
De Vrienden van de 
Oost-Vlaamse Trekpaardfokkers 

 Organiseren  
In samenwerking met 

Gemeente Assenede & Manege Heidebos 

 

6e Veulenprijskamp 
(Geboren in °2022) 

 

Op 19 Februari 2023 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 5 februari 2023  
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Beste fokkers, 
 
Ondertussen is het een mooie jaarlijkse traditie geworden in Manège 
Heidebos te Oosteeklo om samen te komen tijdens de 
veulenprijskamp om de evolutie tijdens de opfok te kunnen 
bewonderen.  
 
De reeksindeling en het reglement vindt u op de volgende pagina’s. 
 
We vragen 10 euro inschrijvingsgeld per veulen die u bij 
aanwezigheid terug betaald krijgt ter plaatse, samen met de premie 
van 40 euro.  
 
Belangrijk om weten:  
 
Op de Algemene Vergadering van 2022 werd bij stemming van de 
leden beslist dat de deelnemers bij wedstrijden georganiseerd door 
VOT, lid dienen te zijn. Indien u nog geen lid bent, kan u dit samen 
overschrijven (€ 15) samen met het inschrijvingsgeld voor de 
veulenprijskamp op het rekeningnummer BE08 1030 4860 1213.  
 
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, of per e-
mail naar vot.vzw@gmail.com uiterlijk tegen 05 februari 2023. Na 
deze datum worden géén inschrijvingen meer aanvaard. 
Meer info kan u bekomen via e-mail.  
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Inschrijvingsformulier en 

wedstrijdreglement 
 veulenprijskamp 19 februari 2023 

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 2022 
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 2022 en in het 
officieel stamboek ingeschreven. 

2  De deelnemer dient lid te zijn van VOT én 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 05 februari 2023 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   

6 Het prijzengeld zal ter plaatse worden uitbetaald. 

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

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

8  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.  

9 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. 

10 De organisatie voorziet geen nutsvoorzieningen ivm de 

elektriciteit. Dit dient zélf voorzien te worden. Iedere deelnemer wordt 

geacht zijn eigen standplaats proper achter te laten.  
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