VLAAMSE FOKKERS VAN HET BELGISCH TREKPAARD

17de Groot Vlaams Kampioenschap
24 JULI 2021 te BAARDEGEM
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Uiterste inschrijvingsdatum 10 juli 2021!

Inschrijfgeld

15 € per paard te storten op rekeningnummer BE80 1032 2503 1277
eveneens voor 10 JULI 2021 !

Terugsturen naar: Secretariaat VFBT – Deinse Horsweg 1 - 9031 Drongen

Naam en voornaam:
Adres :

Telefoonnummer :
Rekeningnummer:

IBAN: B E

BIC:

E-mail :

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het wedstrijdreglement
en hiermee uitdrukkelijk akkoord te gaan.
Handtekening

Uiterste inschrijvingsdatum 10 juli 2021!

JAARLING MERRIES (GEBOREN IN 2020)

STAMBOEKNUMMER
2020/
2020/
2020/
2020/
2020/

JAARLING HENGSTEN (GEBOREN IN 2020)

STAMBOEKNUMMER
2020/
2020/
2020/

TWEEJARIGE MERRIES (GEBOREN IN 2019)

STAMBOEKNUMMER
2019/
2019/
2019/
2019/
2019/

TWEEJARIGE HENGSTEN

(GEBOREN IN 2019)

STAMBOEKNUMMER
2019/
2019/
2019/

HENGSTEN VAN DRIE JAAR EN OUDER - GOEDGEKEURD VOOR DEKSEIZOEN 2021

MERRIES VAN DRIE JAAR EN OUDER

MERRIES VAN DRIE JAAR EN OUDER

MET ZOGEND VEULEN (*)

STMB-NR

STAMBOEKNUMMER

ZONDER ZOGEND VEULEN (*) STAMBOEKNUMMER

(*) vanaf zesjarige leeftijd minstens één ingeschreven veulen – vanaf achtjarige leeftijd minstens 2 ingeschreven veulens

LOTEN

STAMBOEKNUMMER

REGLEMENT VLAAMS KAMPIOENSCHAP
Editie 2021 – 24JULI 2021 – BAARDEGEM
Deelnemers
Enkel fokkers, gedomicilieerd in Vlaanderen én die hun lidgeld voor het lopende jaar (2021) ten laatste
samen met de inschrijving betaald hebben, kunnen deelnemen.
Inschrijvingsgeld: 15€ per paard. Er wordt hiervan 10€ terugbetaald bij deelname.
Het inschrijvingsformulier moet ten laatste in Drongen op 10 juli aangekomen zijn – inschrijvingsgeld
moet ten laatste op 13 juli op de rekening van V.F.B.T. staan. Pas dan is de inschrijving geldig.
Bij-inschrijvingen nadien/terplaatse worden niet aanvaard.
Alle paarden vanaf 1jaar en ouder kunnen deelnemen mits ze bij geboorte of na import, ingeschreven zijn
bij V.F.B.T.
Er is geen maximum leeftijdsgrens.
Mutaties moeten vooraf in orde zijn gebracht.
Alle paarden dienen correct geïdentificeerd te zijn.
Gelieve het paspoort en indien nodig, de attesten bij te hebben op de dag van de keuring. V.F.B.T. is
geenszins verantwoordelijk indien u bij een mogelijke controle niet in orde wordt bevonden.
Vaccinatie tegen griep/rhino is niet verplicht, doch wordt ten zeerste aanbevolen. Paarden die tekenen
van hoest/snot/schurft vertonen, zullen na controle van de door de organisatie aangeduide dierenarts,
niet toegelaten worden tot de keuring en dienen onmiddellijk het terrein te verlaten. Alle paarden van
diezelfde stal worden eveneens verzocht om naar huis te keren en dit om besmetting naar andere paarden
te voorkomen.
Hengsten
Alle deelnemende hengsten vanaf °2018, dienen bij V.F.B.T. goedgekeurd te zijn voor 2021.
Er zijn reeksen voor jaarlinghengsten – geboren 2020
Er zijn reeksen voor tweejarigen – geboren 2019
Merries
Er zijn afzonderlijke reeksen voor merries met veulen en merries zonder veulen vanaf vier
jaar.
Merries worden ingedeeld in reeksen per leeftijd tot en met 4 jaar – max. 8 paarden per reeks. (splitsen
vanaf 9)
Reeksen worden gesplitst (indien nodig) op basis van geboortedatum en op basis van inschrijving.
Reeksen vanaf 5 jaar kunnen worden samengevoegd met een min. van 3 – max 8. per reeks.
(splitsen en/of samenvoegen op basis van aanwezigheid).
Merries, ingeschreven in de reeks merries met veulen, moeten een zogend veulen – geboren 2021 –
bij zich hebben. Enkel wanneer het veulen overleden is, kan de merrie deelnemen in de reeksen zonder
veulen.
Voorwaarde: indien het veulen reeds over een paspoort beschikt, paspoort inleveren op de dag van
het Vlaams Kampioenschap + melding sterfte bij Horse-Id in de centrale databank.
Indien signalementsprocedure nog lopende is, wordt deze onmiddellijk stopgezet.

