
HANDLEIDING  

voor beginnende DEELNEMERS aan “Go to Show” 
  

  

 

Deelname aan de Go to Show “online”- vanuit uw Huiskring. 

 Dit is een online “ Rasbepaling” van uw hond, zodat bij twijfel over het RAS van uw hond, de ingeschreven deelnemers 

 samen met hun  soortgenoten kunnen gekeurd worden. 

 Voor deze rasbepaling hoef je zelf niet naar de Eurodogshow te komen. Je hoeft enkel uw email en enkele gekende gegevens 
 van de hond te vermelden bij inschrijving via de website  WWW.Go-to-show.be 

  Onze Raskeurmeesters sturen u een online certificaat door na het ontvangen van foto’s (opzij en vooraanzicht van de hond) 
 en een GSM-filmpje wanneer de hond loopt. 

 
 
 
 

Deelname aan de Go to Show “Life” te KortrijkXpo. 
 

 BELANGRIJK 

  Voor men aan de Go to Show Life Bespreking kan deelnemen moet men zich eerst inschrijven. De inschrijving 

  gebeurt enkel Online via de Website    WWW.Go-to-show.be 

1. Inkom tijdens het Eurodogshow weekend. 
 

  Vanaf de ruime parking rondom het KotrijkXpo complex heb je directe toegang tot INGANG ZUID. 
 

 Je komt binnen via de toegang Zuid die gereserveerd is voor ALLE  ingeschreven exposanten.  
 De inschrijvingskaart wordt gecontroleerd. Een Dierenarts ziet toe op de uiterlijke conditie van de inkomende honden.  
 
  Zij hebben de bevoegdheid om de manifest zieke honden te onderzoeken.  
  Je moet tevens in het bezit zijn van de volgende documenten:  

• medisch boekje (Europees Hondenpaspoort) 

• inschrijvingsbevestiging  die aan u voor de show opgestuurd wordt. 
 

 Aan de Ingang ZUID krijg je een gekleurd PVC armbandje om jouw pols en een brochure waarin je het nummer kunt 
 terugvinden van de ring waar je hond zal gekeurd worden. Verschillende verlichte infoborden die in de Rambla ( centrale 
 doorgang) opgehangen zijn duiden u gemakkelijk de weg aan naar de keuromgevingen Go to Show. 

 
 Aan de keuromgeving gekomen kun je, zo je dit wenst, de hond achterlaten in jouw “Huiskennel” in de omgeving van de ring. 
 Zo heb je de handen vrij om één en ander te regelen bij de ring. Er worden daartoe speciale “zones” voorzien, waar je ook 
 voor jezelf een stoeltje kunt bijplaatsen. 
 

2.  Deelname aan de Go to Show “Life” 

 Om aan deze Life bespreking te kunnen deelnemen moet de hond aan de keurmeester kunnen getoond worden in al zijn 
 facetten. De hond moet onder andere kunnen betast worden door de keurmeester. 

 Het “Life” gedeelte omvat 3 hondvriendelijke aspecten, namelijk het voorbrengen en bespreken van uw hond, een algemene 
 gezondheidsnazicht door de van dienst zijnde Eurodogshow-Dierenarts en de mogelijkheid vragen te stellen aan een 

 opvoedingsdeskundige betreffende mogelijks huiselijke Gedrags problemen. 

 Het is wel van belang dat u het gezondheidsboekje van je hond klaar houdt voor de Dierenarts die tijdens de bespreking 
 aanwezig zal zijn. 

 De keuringen omvatten een staand gedeelte waarbij de keurmeester in de gelegenheid moet gesteld worden om de structuur 
 en het gebit van de hond te bekijken. Het lopende gedeelte moet de keurmeester in staat stellen om het gangwerk van de 

 hond te keuren. Om deze keuring probleemloos te laten verlopen is het dus noodzakelijk dat de hond zich kan beheersen.  

 Go to show voorziet ook voor elke Deelnemer de mogelijkheid de hond te laten voorbrengen (gratis) bij de Keurmeester door 
 een Go to Show Medewerker die daarvoor opgeleid is. 

http://www.go-to-show.be/
http://www.go-to-show.be/


 

Nu gaan we in de Ring. 

Elke Ring heeft een nummer die je kunt terugvinden in de brochure dat je aan de ingang ontvangen hebt. Aan de ingang van 
de Ring staat een Go to Show - Medewerker die u zal aanspreken en verder zal helpen. 

In de ring zijn verschillende personen aanwezig, nl. Uzelf of de Handling medewerker, de Keurmeester, een Ringsecretaris, 
een Dierenarts en een Gedragsbegeleider.  

- De Keurmeester dicteert aan een Typist(e) een gedetailleerde beschrijving van jouw hond. Hij/Zij zal daarbij even in 

de bek willen kijken voor een algemene tandcontrole. Jijzelf of de Eurodogshow Medewerker (indien jij dit wenst) toont 
/showt de hond aan de Keurmeester. De Keurmeester zal in de meeste gevallen ook de hond betasten, Eventjes aan de 
leiband lopen hoort er ook nog bij. 

 

- De Eurodogshow Dierenarts doet daarna een controle van de algemene conditie van uw hond en zal u eventueel 

ook raad geven betreffende voeding en verzorging van de hond. De Dierenarts zal ook het europees gezondheidsboekje 
vragen van uw hond. 

 

- Indien u het wenst, kunt u daarna ter plaatse advies vragen aan de ervaren Gedragsbegeleider. Deze Eurodogshow 

Medewerker zal u een antwoord geven op eventuele gekende huiselijke gedragsproblemen. 

 

Afwerking van uw deelname. 

De Ringsecretaris zal u een geschreven rapport afgeven die ondertekend is door de Keurmeester. 
U ontvangt, direct na de bespreking, krijgt u ook in de Ring een mooi aandenken voor uw deelname. 
 
Na het einde van de keuring van uw hond bent u vrij het Eurodogshow terrein te verlaten op vertoon van uw PVC armbandje 
aan de Ingang ZUID of na 15u30 langs de ingang NOORD. 
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