
Prijskamp Schriek - 15 augustus 2020 

Vlaams Kampioenschap VFBT 
 

REEKSEN & PROGRAMMA  

● Reeksen voor hengsten en merries per leeftijd.  

● Een splitsing van de reeks gebeurt vanaf 9 paarden. De reeksen t.e.m. 4 jaar worden niet                

samengevoegd, de reeksen oudere paarden mogen samengevoegd worden (max. 8 paarden/reeks).           

De merries met/zonder veulen van 10 jaar en ouder vormen aparte reeksen. 

● Er wordt gesplitst volgens leeftijd (niet volgens stokmaat). 

● De prijskamp begint stipt om 09.30 uur en loopt continu door zonder middagpauze. 

 

Voorziene kampioenschappen : 

● Jeugdkampioenschap hengsten 1 en 2 jaar 

● Jeugdkampioenschap merries 1 jaar 

● Jeugdkampioenschap merries 2 en 3 jaar 

● Kampioenschap merries zonder veulen 

● Kampioenschap merries met veulen 

● Kampioenschap hengsten 

● Loten van 3 merries 

 

PRIJZENGELD 

Omwille van de corona-pandemie worden we als organisatie geconfronteerd met een zeer groot aantal extra               

onkosten. Verder is de beslissing over doorgang van de prijskamp pas zonet genomen zodat het zoeken van                 

sponsoring nu nog moet starten. Dit zorgt ervoor dat we nog geen goed zicht hebben op de financiële situatie.                   

Het prijzengeld hieronder vermeld, is wat minstens zal uitbetaald worden aan de aanwezige paarden; worden               

bijkomende financiële middelen gevonden, kan dit verhoogd worden.  

● Jaarling hengsten en merries : €10 vanuit VFBT + minstens €20 van Trekpaard Jeugd = € 30 

● Oudere paarden : €20 vanuit VFBT + minstens €20 van Trekpaard Jeugd = € 40 

● Merries met veulen : €20 vanuit VFBT + minstens €45 van Trekpaard Jeugd = € 65 

 

INSCHRIJVING 

Inschrijven voor 30/07/2020. Inschrijvingsformulier bezorgen en het inschrijvingsgeld betalen op rekening           

BE67 1030 4683 3587 van Trekpaard Jeugd. De inschrijving moet gebeuren via het voorziene formulier of                

online - zie info op www.jeugd.trekpaard.be  

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 15 / paard. Hiervan wordt € 10 terugbetaald voor de aanwezige paarden, het                 

overige wordt gebruikt om alle ‘corona onkosten’ te dekken. 

Voor het eerste ingeschreven paard ontvangt u drie inkombandjes, voor elk volgend paard één extra bandje;                

deze worden de dag van de prijskamp samen met de kopnummers bezorgd. Extra inkombandjes: €5/persoon. 

Er worden maximum 130 inschrijvingen toegelaten. Wie eerst komt, eerst maalt (datum ontvangst             

inschrijvingsgeld telt als volgorde). 

  

REGLEMENT VFBT 

● Enkel fokkers gedomicilieerd in Vlaanderen en die hun lidgeld 2020 bij VFBT ten laatste 25/07/2020               

betaald hebben, kunnen deelnemen.  

● Alle deelnemende paarden vanaf 1 jaar oud kunnen deelnemen en dienen ingeschreven te zijn bij V.F.B.T.                

– hetzij sedert geboorte, hetzij door import. Er is geen leeftijdsgrens. Deelnemende hengsten geboren in               

2017 en vroeger dienen goedgekeurd te zijn bij V.F.B.T/A.W.C.T.B./K.M.B.T. voor het huidige dekseizoen.             

Mutaties dienen vooraf in orde te zijn gebracht.  

● Merries dienen vanaf zesjarige leeftijd minstens één ingeschreven veulen te hebben en vanaf achtjarige              

leeftijd minstens twee ingeschreven veulens. 
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● Reeksen 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) indien het veulen volledig geïdentificeerd is: paspoort van het veulen terugbezorgen aan het              

stamboeksecretariaat + melding sterfte in de centrale databank.  

2) indien nog niet volledig geïdentificeerd dient er een ophalingsbewijs Rendac afgeleverd te worden +               

wordt de identificatieprocedure onmiddellijk stopgezet waardoor deze veulens niet meer in aanmerking            

komen voor een eventuele veulenpremie.  

Eventuele verandering dient ten laatste de dag voor het kampioenschap te worden gemeld.  

● Loten van drie merries : minstens 3 jaar oud, met dezelfde haarkleur én van éénzelfde eigenaar. De                 

merries moeten individueel deelnemen aan de prijskamp.  

● De Vlaamse kampioenen van 2019 kunnen zich buiten reeks voorstellen. Kampioenen van eerdere edities              

kunnen niet meer deelnemen noch zich voorstellen. 

● Alle paarden dienen correct geïdentificeerd te zijn. Gelieve het paspoort en eventueel de nodige attesten               

bij te hebben. Wij zijn geenszins 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 organisatie, niet              

toegelaten worden tot de keuring en dit om besmetting naar de andere paarden te voorkomen. 

● Iedereen die paarden aanbrengt, wordt eraan gehouden zich op de voorziene parking te plaatsen en de                

richtlijnen van de parkingwachters op te volgen. De parking zal opengesteld worden vanaf 06.00 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.  

● Voorstellers en begeleiders zijn in het wit gekleed. Bij regen zal regenkledij uiteraard toegelaten worden.               

Publiciteit op kledij kan enkel voor het (eigen) stal-logo. 

● 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. 