Loten
Kunnen deelnemen: Merries vanaf 3 jaar – van éénzelfde eigenaar – met éénzelfde haarkleur.
Eventuele veranderingen dienen TEN LAATSTE op de vooravond van het kampioenschap aan het secretariaat
doorgegeven te zijn.

Gedragsregels
-

-

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 toegankelijk zijn vanaf 7u30. Eventuele
bijkomende regels tengevolge corona worden terplekke meegedeeld.
De geldende corona-maatregelen dienen nageleefd te worden.
De parking dient netjes opgeruimd achtergelaten te worden – geen stro/hooi/raffia/geen resten van eten/
verpakkingen/mondmaskers.

-

-

-

Propere witte kledij is verplicht voor trotteurs en begeleiders in de ring + voor de foto’s! Wie hiervan
afwijkt, zal vanuit Stad Aalst geen premie ontvangen!!! (eindbeslissing hiervoor ligt bij het bestuur van de
Landbouwcommice).
Bij regen wordt regenkledij aanvaard.
Publiciteit op de kleding kan enkel voor stallogo’s en logo stamboek.
Wie geen paarden in de ring heeft, wordt niet toegelaten in de ring (en kan uit de ring worden gezet).
De ringmeesters hebben de bevoegdheid om paarden die te laat aankomen in de ring te weigeren en/of
mensen uit de ring te zetten.
De jury kan eisen om de ring te verlaten voor wie er niet nodig is en/of geen paarden bijheeft in de reeks.
Het deelnemen aan de ereronde is verplicht en maakt deel uit van de prijskamp.
Wie paarden bijheeft voor een volgende reeks, kan zich voor de ereronde laten vervangen Fokkers
en eigenaars die vroegtijdig de ring verlaten, zullen uit de uitslag worden geschrapt en komen niet in
aanmerking voor enige vergoeding van premies/terugbetaling inschrijvingsgelden.. andere.
Dit geldt ook voor zij die tegenover jury en/of organisatie op ongepaste wijze hun ongenoegen uiten.
Ongepast gedrag zal gesanctioneerd worden en kan bovendien aanleiding geven tot het schorsen voor
deelname aan activiteiten die door VFBT of in samenwerking met VFBT georganiseerd worden.
Indien u vragen heeft over het klassement van UW paard, kan dit enkel door de vragen op het einde van
de reeks/prijskamp aan alle juryleden samen voor te leggen.

Verloop
De prijskamp start stipt om 9u30 volgens het schema dat terplekke wordt uitgedeeld, samen met de
kopnummers. Er wordt gestart met de jaarlingmerries – vervolgens merries geboren 2019 – 2018 – daarna de
hengsten en tot slot merries vanaf 4jaar.
Er wordt gekeurd in 2 ringen – met 4 Vlaamse juryleden die via beurtrol wisselen van ploeg.
Juryleden: Ides Versyck – Jan Van Laer – Jos Cleeren – Monique Beulens.
De kampioenschappen worden gekeurd door alle juryleden + de voorzitter van de jury.
Gelieve voldoende helpers te voorzien. Wie niet tijdig in de ring is voor de eerste opstelling, wordt de toegang
tot de keuring geweigerd. Men is ZELF verantwoordelijk om tijdig aanwezig te zijn, niet de mensen die de paarden
oproepen. Gelieve voldoende helpers te voorzien zodat het uurschema kan worden gevolgd om een vlot verloop
van de keuring te kunnen garanderen.
Samen met de kopnummers, ontvangt iedere deelnemer een cataloog en een overzicht van de reeksen.
Kopnummers dienen te worden afgehaald op het secretariaat – vanaf 8u30.

Kampioenschappen
Wanneer uw paard zijn reeks wint, kan hij deelnemen aan het kampioenschap.
Kampioenschappen jaarlingmerries geboren 2020
Kampioenschappen merries 2&3 jaar - geboren 2019 én 2018
Kampioenschappen hengsten 1&2 jaar - geboren 2020 én 2019
Kampioenschap merries vanaf 4 jaar met veulen - geboren 2017 en eerder
Kampioenschap loten
Kampioenschap merries vanaf 4 jaar zonder veulen – geboren 2017 en eerder
Kampioenschap goedgekeurde hengsten – seizoen 2021

Premies
Vanuit
-

Stad Aalst en de Koninklijke Landbouwcomice Aalst
45€ per paard - ongeacht de leeftijd.
45€ per lot
45€ bij voorstelling van de kampioenhengst en kampioenmerrie 2020
25€ per veulen dat bij zijn moeder wordt voorgesteld, reeks merries met veulens.

Vanuit
-

V.F.B.T.
10€ per jaarling
20€ voor hengsten en merries vanaf 2 jaar
25€ voor oudere hengsten vanaf 4jaar
20€ voor de voorstelling van kampioenhengst en kampioenmerrie 2020

