
Inschrijvingsformulier en wedstrijdreglement veulenprijskamp 11 augustus 2019 

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 2019 

Naam van het paard Stamboek  
nummer 

Geslacht Geboorte- 
datum 

Haarkleur Naam & stamboeknr.  
Vader 

Naam & Stamboeknr. Moeder Deelname  
voorselectie  

Ja/nee 

        

        

        

        

 

Jaarlingen geboren in 2018 

Naam van het paard Stamboek  
nummer 

Geslacht Geboorte- 
datum 

Haarkleur Naam & stamboeknr.  
Vader 

Naam & Stamboeknr. Moeder 
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Deelnemingsvoorwaarden: 

1  Het ingeschreven veulen dient geboren te zijn in 2019/2018 en in het 
officieel stamboek ingeschreven. 

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

3  De deelnemings- en verplaatsingsvergoeding bedraagt 60 € per 
veulen. 

4  De kampioen bij de hengsten ontvangt € 100 verplaatsingsvergoeding 
inbegrepen. 

5  De kampioenmerrie ontvangt € 100 verplaatsingsvergoeding 
inbegrepen. 

6  De inschrijvingen dienen ten laatste op 28 juli 2019 toe te komen 
liefst per e-mail (mailen naar vot.vzw@gmail.com) of per brief op volgend 
adres:  Oosteeklo - dorp 73, 9968 Oosteeklo.  

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

8  De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het 
inschrijvingsgeld (€ 5 per paard) dat gestort kan worden op het 
volgend rekeningnummer BE08 1030 4860 1213 , met vermelding 
inschrijving fokveedag 2019. Dit wordt bij aanwezigheid terug 
uitbetaald.  

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

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, 

12 Niet vergeten aan te duiden welk veulen u wil laten deelnemen 
voor de voorselectie van het internationale veulenkampioenschap 
(Ja/nee)  
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De Vrienden van de 
Oost-Vlaamse Trekpaardfokkers 

Organiseren 
 

      In samenwerking met  
KMBT & Het Nevels Trekpaard 

 

En met financiële steun van de gemeente Beveren 
 

De voorselectie van het  

internationaal veulenkampioenschap 

Prijskamp voor 

Veulens°2019 

& Jaarlingen°2018  
 

Tijdens de Provinciale Fokveedag te Beveren 
 

Op 11 Augustus 2019 vanaf 10u30 
Gravenplein   –   Beveren-Waas 

 
Alle deelnemende paarden krijgen € 60! 

!! De kampioene ontvangt cheque van € 100 !! 
 

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

0477 97 34 91 

De Inschrijvingen moeten binnen zijn vóór 28 juli 2019! 
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