Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard

Officiële prijskampen 2020 in Vlaanderen
Inschrijvingsformulier
Inschrijvingen dienen op het secretariaat aan te komen ten laatste op maandag 14 september 2020.
Dit inschrijvingsformulier kan per post opgestuurd worden naar het secretariaat V.F.B.T. - Deinse Horsweg 1- 9031 Drongen
(bij voorkeur met Priorzegel) of ingescand en via mail naar info@trekpaard.be worden gestuurd. Betaling dient eveneens
ten laatste op 14 september 2020 gedaan te zijn. Laattijdige inschrijvingen worden onherroepelijk geweigerd.

Inschrijving e 15/paard (e 125 voor keuring hengst +7 jaar) te storten op rekeningnummer BE80 1032 2503 1277
Naam en voornaam:
Adres :

Telefoonnr : 			

Rekening IBAN nr:

						

BIC:

Email :

Aankruisen naar welke prijskamp u komt :
West-Vlaanderen	Officiële prijskamp V.F.B.T. 	Torhout		zondag 20/09/2020
Vlaams-Brabant	Officiële prijskamp V.F.B.T.

Vlaams-Brabant 	zondag 27/09/2020

Oost-Vlaanderen	Officiële prijskamp V.F.B.T. 	Oudenaarde	

zondag 04/10/2020

Antwerpen	Officiële prijskamp V.F.B.T. 	Pulderbos 		zondag 18/10/2020
Limburg	Officiële prijskamp V.F.B.T. 	Hasselt/Kuringen	zondag 08/11/2020

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het wedstrijdreglement en de richtlijnen in bijlage (p. 3 & 4) en
hiermee uitdrukkelijk akkoord te gaan.
PRIVACYREGELING
Ik verklaar me AKKOORD dat mijn adresgegevens worden opgenomen in de cataloog. Ik verklaar me AKKOORD dat er
foto’s worden genomen die kunnen gebruikt worden voor de ledenbrochure en/of de website.
Handtekening

Uiterste inschrijvingsdatum: 14 september 2020
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Hengstveulens geboren in 2019

STAMBOEKNUMMER
2019/
2019/
2019/
2019/

Merries (op 6 jaar min. Één ingeschreven veulen, op 8 jaar
min. Twee ingeschreven veulens)

Kweekmerrie

GEB.DATUM

STAMBOEKNUMMER

(lot met drie producten van min. 12 maand – max. 2 deelnames als kweekmerrie)

Naam paard :

STAMBOEKNUMMER

producten :

Lot keurhengst
Naam paard :

(van de 10 ingeschreven producten moeten er minstens 5 en max. 7 worden voorgesteld)

STAMBOEKNUMMER

producten :

Hengstenkeuring voor hengsten van ZEVEN jaar en ouder die reeds eerder goedgekeurd werden

Inschrijvingsgeld voor hengstenkeuring: e 125

2

Uitt r e k s e l u it h e t t e c h n i s c h r e g l e m e n t
Uittreksel Hoofdstuk VII :
De modaliteiten voor de goedkeuring tot de openbare dekking van hengsten uit het
BTP ras
7.1.2. Hengsten die op de dag van de keuring zeven jaar of ouder zijn, kunnen - indien
de eigenaar het wenst - worden voorgesteld ter keuring op de officiële merrieprijskamp
onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de centrale keuring voor het betreffend
dekseizoen. Hengsten ouder dan 8 jaar die 1 maal een lot hebben voorgesteld dat
eerste categorie behaald worden administratief goedgekeurd.
Uittreksel Hoofdstuk VIII : De officiële prijskampen
8.1. Deelname : na inschrijving en betaling volgens richtlijnen VFBT.
a.
in de hoofdsectie of wachtregister/aanvullende sectie ingeschreven BTP hengstveulens geboren het jaar voordien
b.
in de hoofdsectie of wachtregister/aanvullende sectie ingeschreven BTP merrieveulens geboren het jaar voordien
c.
in de hoofdsectie of wachtregister/aanvullende sectie ingeschreven BTP merries
waarbij ze op 6-jarige leeftijd minstens één ingeschreven veulen moeten hebben
gehad en op acht jaar minstens twee ingeschreven veulens.
d.
Keurmerries - geen leeftijdsgrens, max 2x deelnemen als keurmerrie.
Deze merries stellen een lot voor van minstens drie producten. De producten
moeten minimaal 1 jaar oud zijn. De producten mogen, maar moeten niet
deelnemen aan de prijskamp in hun reeks.
	Een als keurmerrie ingeschreven paard kan niet deelnemen in de reeks, behalve
indien haar lot niet aanwezig zou zijn en zij dus niet als keurmerrie kan worden
voorgesteld.
e.	Loten keurhengsten - hengsten vanaf zeven jaar, geen deelnamegrens.
Bij inschrijving kunnen 10 producten (hengsten, merries en ruinen) uit een erkend
stamboek worden opgegeven, van minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar, waaruit
op de prijskamp minstens 5 en maximum 7 producten worden voorgesteld. De
voorgestelde producten moeten uit minstens twee verschillende jaargangen
komen. De producten moeten deelnemen aan de prijskamp in hun reeks indien
de eigenaar in dezelfde provincie woont.
De hengst moet bij zijn lot afstammelingen voorgesteld worden. De hengst moet
op de dag van de keuring zeven jaar of ouder zijn; indien het lot een eerste
categorie verkrijgt, is de hengst administratief goedgekeurd voor het leven.
f.
Importpaarden mogen deelnemen aan de officiële prijskampen mits ze minstens
1 maand voor afloop van de inschrijvingsdatum gemuteerd zijn.

