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Landegem Feest 

5e Oost-Vlaams Kampioenschap 

Keuring van het Belgisch Trekpaard 

Vrijdag 24 september 2021 

Aanvang 10u30 

organiseert in samenwerking met het Nevels Trekpaard en de “Vrienden van de Oost-Vlaamse 

Trekpaardfokkers vzw”  

 

Beste eigenaars & fokkers 

 

Na een sabatjaar door de gekende pandemie en het succes in 2019 tijdens de 4e editie, kunnen we er terug 

een vervolg aan breien. Opnieuw slaan we weer de handen in elkaar met de beide verenigingen en 

organiseren we voor de 5e keer een Oost-Vlaams kampioenschap in Landegem (t.h.v. de kerk). 

De reeksindeling en het reglement vindt u op de volgende pagina’s. 

Traditiegetrouw wordt zoals elk jaar op deze keuring een extra naturaprijs voorzien voor alle deelnemende 

paarden, geschonken door onze talrijke sponsors en opgehaald door het Nevels Trekpaard en de Vrienden 

van de Oost-Vlaamse Trekpaardfokkers. 

We vragen om het inschrijvingsgeld (€ 10 per ingeschreven paard en/of veulen - ook de Oost-Vlaamse 

kampioenen die zich buiten reeks mogen presenteren) over te schrijven op de rekening van het Nevels 

Trekpaard: BE49 1030 3064 2671. BIC : NICABEBB. 

Na de keuring worden de prijzengelden en het inschrijvingsgeld (mits aanwezigheid) terug gestort op het 

rekeningnummer van de deelnemers. Enkel wanneer het inschrijvingsgeld ontvangen werd bij het afsluiten 

van de inschrijvingen, zal u worden opgenomen in de cataloog. 

De inschrijvingen kunnen online gebeuren via http://www.trekpaard.net/nl/inschrijven of per post op 

volgend adres: T.a.v. V. Van Acker, Oosthoek 107, 9968 Oosteeklo, uiterlijk tegen 13 september 2021. Na 

deze datum worden géén inschrijvingen meer aanvaard. 

Meer info kan u bekomen via e-mail vot.vzw@gmail.com of bij de voorzitter van het Nevels Trekpaard 

(0474/56.92.76) of bij de voorzitter van VOT (0475/97.56.48). 

Namens de organisatoren: 

College van Burgemeester en Schepenen Het Nevels Trekpaard   VOT 

 

Jan Vermeulen     E. Van Nevel   C. Van Bogaert 
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Deelnemingsvoorwaarden: 

1) Alle paarden moeten geïdentificeerd en geregistreerd zijn volgens de Belgische 
wetgeving, zijnde gechipt, in het bezit van een paspoort en geregistreerd in de 
Centrale Gegevensbank van de Belgische Confederatie van het Paard. Bij controle 
dienen deze documenten voorgelegd te worden.  

2) De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld (10 euro per 
paard). Dit dient gestort te worden op het rekeningnummer van het Nevels Trekpaard: 
BE49 1030 3064 2671. (BIC : NICABEBB) voor 13 sept. 2021. 

3) De paarden dienen in gezonde toestand gepresenteerd te worden.  

4) Enkel eigenaars gevestigd in Oost-Vlaanderen kunnen deelnemen met hun paarden. 

5) Voor de uitstraling van deze prijskamp vragen wij dat de begeleiders en volgers in 

witte kledij zijn bij het presenteren van de paarden aan de jury. 

6) Elke mededinger moet de uitspraken van de jury eerbiedigen (onaanvaardbaar 
gedrag betekent totale uitsluiting). De voorzitter kan hiertoe de beslissing nemen na 
consultatie v/d jury.  

7) Het Nevels Trekpaard en VOT 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. 

8) U kan inschrijven voor 13 september 2021 op volgende manieren: 
- via de website: http://www.trekpaard.net – evenementen – inschrijven) 
- via e-mail: vot.vzw@gmail.com  

- per post: tav V. Van Acker, Oosthoek 107, 9968 Oosteeklo. 

De poststempel of datum en uur van e-mail geldt als inschrijvingsdatum. 

9) De keuring gaat door in de Stationsstraat vanaf 10u30. Voor de deelnemers is er 
plaats voorzien in de Stationsstraat (tot aan kruispunt met Poeldendries) en op de 
parking tegenover de bibliotheek. Er wordt achter elkaar geparkeerd aan de linkerkant 
van de straat, komende van het station, zodat op ieder moment ruimte is voor de 
hulpdiensten. 

10) Deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden of wegens vastgesteld bedrog en/of 
wangedrag (dit zowel voor, tijdens als na de keuring) worden uitgesloten en hebben 
geen recht op enige vergoeding. 

