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Pour l’amélioration des races canines en Belgique

Tot verbetering van de hondenrassen in België

Mevrouw, Mijnheer,

Betreft : Hond zonder stamboom of in het bezit van een niet-erkende stamboom;
Inschrijving in ons R.I.S.H. – alléén voor belgische eigenaars !

Ingevolge uw aanvraag, gelieve hieronder de inlichtingen aangaande de inschrijving van een hond in ons Initieel
Register te willen vinden.
Een hond zonder stamboom of een hond in het bezit van een door de Fédération Cynologique Internationale
(F.C.I.) niet-erkende stamboom, die bijgevolg ook niet geldig is voor onze maatschappij, kan in onze registers
toch opgenomen worden voor zover dat:
 de hond geslaagd is in een examen dat door twee hiervoor bevoegde en door de KUSH erkende keurmeesters afgenomen werd;
 de hond is minimum 15 maand oud
 deze keurmeesters aan de hond de vereiste kwalificatie (minste “Zeer Goed”) toegekend hebben;
 de hond voorzien is van een identificatie (een conforme, lees- en controleerbare tatoeage. Bij gebrek aan
een identificatie zal op de hond een aan de voorschriften van de KMSH conforme identificatie aangebracht
worden.
Deze kwalificaties kunnen toegekend worden:
 op kampioenschapstentoonstellingen (CAC of CAC-CACIB), in open of tussenklas. De honden zonder afstamming worden aangeduid in het keurmeestersboekje.
 op de open tentoonstellingen, voor zover de keurmeester Belg is, enkel in open klas of tussenklas, eveneens met aanduiding der honden zonder afstamming in het keurmeestersboekje.
 op een officiële “Fok-Selectiedag“, in een aparte klas, onder tenminste 2 keurmeesters (die deel uitmaken
van de kern der keurmeesters, die aanvaard werden om de Selectie te keuren).
Het RISH inschrijvingsbewijs vermeldt dat de afstamming en de fokker onbekend zijn maar is geldig voor de
voorttelling op voorwaarde dat het ander fokdier voorzien is van een volledige stamboom, erkend door het F.C.I.
(de hondjes zullen een roze A.L.S.H.-stamboom bekomen).
Een RISH certificaat laat toe om deel te nemen aan tentoonstellingen en wedstrijden met CAC et CACI(B, T,
OB, AG, L), eventuele behaalde titels worden niet gehomologeerd door het FCI.
Indien de hond in het bezit is van een stamboom die niet door het F.C.I. erkend is, moet deze bij de aanvraag
gevoegd worden teneinde in de archieven van de K.M.S.H. bewaard te worden.
Het beste middel om op de hoogte te zijn van de tentoonstellingen is een abonnement op het maandblad „Officiële Mededelingen“ te nemen.
Met hoogachting,

Dienst Stambomen
Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus.
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Tot verbetering van de hondenrassen in België

AANVRAAG VAN INSCHRIJVING IN HET R.I.S.H.
TE VERSTUREN AAN DE K.M.S.H. NA HET BEHALEN VAN DE VEREISTE KWALIFICATIES.

Ons op te sturen met origineel formulier (hier in bijlage) met de 2 behaalde resultaten (minimum "Zeer Goed").
De kosten hiervoor bedragen tot € 58,91 te betalen na ontvangst van het overschrijvingsformulier dat we U zullen
opsturen door middel van de gestructureerde mededeling op rekening Fortis BE 19 2100 6340 4912.
Ondergetekende(n) :

Uw informaticareferentie :
 Mevrouw/Juffrouw
 Mijnheer
 Mijnheer & Mevrouw

Naam
Voornaam
Straat
PC

Nr
Gemeente

Tel
E-mail

Verzoek(en) om inschrijving van de volgende hond in het R.I.S.H. :
Naam van de hond

(één woord maximum 9 letters)
Geslacht :  Reu

Ras
Kleur

Geboortedatum

Tatoeage Nr

Chips Nr

 Teef

De hond bezit een stamboom afgeleverd door een andere
maatschappij :  Ja*  Nee
*In bijlage de originele stamboom.

Datum

Handtekening(en) :
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