
De Vrienden van de 
Oost-Vlaamse Trekpaardfokkers

Organiseren 
In samenwerking met 

Gemeente Assenede & Manege Heidebos

5e Veulenprijskamp 
(Geboren in °2021) 

Op 20 Februari 2022 vanaf 12u00
Manege Heidebos, Heide 40 – 9968 Oosteeklo

Alle deelnemende paarden krijgen een premie van € 40!

 De kampioene ontvangt een totale premie van € 100 

Inschrijvingsformulieren en meer info te bekomen via 
vot.vzw@gmail.com of 0477 97 34 91

De Inschrijvingen moeten binnen zijn vóór 14 februari 2022

ONDER VOORBEHOUD VAN DE 
CORONA-MAATREGELEN 

mailto:vot.vzw@gmail.com
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Beste fokkers, 
 
Na een sabatjaar door de gekende pandemie en het succes in 2020 
tijdens de 4e editie van onze veulenprijskamp, kunnen we onder 
voorbehoud, als de huidige corona-maatregelen van komende weken 
het toelaten, er terug een vervolg aan breien.  
 
Indien de maatregelen het niet toelaten om de wedstrijd met publiek te 
laten doorgaan, zal de veulenprijskamp op een later tijdstip doorgaan. 
Als deelnemer wordt u dan persoonlijk op de hoogte gebracht! 
 
De reeksindeling en het reglement vindt u op de volgende pagina’s. 
 
Dit jaar dient er GEEN inschrijvingsgeld betaald te worden aangezien 
we nog afwachten wat de maatregelen op dat moment zullen zijn. 
 
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 14 februari 2022. Na deze datum worden géén inschrijvingen 
meer aanvaard. 
Meer info kan u bekomen via e-mail: vot.vzw@gmail.com. 
  

http://www.trekpaard.net/nl/inschrijven
mailto:vot.vzw@gmail.com


3 
 

 
Inschrijvingsformulier en 

wedstrijdreglement 
 veulenprijskamp 20 februari 2022 

Inschrijvingsformulier per post (Oosthoek 107, 9968 Oosteeklo) 
Of per e-mail met vermelding “Inschrijving prijskamp Oosteeklo”: 

vot.vzw@gmail.com  
Of via de website: https://www.trekpaard.net/nl/inschrijven   

Eigenaar / Fokker: ………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………… 

Telefoonnr.: …………………………………………………………………………. 

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

Rekeningnummer: ………………………………………………………………… 

Veulens geboren in 2021 
Naam van het paard  

Stamboek  
nummer 

 

Geslacht  

Geboorte- datum  

Haarkleur  

Naam & stamboeknr.  
Vader 

 

Naam & Stamboeknr. Moeder  

  

 

Naam van het paard  

Stamboek  
nummer 

 

Geslacht  

Geboorte- datum  

Haarkleur  

Naam & stamboeknr.  
Vader 

 

Naam & Stamboeknr. Moeder  
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Deelnemingsvoorwaarden: 

1  Het ingeschreven paard dient geboren te zijn in 2021 en in het 

officieel stamboek ingeschreven. 

2  De deelnemer dient in orde te zijn met alle vigerende wetgeving 

ter zake. (papieren blokstaarten zéker in orde!) 

3  De deelnemings- en verplaatsingsvergoeding is 40 € per paard. 

4  De kampioenen ontvangen € 100 reiskosten inbegrepen. 

5  De inschrijvingen dienen ten laatste op 14 februari 2022 toe te 

komen liefst via de website: 

(https://www.trekpaard.net/nl/inschrijven) of per e-mail 

(vot.vzw@gmail.com) of per brief op volgend adres: VOT vzw, 

Oosthoek 107, 9968 Oosteeklo (nieuw adres !!) 

6  Enkel de 40 eerst ingeschreven paarden worden tot de wedstrijd 

toegelaten.  

7 Het prijzengeld zal ter plaatse worden uitbetaald. 

8  De paarden dienen aanwezig te zijn ten laatste om 12u00 op de 

parking van de Manège Heidebos, Heide 40, 9968 Oosteeklo.  

9  Ten gevolge van de inschrijving aanvaarden de fokker-eigenaars 

alle hoger vermelde voorwaarden en onderwerpen ze zich aan het 

oordeel van de jury en de organisatie.  

10 De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 

ongevallen. De eigenaar van het dier of diegene die zich ervan bediend 

terwijl hij het in gebruik heeft, is aansprakelijk voor de schade die door 

het dier is veroorzaakt. 
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