
De Vrienden van de 
Oost-Vlaamse 

Trekpaardfokkers 
Organiseren 

In samenwerking met De Provinciale 
Fokveedag te Beveren 

Prijskamp voor 

Veulens°2018 & 

Jaarlingen°2017 

Op 12 Augustus 2018 vanaf 10u30 
Gravenplein – Beveren-Waas 

Alle deelnemende paarden krijgen minstens € 50! 
!! De kampioene ontvangt cheque van € 150 !! 

Inschrijvingsformulieren en meer info te bekomen 
via vot.vzw@gmail.com of 

0477 97 34 91 
De Inschrijvingen moeten binnen zijn vóór 8 augustus 2018! 

’s Middags is er de gelegenheid tot stoofvlees met frietjes 

(inschrijvingsformulier zie volgende pagina) 

 

 



INSCHRIJVING ETEN FOKVEEDAG 12 augustus 2018  
 

Beste,  

 

Tijdens de Provinciale Fokveedag kan u, uw familie of vrienden deelnemen aan 

een ontbijt en/of een middagmaal. De opbrengst van al dit lekkers gaat naar een 

goed doel nl. de Vriendinnen van Zambia. Hiermee installeerden we reeds een 

waterpomp op een boerderij in Zambia en een leskeuken voor zwangere 

vrouwen in een hospitaal.  

 

Ontbijt – aanschuiven tussen 9 uur en 10.30 uur Dit bestaat volledig uit streek- 

en landbouwproducten waaronder polderbrood, eitje, kaas, yoghurt, choco, 

honing, fruit, … 10 euro voor volwassene en 5 euro per kind.  

 

Middagmaal – aanschuiven tussen 12 en 14 uur Rijkelijk gevulde 

stoofvleesschotel met frietjes en groentjes voor 15 euro. Voor de kinderen kan je 

kiezen voor frietjes met curryworst voor 7 euro.  

Om u een goede service te garanderen, vragen wij u om vooraf in te schrijven.  

 

Dit kan tot 6 augustus door:  

– het aantal deelnemers te mailen naar fokveedag@hotmail.com of telefonisch 

door te geven aan Hilde Van Haute, GSM 0474 19 45 49.  

– de inschrijving is pas geldig na betaling op BE74 7360 1707 6007, vermelding 

ontbijt of middagmaal en het aantal volwassenen en kinderen – de dag zelf 

meldt u zich aan bij de tafel van de bonnetjes  

 

Op het terrein zijn ook de ganse namiddag burgers, frietjes en ijsje te verkrijgen 

zonder inschrijving. Tot de voorraad is uitgeput.  

 

Veel succes en hartelijk dank, namens het Fokveedagcomité en de Vriendinnen 

van Zambia  

Info: www.fokveedag.be  en http://www.facebook.com/vriendinnenvanzambia  

 

Naam: …………………………………………………….. schrijft zich in voor:  

Ontbijt  
volwassene (vanaf 12 jaar) € 10 x …….= € …… 

kind (5-12 jaar) € 7 x …….. = €……  

Middagmaal: volwassene stoofvlees/frietjes/groenten (+12 j.) 

    €15 x …… = € ……  

kind curryworst met frietjes en groenten (-12j) € 7 x …… = € ……  

     TOTAAL = € …… 

 

http://www.fokveedag.be/
http://www.facebook.com/vriendinnenvanzambia


Deelnemingsvoorwaarden:  
 

1  Het ingeschreven paard dient geboren te zijn in 2018 of 2017 
en in het officieel stamboek ingeschreven.  

2  De deelnemer dient in orde te zijn met alle vigerende 
wetgeving ter zake. (papieren blokstaarten zéker in orde!)  

3  De deelnemings- en verplaatsingsvergoeding bedraagt 50 € 
per paard.  

4  De kampioen bij de hengsten ontvangt € 150 reiskosten 
inbegrepen.  

5  De kampioenmerrie ontvangt € 150 reiskosten inbegrepen.  

6  De inschrijvingen dienen ten laatste op 8 augustus 2018 toe 
te komen liefst per e-mail (mailen naar vot.vzw@gmail.com) of 
per brief op volgend adres: VOT vzw, Oosteeklo - dorp 73, 9968 
Oosteeklo  

7  Enkel de 40 eerst ingeschreven paarden worden tot de 
wedstrijd toegelaten.  

8  Het prijzengeld zal ter plaatse worden uitbetaald.  

9  De paarden dienen aanwezig te zijn ten laatste om 10u00 op 
het Gravenplein te Beveren. (Parking naast Brandweer) De 
paarden moeten tot 15u aanwezig blijven.  

10  Ten gevolge van de inschrijving aanvaarden de fokker-
eigenaars alle hoger vermelde voorwaarden en onderwerpen ze 
zich aan het oordeel van de jury en de organisatie.  

11  De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 
ongevallen. De eigenaar van het dier, of ,terwijl hij het in gebruik 
heeft, diegene die zich ervan bedient, is aansprakelijk voor de 
schade die door het dier is veroorzaakt.



Inschrijvingsformulier en wedstrijdreglement veulenprijskamp 12 augustus 2018  
Inschrijvingsformulier per post (Oosteeklo - dorp 73, 9969 Oosteeklo)  
Of per e-mail met vermelding “Inschrijving prijskamp Beveren”: vot.vzw@gmail.com  
 

Eigenaar / Fokker: ……………………………………………………………………………  
Adres: …………………………………………………………………………………………… Telefoonnr.: …………………………………………………………… 
e-mailadres: ……………………………………………………………………………….. Rekeningnummer: ………………………………………………… 
Veulens geboren in 2018 
Naam van het 
paard  

Stamboek  
nummer  

Geslacht  Geboorte-datum  Haarkleur  Naam & 
stamboeknr.  
Vader  

Naam & 
Stamboeknr. 
Moeder  

       

       

       

 

Jaarlingen geboren in 2017 
Naam van het 
paard  

Stamboek  
nummer  

Geslacht  Geboorte-datum  Haarkleur  Naam & 
stamboeknr.  
Vader  

Naam & 
Stamboeknr. 
Moeder  

       

       

       

       



 