De domicilie van natuurlijke personen en de maatschappelijke zetel van rechtspersonen
bepalen aan welke officiële prijskamp moet worden deelgenomen. Wanneer een
paard meerdere eigenaars heeft (feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid)
wordt dit bepaald op grond van de domicilie of maatschappelijke zetel van de eerste
geregistreerde eigenaar. Wanneer in de provincie waar de eigenaar zijn domicilie of
maatschappelijke zetel heeft geen officiële prijskamp wordt ingericht, dan heeft de
eigenaar éénmalig het recht te kiezen in welke provincie hij wil deelnemen aan een
officiële prijskamp. Vanaf 2014 kan enkel nog deelgenomen worden aan de officiële
prijskamp zoals hiervoor bepaald. Wanneer dit ingevolge overmacht onmogelijk is,
kunnen de paarden op een andere officiële prijskamp aangeboden worden, doch dan
zonder klassement, enkel voor het toekennen van een categorie.
8.2. Samenstelling der reeksen
Bij voldoende inschrijvingen zal er per leeftijdsgroep minstens één reeks worden
voorgesteld per geboortejaar en dit tot en met de 6-jarige merries, daarna worden de
merries van zeven jaar en ouder samengevoegd, in reeksen verdeeld met een minimum
deelname van 3 paarden per reeks.
De merries van 10 jaar en ouder worden in een aparte reeks voorgesteld.
Op het regionaal kampioenschap worden er afzonderlijke reeksen voorzien voor
merries met en voor merries zonder veulen.
8.3. Splitsing der reeksen
Splitsing van de reeksen gebeurt op basis van het aantal inschrijvingen. Er wordt
gesplitst volgens grootte vanaf 9 paarden. Op het regionaal kampioenschap wordt er
gesplitst volgens leeftijd.
8.4. Opname paarden wachtregister
Op de officiële merrieprijskampen gebeurt de opname van paarden voor het wachtregister (o.a. merries zonder afstamming) waarvoor de inschrijving en betaling tevoren
moeten voldaan zijn.
8.5. Premies
Per aanwezige merrie, hengstveulen of kweekmerrie op de prijskamp wordt een premie
betaald aan de eigenaar indien hiervoor gelden voorhanden zijn (beslissing van de
beheerraad). In ieder geval wordt 10euro van het inschrijvingsgeld terugbetaald voor
de paarden die daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de betreffende prijskamp.
8.6. Manke merries
Indien op de prijskamp een merrie wordt aangeboden die mank bevonden wordt, dan
zal de jury deze merrie ‘op zicht in stilstand’ een categorie verlenen maar zal de merrie
niet in het klassement worden geplaatst. Is een merrie afwezig - ook met briefje van
de veearts - dan wordt geen categorie verleend en krijgt de merrie de mogelijkheid
zich op de laatste officiële prijskamp hiervoor aan te bieden.

