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BETREFT: EUROPESE VEULENWEDSTRIJD TREKPAARD te Sint-Pieters-Leeuw België 
op zondag 29 september 2019

Geachte Vice-Voorzitter

De laatste 7 jaar organiseerde de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een veulenwedstrijd van het 
trekpaard. Tezelfdertijd ging ook de officiële provinciale trekpaardenwedstrijd door waarbij 
het geheel opgemonterd werd door tal van randactiviteiten met het trekpaard, vooral gericht 
op de jeugd.

Deze animatie kent steeds een groot succes bij het groot publiek en krijgt bovendien veel 
aandacht in de media, wat een serieuze reclame betekent voor het trekpaard. Gezien het 
succes van vorig jaar wil de gemeente deze Europese veulenwedstrijd voor 
trekpaardveulens geboren in 2019 opnieuw organiseren.

Naast de KMBT (België) worden ook KVTH (Nederland), Trait du Nord (Frankijk) en 
Rheinisch Deutsches Kaltblut (Duitsland) Landgestuete Warendurf uitgenodigd voor 
deelname. Om organisatorische reden wordt de deelname per land beperkt. Per deelnemend
land worden 10 veulens toegelaten.

De vergoeding en het prijzengeld is als volgt bepaald:

 Verplaatsing en deelname in de kosten:
België 100 € per veulen
Nederland, Frankrijk en Duitsland 150 € per veulen

 Per deelnemend land wordt een kampioenveulen gekozen. Hiervoor bedraagt het 
prijzengeld 250€ behalve voor het veulen dat de Europese titel wegkaapt. Elk 
deelnemend land heeft dus een kampioen.

 Uit deze 4 kampioenen wordt een Europees kampioen gekozen. Deze Europese 
kampioen ontvangt bovenop de reiskosten een prijs van €1.000 maar geen prijzengeld 
per land (250 euro).



Gezien het beperkt aantal deelnemers worden per fokker-eigenaar/stalnaam maximaal 2 
veulens toegelaten. Voor België de 10 eerste uit het Belgisch kampioenschap gehouden te 
Hoeilaart.

De jurering gebeurt door een internationale jury.

Geachte Voorzitter we nodigen de fokkers van uw stamboek dan ook uit aan deze 
prestigieuze wedstrijd deel te nemen. Bezorg dan ook dit schrijven samen met het 
deelnemingsreglement en het inschrijvingsbiljet aan uw fokkers.

De inschrijvingen dienen ten laatste toe te komen op 10 september 2019 bij voorkeur per e-
mail naar moniquepaulus@telenet.be of op het postadres KMBT, Algemeen Stemrechtlaan 
49 te 1030 Brussel waarbij de datum en uur van de e-mail of de poststempel als 
inschrijvingsdatum geldt.

Enkel de eerste 10 ingeschreven veulens komen in aanmerking voor de wedstrijd. Voor 
België de eerste 10 gerangschikte uit de selectiewedstrijden te Beveren en Bonne 
Espérance.

Als bijlage vindt u het reglement en het inschrijvingsformulier.

We kijken er naar uit u samen met uw fokkers te mogen ontmoeten in het prestigieus domein
Coloma op zondag 29 september 2019.

Met vriendelijke groeten

Jan De Smeth Gerrit Decock
Voorzitter Ondervoorzitter



INSCHRIJVINGSFORMULIER EN WEDSTRIJDREGLEMENT

Naam veulen:

Inschrijvingsnr stamboek:

Geboortedatum:

Haarkleur:

moeder:

vader:

Naam + adres fokker-eigenaar 

e-mail:

Tel/GSM:

Deelnemingsvoorwaarden:

Art 1 Het ingeschreven veulen dient geboren te zijn in 2019 en in het officieel stamboek 
ingeschreven.

Art 2 Fotokopie van de inschrijving in het stamboek dient bijgevoegd bij de inschrijving

Art 3 De deelnemer dient in orde te zijn met alle vigerende wetgeving ter zake.

Art 4 De deelnemings- en verplaatsingsvergoeding bedraagt 100 € voor de veulens van 
Belgische fokkers-eigenaars en 150€ voor de veulens van de buitenlandse.

Art 5 De kampioen per land ontvangt 250€ behalve de Europese kampioen.

Art 6 De Europese kampioen zal geen prijzengeld per land (250 euro) ontvangen maar 
enkel de prijs voor Europese kampioen zijnde 1000 euro. 

Art 7 Er worden maximum 2 veulens per fokker-eigenaar toegelaten 
Voor de Belgische veulens enkel de 10 beste uit de selectiewedstrijden te Beveren en Bonne
Espérance.

Art 8 De inschrijvingen dienen ten laatste op 10 september 2019 toe te komen per e-mail 
moniquepaulus@telenet.be of op het postadres KMBT, Algemeen Stemrechtlaan 49 te 1030 
Brussel waarbij de datum en uur van de e-mail of de poststempel als inschrijvingsdatum 
geldt.

Enkel de respectievelijk 10 eerst ingeschreven veulens worden tot de wedstrijd toegelaten. 
Een uitnodiging tot effectieve deelname wordt hetzij per e-mail hetzij per post toegestuurd. 
De niet weerhouden kandidaten worden eveneens verwittigd.

Art 9  De veulens dienen aanwezig te zijn ten laatste om 10u in het domein Coloma Joseph 
Depauwstraat 25 te B-1600 Sint-Pieters-Leeuw



Art 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

Art 11  De deelnemings-/verplaatsingskost en het prijzengeld dient gestort op bankrekening 
nr. ………………………… op naam van …………………………………

Art 12 De inschrijvers ontvangen ten laatste op 16 september bericht omtrent toelating of 
weigering tot deelname aan de wedstrijd.

Art 13 Deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden of wegens vastgesteld bedrog 
en/of wangedrag worden uitgesloten en hebben geen recht op enige vergoeding.

Datum Handtekening

Naam


