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Selectie Selectie !!!!

Zo als iedere jaar organiseert de Belgian Chihuahua club dit jaar
opnieuw een selectiedag.
Op zo’n dag worden de hondjes gekeurd door drie keurmeesters volgens
de rasstandaard en vastgelegde criteria. Naast de originele stamboom
dienen volgende medische attesten eveneens voorgelegd te worden:
- * Onderzoek van de knietjes (patella luxatie)door dierenarts
gecontroleerd.
Er wordt een keurverslag opgemaakt en de geselecteerde hondjes
krijgen een diploma.

Een selectie is een keurmerk voor de hond die de selectie bekomt. De
selectie kan ook vermeld worden op de bijlage van de stamboom door
de KMSH. Vanuit de sectie 3 van de KKUSH zal bij de KMSH
aangedrongen worden dat de selectie toegang geeft tot de hoogste rang
bij de stambomen, de High Premium.

Hondjes die zich aanbieden voor de selectie kunnen eveneens het “Certificaat
conformiteit aan de rasstandaard” bekomen, ook al behalen ze niet de
selectie. Mooi meegenomen dus.
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Practische gegevens:
-

Datum: 10 maart 2019 in de voormiddag aanvang 10 uur!

-

Plaats : Zaal “d’ Open Poort”, Berlaarsesteenweg 17,
2500 Lier.

Ruime parking “GRATIS” voorzien op het “ZAAT” (om de
hoek)
- Keurmeesters : Mw. Liliane De Ridder – Onghena,
Mw. Dianne Degryze ,
M. Freddy Declercq.
-

Inschrijvingsgeld: €30,00 per hond.
Niet leden : €45,00 per hond.

Belangrijk: indien je wenst deel te nemen aan de selectie, stuur het inschrijvingsformulier per
kerende aan liliane.deridder@telenet.be Uiterste datum van inschrijving: 01 maart 2019
Ook hondjes van niet-leden kunnen zich aanmelden voor de selectie ! ! ! €45 euro/hond!
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