
 Enkel fokkers – gedomicilieerd in Vlaanderen en die hun lid- geld 2019 ten laatste samen met de inschrijving 
betaald heb- ben, kunnen deelnemen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per paard. Een inschrijving 
bestaat uit twee delen : tijdig opsturen van het inschrijvingsformulier én betaling inschrij- vingsgeld. Het 
bedrag van de inschrijving moet ten laatste op 1 juli 19 op de rekening van VFBT BE 80 1032 2503 1277 - 
staan. Het inschrijvingsformulier dient ten laatste op 1 juli op het secretariaat te zijn aangekomen.  

 Bij-in- schrijvingen worden niet aanvaard noch betalingen terplaatse.  
 GEEN INSCHRIJVINGEN VIA E-MAIL  
 Alle deelnemende paarden vanaf 1 jaar oud kunnen deelne- men en dienen ingeschreven te zijn bij V.F.B.T.– 

hetzij sedert geboorte, hetzij door import. Er is geen leeftijdsgrens.  
 Deelnemende hengsten geboren vanaf 2016, dienen goedgekeurd te zijn bij V.F.B.T/K.M.B.T.  
 Mutaties dienen vooraf in orde te zijn gebracht.  
 Alle paarden dienen correct geid̈entificeerd te zijn. Gelieve het paspoort en eventueel de nodige attesten bij 

te hebben. Wij zijn geenzins verantwoordelijk indien U bij eventuele controle niet in orde bevonden wordt.  
 Vaccinatie tegen griep is niet verplicht doch wordt ten zeerste aangeraden. Paarden die tekenen van 

snot/droes en/of schurft vertonen, zullen door de dierenarts, aangeduid door de orga- nisatie, niet 
toegelaten worden tot de keuring en dit om be- smetting naar de andere paarden te voorkomen.  

 Reeks merries met veulen: Merries ingeschreven in de reeks “met veulen” moeten daadwerkelijk een 
zogend veulen bij hebben.  

Enkel BIJ OVERLIJDEN VAN HET VEULEN kan de merrie deelnemen in de reeks “zonder veulen” op volgende 
voorwaarden  

1. 1)  indien het veulen volledig geïdentificeerd is : paspoort van het veulen terugbezorgen aan het 
stamboeksecretariaat + melding sterfte in de centrale databank.  

2. 2)  indien nog niet volledig geïdentificeerd dient er een ophalingsbewijs Rendac afgeleverd te 
worden + wordt de identifi- catieprocedure onmiddellijk stopgezet waardoor deze veulens niet 
meer in aanmerking komen voor een eventuele veulen- premie.  

Eventuele verandering dient DE DAG VOOR HET KAMPIOENSCHAP aan het secretariaat te worden gemeld. 
Iedereen die paarden aanbrengt, wordt eraan gehouden zich op de voorziene parking te plaatsen en de 
richtlijnen van de par- kingwachters op te volgen. De parking zal opengesteld worden vanaf 7.00 uur. De 
organisatie dringt er op aan dit uur te respecteren alsook uw parkingplaats volledig opgeruimd en netjes 
(vrij van stro, raffia, haren,eetafval.) achter te laten na afloop van de prijskamp. 
De prijskamp begint om 09.30 uur STIPT en zal plaatsvinden in twee ringen.  

Zie de lijst met de volgorde van de reeksen die U ontvangt bij het uitdelen van de nummers aan het secretariaat vanaf 
8uur. Gelieve voldoende helpers te voorzien zodat het uurschema kan gevolgd worden zonder vertraging. Wie zich 
te laat aanmeldt aan de ring, kan niet meer deelnemen.  

REEKSEN – info volgt 

KAMPIOENSCHAPPEN  

Indien uw paard de eerste plaats in een reeks heeft behaald, kan het deelnemen aan één van de kampioenschappen. 
De kampi- oenschappen van de merries tot 3 jaar en van de hengsten tot 2 jaar zullen aansluiten bij de jeugdreeksen. 
De andere kampioen- schappen zullen in de namiddag plaats hebben na de reeksen.  