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

12) Vanaf 9 aanwezige paarden in eenzelfde reeks worden deze gesplitst in 2 reeksen.  

13) De eigenaar is verantwoordelijk voor de ongevallen welke zijn dieren veroorzaken. Het 
Nevels Trekpaard of VOT kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
(aan derden) of gebeurlijke ongevallen. 

14) Ten gevolge van de inschrijving aanvaarden de fokkers / eigenaars alle hoger vermelde 
voorwaarden en onderwerpen ze zich aan het oordeel van de jury en de organisatie.  

15) De corona-regels die op het moment van de prijskamp gelden, dienen gevolgd te worden.  
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De reeksindeling ziet er als volgt uit: 
Reeks 1: Hengstveulens geboren in 2020 

Prijzengeld (€): 80 - 75 – 70 – 65 – 6x60 

Kampioenschap Reeks 1 € 100 

Reeks 2: Merrieveulens geboren in 2020 

Prijzengeld (€): 80 - 75 – 70 – 65 – 6x60 

Kampioenschap Reeks 2 € 100 

Reeks 3: Merries van 2 jaar – geboren in 2019 

Prijzengeld (€): 80 - 75 – 70 – 65 – 6x60 

Reeks 4: Merries van 3 jaar – geboren in 2018 

Prijzengeld (€): 80 - 75 – 70 – 65 – 6x60 

Kampioenschap 2- en 3-jarige merries € 125 

Reeks 5: Hengstveulens geboren in 2021 

Prijzengeld (€): 30  

Reeks 6: Merrieveulens geboren in 2021 

 Prijzengeld (€): 30 

Reeks 7: Voorstelling oud Oost-Vlaamse Kampioenen (Hengst & Merrie) 

Deze paarden worden apart voorgesteld en kunnen niet deelnemen aan de andere 
reeksen. Bij aanwezigheid krijgen de kampioenen een premie van € 100. 

Reeks 8: Merries van 4 jaar – geboren in 2017 

Prijzengeld (€): 80 - 75 – 70 – 65 – 4x60 

Reeks 9: Merries van 5 jaar – geboren in 2016 

Prijzengeld (€): 80 - 75 – 70 – 65 – 4x60 

Reeks 10: Merries van 6 jaar – geboren in 2015 

Prijzengeld (€): 80 - 75 – 70 – 65 – 4x60 

Reeks 11: Merries van 7 jaar – geboren in 2014 

Prijzengeld (€): 80 - 75 – 70 – 65 – 4x60 

Reeks 12: Merries van 8 jaar – geboren in 2013 

Prijzengeld (€): 80 – 75 – 70 – 65 – 4x60 

Reeks 13: Merries van 9 jaar – geboren in 2012 

Prijzengeld (€): 80 – 75 – 70 – 65 – 4x60 

Reeks 14: Merries van 10 jaar & ouder – geboren in 2011 en vroeger 

Prijzengeld (€): 80 – 75 – 70 – 65 – 60 

Algemeen Kampioene Oost – Vlaanderen Merries (reeks 8 tem 14) € 150 

Reeks 15: Hengsten geboren in 2018 en vroeger 

Prijzengeld (€): 80 – 75 – 70 – 65 – 60 

Algemeen Kampioen Oost – Vlaanderen Hengsten € 150 (reeks 15) € 150 
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Inschrijvingsformulier (vóór 13 september inschrijven!) 

Inschrijvingsformulier per post (tav V. Van Acker, Oosthoek 107, 9968 Oosteeklo) 

Of via http://www.trekpaard.net/nl/inschrijven 

Eigenaar / Fokker: ................................................................... 

Adres: ....................................................................................... 

Telefoonnr.: ............................................................................ 

e-mailadres: ............................................................................  

Rekeningnummer: .................................................................  
 

Naam van het paard   

Stamboeknummer  

Geslacht  

Geboortedatum  

Haarkleur  

Naam & Stamboeknr Vader  

Naam & Stamboeknr Moeder  

Reeks nr  

 

Naam van het paard   

Stamboeknummer  

Geslacht  

Geboortedatum  

Haarkleur  

Naam & Stamboeknr Vader  

Naam & Stamboeknr Moeder  

Reeks nr  
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Naam van het paard   

Stamboeknummer  

Geslacht  

Geboortedatum  

Haarkleur  

Naam & Stamboeknr Vader  

Naam & Stamboeknr Moeder  

Reeks nr  

 

Naam van het paard   

Stamboeknummer  

Geslacht  

Geboortedatum  

Haarkleur  

Naam & Stamboeknr Vader  

Naam & Stamboeknr Moeder  

Reeks nr  

 

Naam van het paard   

Stamboeknummer  

Geslacht  

Geboortedatum  

Haarkleur  

Naam & Stamboeknr Vader  

Naam & Stamboeknr Moeder  

Reeks nr  
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