● O.w.v. corona worden geen aandenkens (medailles) uitgereikt en vindt geen ereronde plaats. Paarden             

dienen bij terugroeping wel te worden opgesteld in het klassement; eigenaars die hun paard niet               

opstellen op de toegekende plaats en/of vroegtijdig de ring verlaten (= voor toelating van de               

ringmeester), zullen uit de uitslag worden geschrapt en ontvangen ook geen premies.  

Dit geldt ook voor zij die tegenover jury of organisatie op ongepaste wijze hun ongenoegen uiten.                

Ongepast gedrag zal gesanctioneerd worden en kan bovendien leiden tot weigering van deelname aan              

later georganiseerde activiteiten. De beslissing van de jury is onherroepelijk.  

● Voldoende helpers voorzien of elkaar 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. 

 

REGLEMENT algemeen  

● Alle dieren dienen getoiletteerd te zijn, dit wil zeggen dat manen en staart gevlochten moeten worden.                

Bij lange staarten dient de staart zodanig getoiletteerd te zijn dat de hak voldoende zichtbaar is en zo de                   

beoordeling van de beweging niet belemmerd wordt. 

● De Nationale kampioenen van 2020 kunnen buiten reeks voorgesteld worden. Nationale kampioenen van             

eerdere jaren kunnen deelnemen als ze nog geen Vlaams kampioen zijn geweest. 

● De transportmiddelen moeten voldoende rein en net zijn evenals de dieren. 

● Om vergissingen of moeilijkheden te voorkomen, moet elke deelnemer zorgen dat zijn dieren opgesteld              

zijn in de categorie die hiervoor voorbehouden is. Op tijd aanbieden in de wachtring is de boodschap!                 

Dieren niet opgesteld in hun categorie worden uitgesloten en krijgen geen prijzengeld. 

● Elke deelnemer wordt verzocht de dieren met zachtheid te behandelen. 

● Het voorstellen van de paarden gebeurt in catalogusvolgorde. 
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● De eigenaar is verantwoordelijk voor de ongevallen welke hij of zijn dieren veroorzaken. VFBT en               

Trekpaard Jeugd VFBT kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade (aan derden)              

of gebeurlijke ongevallen. 

● Het prijzengeld wordt na de prijskamp uitbetaald via overschrijving. 

● Trekpaard Jeugd VFBT behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren aan het reglement of het                

programma wanneer dit nodig mocht zijn. Indien, in bepaalde gevallen, dit reglement niet voorziet beslist               

de werkgroep van Trekpaard Jeugd VFBT. 

 

Aanvulling 11/07/2020: 

Gezien het Vlaams Kampioenschap dit jaar nog wat later plaatsvindt dan gewoonlijk zullen er reeds veulens de                 

leeftijd bereikt hebben om gespeend te (kunnen) zijn. Gezien er aparte reeksen zijn voor merries met of                 

zonder veulen, en het reglement enkel expliciet vermelding maakt van wat er dient te gebeuren indien het                 

veulen gestorven is, zorgt dit toch voor verwarring bij enkele fokkers.  

 

Daarom de verduidelijking en uitbreiding dat een merrie waarvan het veulen reeds gespeend is (of zal zijn                 

twee weken voor de prijskamp), deze bijgevolg kan en moet deelnemen in de reeks merries zonder veulen.                 

Indien u nu dus nog niet weet wanneer u het veulen zal spenen, kan u inschrijven in de reeks ‘merries met                     

veulen’ en dit kan gewijzigd worden t.e.m. 30 juli door een mail te sturen naar jeugd@trekpaard.be  

Daarna - of op de dag van de prijskamp - kan in géén geval nog veranderd worden van categorie (zie de aparte                      

voorwaarden in het reglement indien het veulen sterft). 

 

 

REGLEMENT corona (veiligheids)maatregelen 

● Alle algemeen gekende veiligheidsmaatregelen zoals: geen handen geven - fysiek contact beperken,            

afstand (1,5m) houden en dit zowel in als buiten de ring, regelmatig uw handen wassen of ontsmetten,                 

niet samentroepen in of rond de piste/parking,... . 

● Maximum aantal aanwezigen: om deze reden zal er inkom gevraagd moeten worden (€5/persoon); als              

deelnemer krijgt u inkombandjes volgens het aantal ingeschreven paarden (zie hoger).  

● We rekenen op uw volledige medewerking aangaande de opvolging van de veiligheidsregels. Gebruik uw              

gezond verstand. Vertoont u één of meerdere symptomen of voelt u zich ziek, BLIJF DAN THUIS.  

● Volg de aangegeven signalisatie i.v.m. looprichting, verboden zones,... .  

● Er wordt geen middagpauze gehouden om de prijskamp zo optimaal/snel mogelijk te laten verlopen en te                

vermijden dat ‘samengeschoolde lunchpauzes’ ontstaan. 

● Het niet respecteren van de algemene veiligheidsmaatregelen of niet opvolgen van de instructies van              

onze medewerkers ter plaatse kan leiden tot diskwalificatie. 

 

Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich akkoord met de richtlijnen zoals vermeld, met de eventuele                 

beslissingen van de inrichters en met de reglementering aangaande de prijskamp. 

 

 

We hopen u, tevens namens de organisatie van Landelijke Gilde Schriek,  

van harte te mogen verwelkomen als deelnemer voor wat hopelijk een succesvolle,  

maar bovenal gezellige & veilige prijskampdag wordt! 

 

Joost Callebert 
Voorzitter VFBT 

Stephanie Mertens 
Voorzitter Trekpaard Jeugd 
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