Richtlijnen Officiële prijskampen V.F.B.T. 2020
Enkel paarden die tijdig ingeschreven zijn en waarvoor het inschrijvingsgeld werd betaald en waarvan de eigenaar in orde is
met het lidgeld V.F.B.T. 2020, kunnen deelnemen.
Iedereen die paarden aanbrengt, wordt gehouden zich op de voorziene parking te plaatsen en de richtlijnen van de parkingwachters op te
volgen. Gelieve bij vertrek erop toe te zien dat de parkingplaats is opgeveegd en vrij is van mest/haren/raffia/kopnummers.
Het meten van de paarden zal gebeuren vóór aanvang van de prijskamp aan de camion of aanhangwagen evenals de controle op het
beenwerk door de dierenartsen. Oudenaarde start met meten om 7u30. Gelieve de paarden af te laden om ze te laten meten. De
maat zal onmiddellijk worden meegedeeld aan de eigenaar of diens vertegenwoordiger. Er zal gevraagd worden of men met de maat
akkoord gaat en wanneer niet akkoord, zal de hermeting onmiddellijk plaatsvinden en op dezelfde locatie. Aan de ingang van de piste
worden geen paarden meer hermeten. Discussies aangaande de maatindeling bij de ingang van de piste, zullen niet aanvaard worden. Een
tweede chipcontrole kan gebeuren bij de ingang van de piste voordat men de ring ingaat. Er kan steekproefgewijze controle gebeuren op
ongeoorloofde middelen (volgens FEI).
De kopnummers kunnen worden afgehaald op het secretariaat vanaf 1u vóór aanvang van de wedstrijd.
Er is de mogelijkheid om de avond voordien het secretariaat te verwittigen voor wie afwezig is. Medische attesten voor de paarden
die afwezig zijn, dienen de dag zelf op het secretariaat worden afgeleverd. Achteraf worden geen attesten meer aanvaard. Gelieve de
paspoorten en eventueel het attest van het blokstaarten van alle deelnemende paarden bij te hebben.
Wij zijn niet 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/hoest 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.
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Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een gratis cataloog ter waarde van 5 euro, samen met de kopnummers.
Wil voldoende helpers voorzien zodat het uurschema kan worden gevolgd zonder vertraging. Op iedere prijskamp zijn er mensen vanuit de
provincie/provinciaal bestuur aangeduid om de paarden op te halen. Hun namen worden ’s morgens aan het secretariaat bekend gemaakt.
Gelieve de richtlijnen van deze mensen met respect te volgen om de keuring vlot te laten verlopen. In de ring zal niet meer gewacht
worden tot alle paarden aangekomen zijn om te starten met het keuren van de reeksen. Wie niet tijdig aanwezig is in de ring, kan niet
meer deelnemen.
Witte kledij is verplicht voor trotteurs en begeleiders die paarden in de ring voorbrengen. Helpers die paarden vasthouden (al dan niet in de
ring) dienen niet verplicht in het wit te zijn.
Wat verstaat men onder witte kledij: witte broek of witte rok - witte polo of wit t-shirt - wit hemd of witte pull doch proper wit. In de ring
wordt enkel kledij met stallogo of stamboeklogo toegelaten. Bij regen of slecht weer zal uiteraard regenkledij worden toegelaten. Wie geen
paarden in de ring heeft, zal uit de ring worden gezet. Zowel de jury als de ringmeesters hebben de bevoegdheid om mensen tot de ring
te weigeren en/of mensen uit de ring te zetten voor wie er niet nodig is.
Paarden dienen bij terugroeping te worden opgesteld in het klassement; eigenaars die hun paard niet opstellen op de toegekende plaats
en/of vroegtijdig de ring verlaten, worden uit de uitslag gehaald en ontvangen geen premies. Het deelnemen aan de ereronde na de
prijsuitreiking is verplicht vermits de ereronde nog altijd deel uitmaakt van de prijskamp. Afhankelijk van de COVID 19 maatregelen, kan
beslist worden dat de ereronde niet zal doorgaan. Instructies volgen de dag zelf.
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.
Fokkers en eigenaars die vroegtijdig de ring verlaten, zullen uit de uitslag worden geschrapt en ontvangen ook geen premies of terugbetaling
van het inschrijvingsgeld. Dit geldt ook voor wie tegenover jury of organisatie op ongepaste wijze zijn ongenoegen uit. Ongepast gedrag
zal bovendien gesanctioneerd worden en kan leiden tot weigering van deelname aan alle door V.F.B.T. georganiseerde activiteiten of
activiteiten die met de medewerking van V.F.B.T. plaatsvinden binnen hetzelfde jaar of het jaar erop volgend.
Het inschrijvingsgeld en de premies die vanuit V.F.B.T. worden betaald aan de paarden die hebben deelgenomen aan de prijskamp, wordt
op jullie rekening gestort indien alle openstaande betalingen aan V.F.B.T. zijn vereffend.
Wij wensen u veel succes en hopen dat alle prijskampen in een gemoedelijke en kameraadschappelijke sfeer met wederzijds respect voor
jury - fokkers en organisatie mogen verlopen. 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.
Corona (veiligheids)maatregelen
Iedereen moet een mondmasker bij hebben; afhankelijk van de actuele regelgeving op de datum van de prijskamp volgen hierover
bijkomende richtlijnen. 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,
zijn van toepassing.
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,... .
Het niet respecteren van de algemene veiligheidsmaatregelen of niet opvolgen van de instructies van onze medewerkers ter plaatse kan
leiden tot diskwalificatie (waardoor geen recht op premies).
Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich akkoord
- met de richtlijnen zoals vermeld
- met de eventuele beslissingen van de inrichters
- met de reglementering aangaande de prijskamp.
Trekpaardgroeten,
Joost Callebert
Voorzitter V.F.B.T.
Io Ann Muys
Secretaris
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