Uitleg aangaande de verschillende klassen
Reuen en teven worden afzonderlijk gekeurd : Reuen eerst, dan teven.
1. Babyklas. Worden toegelaten de honden van 3 tot 6 maanden op de dag der tentoonstelling.
Geen enkele melding mag toegekend worden. De eerste van deze klas ontvangt een kaart met
melding ‘1 ° baby voor de ere-ring’. Enkel de eerste is toegelaten in de ere-ring.
2. Puppyklas. Worden toegelaten de honden van 6 tot 9 maanden op de dag der tentoonstelling.
Geen enkele melding mag toegekend worden. De eerste van deze klas ontvangt een kaart met
melding ‘1 ° puppy voor de ere-ring’. Enkel de eerste is toegelaten in de ere-ring.
3. Jongerenklas. Minimum ouderdom is 9 maanden voor al de rassen. Maximum ouderdom is 15
maanden voor rassen onder 45 cm gestalte en 18 maanden voor de rassen boven 45 cm gestalte.
4. Openklas. Minimum ouderdom : 15 maanden voor rassen onder 45 cm gestalte, 18 maanden voor
rassen boven. 45 cm gestalte. Honden met titel van nationaal of/en internationaal kampioen worden
in de openklas niet toegelaten.
5. Veteranenklas.Voor honden die de ouderdom van 7 jaar bereikt hebben op de dag van de
tentoonstelling. In deze klas worden het C.A.C., C.A-C-I.B-, C.A.C.H. of C.A.C.C. niet uitgereikt. De
honden zullen volgens waarde gekeurd en gerangschikt worden.
6. Kampioenenklas. Voor honden drager van de titel van nationaal of internationaal kampioen,
erkent en gehomologeerd door een federatie die met de NVBK - FNCB werkt. De CACIB mag ingericht
worden.
7. Ereklas Voor honden drager van de titel van nationaal en internationaal kampioen erkent en
gehomologeerd door een federatie die met de NVBK - FNCB werkt. In deze klas mag het CACH
ingericht worden.
8. Continentaal kampioenklas Om de titel van continentaalkampioen te bekomen moet men 3
C.AC.C. behalen in 3 federaties van verschillende nationaliteiten en in 3 verschillende landen. Er
moet een tijdruimte zijn van minstens 1 jaar en 1 dag tussen de eerste en derde C.AC.C. liggen.
9. Africhtingsklas. Enkel voor de hondenrassen erkent als werk en waakhonden. In deze klas mogen
slechts honden ingeschreven worden die op een officiële wedstrijd een kwalificatie bekomen hebben
volgens het nationaal of internationaal africhtingreglement en de reglementen van toepassing in het
betreffende land. Inschrijving in 2 verschillende van de hierboven vermelde klassen is verboden.
10. Groepsklas. Er moeten minstens 3 honden ingeschreven worden van hetzelfde ras en variëteit
gekweekt door de zelfde fokker. De fokker is de eigenaar van de teef op het ogenblik van de
geboorte. Deze honden mogen toebehoren aan verschillende eigenaars en moeten in een der
klassen van 1 tot 8 ingeschreven zijn De groep moet duidelijk gemeenschapstrekken vertonen. Hoe

verder de verwantschap verwijderd is en hoe groter de gelijkaardigheid, hoe groter is de waarde van
de groep.
11. Koppelklas. 1 reu en 1 teef van hetzelfde ras en variëteit die van dezelfde fokker mogen
gekweekt zijn. Ze moeten behoren aan dezelfde eigenaar en moeten ingeschreven zijn in één der
klassen van 1 tot 8.
12. Aankeuringsklas. Voor al de honden die geen stamboon bezitten en die wensen er een te
bekomen in goede overeenstemming met de standaard van het ras.
Opmerking : Voor de voortteling moet die stamboon bevestigt zijn op een tentoonstelling.
De kampioenkaarten, stamboom en andere officiële stukken moeten op de tentoonstellingen
medegebracht werden, en voorgelegd op ieder verzoek.
Belangrijk : Diegene die valse verklaringen geeft, of die veranderingen of behandelingen aan zijn
bond doet om de keurder te misleiden, zal zijn prijzen verliezen en kan uitgesloten worden voor de
toekomende tentoonstellingen. Dit is ook geldig voor diegene die de keurder beledigen of zijn
oordeel bekritiseren.

