
Uitnodiging Prijskamp Schriek - 15 augustus 2020 

Vlaams Kampioenschap VFBT 
 

Beste trekpaardenliefhebber, 

In deze corona-tijden was het lang wachten op definitieve bevestiging en in het dagelijks leven zal alles                 

nog een tijdje ‘onder voorbehoud’ georganiseerd worden. De kogel is echter door de kerk en op zaterdag                 

15 augustus 2020 organiseert Trekpaard Jeugd VFBT i.s.m. Landelijke Gilde Schriek “onder voorbehoud”             

de eerste Prijskamp voor Trekpaarden in Schriek (deelgemeente Heist-op-den-Berg). De keuring gaat            

door op het plein voor de kerk aan de Leo Kempenaersstraat.  

Zoals het er momenteel uitziet, zal deze prijskamp één van de enige zijn die deze zomer zal plaatsvinden.                  

Het Vlaams Kampioenschap dat gepland was in Aalst kon daar geen doorgang vinden en in overleg met                 

V.F.B.T. zal de prijskamp in Schriek hiervoor een vervanging bieden. We zullen dan ook alle reglementen                

en reeksverdelingen overnemen zodat het een volwaardig alternatief is, dus: aparte reeksen voor             

merries met en zonder veulens en tevens goedgekeurde hengsten zijn welkom, met voor elke categorie               

uiteraard het voorziene kampioenschap. 

Hierbij bezorgen we u de lijst met reeksen waarvoor kan ingeschreven worden en het volledige               

reglement. Voor een vlotte organisatie vragen we u in te schrijven voor 30 juli 2020 via de website of via                    

het bijgevoegde formulier - tevens het inschrijvingsgeld dient voor die datum ontvangen te zijn. 

Er zullen vanzelfsprekend extra maatregelen zijn in het kader van de coronaregels van de overheid. De                

kans is verder reëel dat de maatregelen komende periode opnieuw worden verscherpt. Mocht dit zo zijn,                

zullen we op dat moment bekijken hoe we als organisatie hieraan dienen te voldoen én òf dit kan. Indien                   

de prijskamp alsnog moet afgelast worden, brengen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.  

Enkele van de maatregelen waarmee rekening dient gehouden te worden: 

● Alle algemeen gekende veiligheidsmaatregelen zoals: geen handen geven, afstand houden en dit            

zowel in als buiten de ring, regelmatig uw handen wassen of ontsmetten, niet samentroepen in of                

rond de piste,... . 

● Maximum aantal aanwezigen en weten wie dit zijn: als deelnemer krijgt u vanzelfsprekend gratis              

toegang - inkombandjes zullen de dag van de prijskamp bezorgd worden samen met de              

kopnummers.  

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

Gebruik uw gezond verstand. Vertoont u één of meerdere symptomen, BLIJF DAN THUIS. 

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

van onze medewerkers kan leiden tot diskwalificatie.  

Het reglement en inschrijvingsformulier vindt u op de volgende pagina’s. Verdere informatie krijgt u als               

deelnemer vooraf per mail.  

We hopen u, tevens namens de organisatie van Landelijke Gilde Schriek en VFBT, van harte te mogen                 

verwelkomen als deelnemer voor wat hopelijk een succesvolle, maar bovenal gezellige & veilige,             

prijskampdag wordt! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Trekpaard Jeugd VFBT 

 
Als u nog verdere vragen heeft, kan u steeds bij ons terecht 

via e-mail : jeugd@trekpaard.be of telefoon - Stephanie: 0477 29 68 42 - Eva: 0494 92 47 08  