1) Kampioenschap voor hengsten geboren in 2018 én 2017 
2) Kampioenschap voor jaarlingmerries geboren in 2018 
3) Kampioenschap voor merries van 2 en 3 jaar – geboren in 2017 en 2016 
4) Kampioenschap voor merries met veulen – geboren 2015 of vroeger 
5) Kampioenschap voor de loten van drie deelnemende paarden : mits 3 jaar en ouder én van éénzelfde eigenaar én 
met zelfde haarkleur. 
6) Kampioenschap voor merries zonder veulen – geboren 2015 of vroeger 
7) Vlaams Kampioenschap voor hengsten vanaf 2015  

RICHTLIJNEN  

• Propere witte kledij is verplicht voor trotteurs en begeleiders in de ring.  
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VLAAMSE FOKKERS VAN HET BELGISCH TREKPAARD

INSCHRIJVINGSFORMULIER

16de Groot Vlaams Kampioenschap
28 JULI 2019 te AALST (Herdersem)

Uiterste inschrijvingsdatum 01 juli 2019 !

Uiterste inschrijvingsdatum 01 juli 2019!

Inschrijfgeld 15 € per paard te storten op rekeningnummer BE80 1032 2503 1277
eveneens voor 01 JULI !

Terugsturen naar:  Secretariaat VFBT  –  Deinse Horsweg 1 - 9031 Drongen

Naam en voornaam: 

Adres :  

Telefoonnummer : 

Rekeningnummer:    IBAN:             BIC:  

E-mail : 

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het wedstrijdreglement (zal volgen)
en hiermee uitdrukkelijk akkoord te gaan.

Handtekening

B E

REGLEMENT



• Het bestuur van de Pikkeling laat toevoegen dat IEDER- EEN DIE IN DE RING PAARDEN VOORBRENGT OF 
paarden VASTHOUDT, in het wit dient te zijn alsook de begelei- ders die paarden vasthouden voor de foto’s, 
en dit zowel in als buiten de ring.  

 Wie hiervan afwijkt, wordt geen premie vanuit Aalst uit- betaald.  
 Bij regen zal regenkledij uiteraard toegelaten worden.  
 Publiciteit op kledij kan enkel nog voor het (eigen) stallogo.  
 Wie geen paarden in de ring heeft, zal uit de ring worden gezet.  
 De ringmeesters hebben de bevoegdheid om mensen de toegang tot de ring te weigeren en/of mensen uit de 

ring te zetten.  
 De jury kan eveneens eisen om de ring te verlaten voor wie er niet nodig is.  
 Het deelnemen aan de ereronde na de prijsuitreiking is verplicht vermits de ereronde deel uitmaakt van de 

prijskamp. Fokkers en eigenaars die vroegtijdig de ring verlaten, zullen uit de uitslag worden geschrapt en 
ontvangen ook geen premies.  

 Dit geldt ook voor zij die tegenover jury of organisatie op on- gepaste wijze hun ongenoegen uiten. Ongepast 
gedrag zal gesanctioneerd worden en kan bovendien leiden tot weige- ring van deelname aan alle door 
VFBT/KMBT georganiseerde activiteiten of activiteiten die met de medewerking van één of van beide 
verenigingen plaatsvinden.  

 Wie paarden voor een andere reeks dient klaar te maken, kan zich voor de ereronde laten vervangen.  
 Voldoende helpers voorzien of mekaar helpen is de boodschap.  
 Indien u vragen of bemerkingen heeft omtrent de klassering van uw eigen paard(en), dan kan u die aan de 

voltallige jury voorleggen na afloop van de keuring.  

PREMIES  

a) Vanuit Stad Aalst en de Koninklijke Landbouwcomice van Aalst wordt er 45 euro premie gegeven  

- per deelnemend paard ongeacht de leeftijd 
- per lot 
- bij voorstelling van de kampioenhengst en kampioenmerries 2018  

- 25 euro per veulen dat bij de moeder werd voorgesteld  

b) Vanuit VFBT wordt per deelnemend paard  

- 10 euro voor de jaarlingen 
- 20 euro voor de merries en hengsten vanaf 2jaar 
- (25 euro voor de hengsten vanaf 4 jaar) 
- 20 euro bij voorstelling van de kampioenhengst en kampioenmerries 2018 

Wij wensen U veel succes en hopen met u dat dit Vlaams kam- pioenschap in een gemoedelijke en 
kameraadschappelijke sfeer met wederzijds respect voor jury - fokkers en organisatie mogen verlopen.  

Joost Callebert - Voorzitter en bestuur V.F.B.T.  
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