
11/02/2023  -  Start 13u30 
Parking toegankelijk vanaf 11u30 - Practische info volgt nog.

Locatie: Manège Heidebos - Heide 40 - Oosteeklo

• Inschrijving Bijgevoegde keuring (enkel voor hen die met medisch attest afwezig waren te Ghlin): voor 
leden V.F.B.T - 230 e (staat los van de reeds betaalde 125 e voor Ghlin maar wanneer de hengst niet wordt 
gekeurd, wordt hiervan 50 e terugbetaald).

• Inschrijving Bijzondere keuring:  - voor leden V.F.B.T.: 375 e 
 - Voor in Vlaanderen gedomicilieerde niet-leden V.F.B.T.: 480 e.
VFbT: IBAN: BE80 1032 2503 1277 - BIC: NICABEBB

afsluit inschrijvingen: 4 februari 2023 - inclusief bedrag ontvangen op de rekening van V.F.b.T.
Voorwaarden:  -  Paarden moeten gemuteerd zijn op naam van de nieuwe eigenaar. 
 -  Voor de importen, graag paspoort opsturen incl. 53 e + scannen van pedigree en deze scan opsturen  
  naar trekpaard@vfbt.be (nodig voor de opmaak van de cataloog).
  -  De hengsten dienen correct gevaccineerd te zijn tegen griep - Rhino is aanbevolen.

BELANGRIJK: HengsTen, ToebeHoRend aan in VLaandeRen gedoMiCiLieeRde eigenaaRs, dienen Via 
V.F.b.T. ingesCHReVen Te WoRden. 
De fakturen voor de medische keuring dienen door de fokker zelf betaald te worden. 
Deze fakturen zullen ofwel rechtstreeks vanuit Merelbeke of Luik aan de eigenaars van de hengsten gestuurd worden voor 
betaling of worden vanuit VFBT doorgestuurd.

biJgeVoegde en biJZondeRe HengsTenKeURing

HANDTEKENING 
voor akkoord met de modaliteiten van het technisch reglement / fokprogramma.

Na inschrijving zullen de deelnemers de nodige info en richtlijnen ontvangen. Info via www.vfbt.be.
Terug te sturen naar V.F.B.T. - Deinse Horsweg 1 - 9031 Drongen of inscannen en via mail naar info@trekpaard.be.

Aanduiden Faculteit voor medische keuring:        Merelbeke         Luik

  Medische keuring vooraf op datum:                                                                   + Copie keuringsverslag toevoegen.

  Medische keuring gepland op datum:     

NAAM HENGsT  NR sTB

eigenaaR : 

adRes:

TeL :               

eMaiL:



2

UITTREKSEL UIT HET FOKPROGRAMMA VFBT - versie december 2021 - p 18

HOOFDSTUK V: HENGSTEN EN HUN TOELATING TOT DE VOORTPLANTING

5.1. Algemeen
Om een veulen in klasse I van de hoofdsectie te kunnen inschrijven, is een dekcertificaat nodig om de afstamming van het veulen op te nemen in zijn 
paspoort. Hengsten kunnen dekcertificaten verkrijgen na goedkeuring op een door de VFBT georganiseerde of erkende hengstenkeuring.

5.2. Keuring tot toelating tot de voortplanting - Hengstenkeuringen

5.2.1. Inschrijving en voorwaarden tot deelname
Alle in de hoofdsectie ingeschreven hengsten die minstens de leeftijd van twee jaar hebben bereikt en die minstens over een volledig 6-generatieoverzicht 
(hengst + 5 generaties) beschikken, kunnen worden ingeschreven. In het buitenland geboren hengsten dienen minstens 1 maand voor de uiterste 
inschrijvingsdatum geïmporteerd te zijn bij VFBT en gemuteerd op naam van de aanbieder van de hengst die alle formaliteiten vervult in verband met de 
inschrijving. In geval van meerdere eigenaars dient de eerste eigenaar zijn domicilie in Vlaanderen te hebben.

De inschrijvingen dienen op het secretariaat aan te komen tegen een vooraf vastgelegde datum. Bij te late inschrijving en/of wanneer het inschrijvingsgeld 
niet voldaan is zoals vermeld op het inschrijvingsformulier, zal de hengst niet meer toegelaten worden tot de centrale keuring.

Voor hengsten die afwezig zijn, wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald. Dit wordt ook niet in mindering gebracht bij inschrijving voor de bijgevoegde 
of bijzondere hengstenkeuring.

5.2.3. Bijgevoegde keuring
Kunnen deelnemen aan een bijgevoegde keuring: alle hengsten die ingeschreven waren voor de meest recente hengstenkeuring, maar die werden uitgesteld 
door ofwel de jury ofwel om medische redenen met afgifte op het secretariaat van een attest van de dierenarts op de dag van de centrale keuring. Het 
inschrijvingsgeld voor de bijgevoegde keuring dient te worden betaald ongeacht de reeds voldane betaling voor de centrale hengstenkeuring.

5.2.4. Bijzondere keuring
Kunnen deelnemen aan een bijzondere keuring:
Hengsten die na datum van de centrale keuring deel hebben uitgemaakt van een handelstransactie. Reeds voor dat jaar bij KVTH goedgekeurde hengsten 
worden – na te zijn voorgesteld ter keuring bij VFBT – aanvaard voor het lopende jaar. De hengsten moeten een identiek medisch onderzoek hebben 
ondergaan als de voor VFBT goedgekeurde hengsten. Hengsten die in een ander stamboek werden afgekeurd op afstammelingen komen nooit in aanmerking 
voor deelname aan de keuring van de VFBT.

Hengsten waarvoor aan de inschrijvings- en betalingsmodaliteiten van de centrale keuring niet werd voldaan.

Een bijzondere keuring kan (maar moet niet) doorgaan op dezelfde datum als de bijgevoegde keuring. De tarieven voor inschrijving zijn vooraf te betalen 
en zijn bekend via het ledenmagazine VFBT.

Het volledige fokprogramma is te consulteren op de site www.vfbt.be


