CP:                                                              Gemeente/commune: Klik hier als u tekst wilt invoeren.    

Tel. of /ou GSM:                                                                Mail: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Club:                                                                                     Kkush nr. Klik hier als u tekst wilt invoeren.  

 

GEGEVENS VAN DE HOND: 

DONNEES DU CHIEN          : 

Naam/Nom:        

Stamboom/pedigrée (indien van toepassing)  Klik hier als u tekst wilt invoeren.  

WB/CT: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Ras/Race: Klik hier als u tekst wilt invoeren.     Chip/tat.: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Geboren/date de naissance:Klik hier als u een datum wilt invoeren. Geslacht/sexe: Kies een item. 

Fokker/éleveur: Klik hier als u tekst wilt invoeren.  

Voorgesteld door/présenté par:   Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

INSCHRIJVINGSGELD/ FRAIS D’INSCRIPTION: 18 euro 

Te storten voor 02.08.2022 à verser avant le 02.08.2022… 

op de rekening/au compte IBAN: BE53-3631-4166-0153  van/ de VE RING TEAM HEPPIGNIES  

 

INLICHTINGEN/RENSEIGNEMENTS:  kkush.sectie1b@gmail.com of /ou ring.team.ve@gmail.com 

 

Seizoen – saison: 11.09.21 (Basse Sambre) – 24.07.2022 (Faymonville) 

 

 

mailto:kkush.sectie1b@gmail.com
mailto:kkush.sectie1b@gmail.com


INSCHRIJVING VOOR CAT: 

INSCRIPTION POUR LA CAT:     Kies een item.    

 

 
 

DATUM: 
DATE 

CLUB (nr) 
 

JUGES 
KEUR- 
MEESTERS 

PROVINCIE 
PROVINCE 

Punten 
points 

Punten 
Plaats 
Points pl. 
 

1 
 

Klik hier als u een 
datum wilt 
invoeren. 
 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier 
als u tekst 
wilt 
invoeren. 

Klik hier als 
u tekst wilt 
invoeren. 

2 
 

Klik hier als u 
een datum wilt 
invoeren. 
 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als 
u tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als 
u tekst wilt 
invoeren. 

3 
 
 

Klik hier als u een 
datum wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als 
u tekst wilt 
invoeren. 

4 
 

Klik hier als u 
een datum wilt 
invoeren. 
 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als 
u tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als 
u tekst wilt 
invoeren. 

5 
 

Klik hier 
als u een 
datum 
wilt 
invoeren
. 
 

Klik hier als u tekst wilt 
invoeren. 

                Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

                Klik hier als 
u tekst wilt 
invoeren. 

6 
 

Klik hier 
als u een 
datum 
wilt 
invoeren
. 

 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als 
u tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als 
u tekst wilt 
invoeren. 

7 
 

Klik hier 
als u een 
datum 
wilt 
invoeren
. 
 

Klik hier als u tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier 
als u tekst 
wilt 
invoeren. 

Klik hier als 
u tekst wilt 
invoeren. 

8 
 

Klik hier 
als u een 
datum 
wilt 
invoeren
. 
 
 

Klik hier als u tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als u 
tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als 
u tekst wilt 
invoeren. 

Klik hier als 
u tekst wilt 
invoeren. 

 

Noteer de beste wedstrijden (en de punten) van 11.09.2021 tot en met 24.07.2022 

Slechts 1 resultaat uit eigen vereniging mag vermeld worden, in te vullen in volgorde van datum. 

Cat. 1: vier beste wedstrijden 

Cat. 2: 6 beste wedstrijden 



Cat. 3  8 beste wedstrijden 

STEEDS MIN. 3 PROVINCIES! 

 

Notez ci-dessous les meilleurs concours (et les points) obtenus entre le 11.09.2021 et le 24.07.2022.(inclus) 

Seulement 1 résultat réalisé dans votre propre club, à remplir par ordre chronologique 

 

Cat. 1: quatre meilleurs concours 

Cat. 2: 6 meilleurs concours 

Cat. 3  8 meilleurs concours       AU MINIMUM  3 PROVINCES! 

 

F.1  Inschrijvingen 

- Het insturen van de inschrijving betekent  dat  de  deelnemer  kennis  heeft  genomen  van  alle  schikkingen en 

bepalingen die afgesproken werden met de sectie. 

-Sluiting der inschrijvingen: de tweede woensdag voor de wedstrijd dienen alle inschrijvingsformulieren op het 

secretariaat van de sectie te zijn aangekomen. 

- De kandidaten sturen hun  ondertekend inschrijvingsformulier dat door de sectie  ter beschikking wordt 

gesteld via elektronische weg op aan de sectie. De sectie stuurt een leesbevestiging. 

- De inschrijvingsformulieren worden op hun correctheid gecheckt  door de secretaris van de sectie. Hij brengt 

de eigenaar van evt. wijzigingen op de hoogte binnen drie dagen na ontvangst. 

Bij niet akkoord legt de secretaris de betwisting voor aan de afgevaardigde die binnen de drie dagen een 

beslissing neemt. 

-Hij brengt de eigenaar van evt. wijzigingen op de hoogte binnen drie dagen na ontvangst van deze beslissing. 

-Ten laatste drie dagen na de afsluiting  maakt  hij aan de afgevaardigde de deelnemerslijst over, die ze officieel 

goedkeurt of wijzigingen voorstelt. 

F.2 Toegelaten deelnemers en honden 

- Enkel de honden die voldoen aan de selectievoorwaarden (zie verder)  , worden toegelaten. Monorchide of 

chryptorchide honden worden niet toegelaten. Loopse teven treden op na alle reuen en niet loopse teven. Zij 

worden in de loop van de dag op veilige afstand afgezonderd van de andere deelnemers. 

 -  Eigenaars of voorstellers van de honden  zijn lid van een bij de sectie 1b aangesloten  club 

____________________________________________________________________________________ 

F.1  Engagements 

- L’envoi de l’engagement implique que le participant a pris note de toutes les stipulations et conditions 

prescrites par la Section.  

-Clôture des engagements: le 2e mercredi avant le concours, tous les formulaires doivent être arrivés au 

secrétariat de la Section.  

- Les candidats envoient leur bulletin d’engagement mis à disposition par la section online à la Section. La 

Section leur envoie un accusée de réception.  

- Les bulletins d’engagement sont vérifiés par le Secrétaire de la Section. Il met au courant le propriétaire 

d’éventuelles modifications endéans les trois jours après réception.  

En cas de non-accord, le Secrétaire présente le problème au délégué qui prend une décision endéans les trois 

jours.  

-Il met au courant le propriétaire d’éventuelles modifications endéans les trois jours après la réception de cette 

décision.  

-Il envoie la liste des participants au plus tard trois jours après la clôture au délégué qui l’accepte officiellement 

ou propose des modifications.  

 

F.2 Participants et chiens admis 



- Uniquement les chiens qui remplissent toutes les conditions de sélection (voir plus loin) , sont admis. 

Les mâles monorchides ou cryptorchides ne sont pas admis. Les femelles en chaleur participent une 

fois que tous les mâles sont passés. Elles sont éloignés des autres participants le jour du concours.  

-Les propriétaires ou conducteurs des chiens sont membre d’un club affiliée à la section 1b. 


