
 
 

Online keuring & beoordelingswedstrijd 2020 
 

Deelnemen met je paard - Hoe gaat het in zijn werk ? 

1. Inschrijven 

Je schrijft je paard in voor de foto- en video-dag van je keuze. Lukt het niet om te komen naar één van de                       

voorziene dagen, maar wil je wel graag deelnemen? Laat het ons weten en we bekijken wat mogelijk is                  

(bv. aan huis voorstellen). 

 

2. Paard filmen 

Op de geplande dag wordt je paard door de aangestelde trotteurs voorgesteld (stand, stap, draf) en                

daarbij op beeld vastgelegd door onze fotograaf en cameraman. 

 

3. Op de website  

Jouw paard wordt in een reeks ingedeeld en verschijnt 'anoniem' op de website (zonder vermelding van                

naam, afstamming en eigenaar). De aangestelde jury ontvangt eveneens de beelden. 

 

4. Beoordeling a.d.h.v. het beeldmateriaal  

○ door jury : de jury maakt het klassement op van de reeks met becommentariëring van elk paard. 

○ door publieksjury : fokkers/liefhebbers/... maken thuis ook hun eigen klassement op. 

 

5. Het eindresultaat 

Het resultaat volgens de jury wordt online geplaatst, met vermelding van welke fokkers/liefhebbers/...             

hetzelfde klassement maakten. Met dan uiteraard ook de bekendmaking van de namen van de paarden,               

afstamming, etc! 

 

Reglement 

 

Algemeen  

● Merries van alle leeftijden & hengsten °2020 en °2019 mogen deelnemen. 

● De veulens °2020 moeten niet gespeend zijn, maar moeten wel apart voorgesteld worden. De moeder               

mag daarbij de presentatie niet verstoren. 

● (Oud-)Nationale kampioenen kunnen niet deelnemen. 

● De deelnemende paarden dienen ingeschreven te zijn in het stamboek van V.F.B.T / A.W.C.T.B. / K.M.B.T.                

/ K.V.T.H. (hoofdstamboek, klasse 1 of 2). Het paspoort dient voorgelegd te worden de dag van de                 

voorstelling. 

● Alle paarden dienen correct geïdentificeerd te zijn. Gelieve het paspoort en eventueel de nodige attesten               

bij te hebben. Wij zijn geenszins verantwoordelijk indien u bij eventuele controle niet in orde bevonden                

wordt. Vaccinatie tegen griep is niet verplicht doch wordt ten zeerste aangeraden. Paarden die tekenen               

van snot/droes en/of schurft vertonen, dienen zich te onthouden. 

● Aparte reeksen voor hengsten en merries. De organisatie stelt de reeksen samen. In elke reeks worden                

tot maximum 8 paarden ingedeeld (idealiter 5 per reeks). Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden               

met de leeftijd. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen de merries vanaf vier jaar en ouder                

samengevoegd worden (bv. merries 4+5 jaar, merries 6+7 jaar, enz.). 

● Er wordt getracht op verschillende locaties een foto/videodag te organiseren.  
In de mate van het mogelijke kan ook aan huis gekomen worden (meerdere paarden / meerdere fokkers in dezelfde                   

omgeving). Hier moet de mogelijkheid zijn de paarden op een vlakke ondergrond (zandpiste en/of straat en/of vlakke                 

weide met kort gras) voor te stellen voor de opname van de video/foto’s. 
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● De eigenaar is verantwoordelijk voor de ongevallen welke hij of zijn dieren veroorzaken. De organisatie               

kan  in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade (aan derden) of gebeurlijke ongevallen. 

 
Voorstelling paarden  
 

● Foto/video-dag op locatie:  

○ Iedereen die paarden aanbrengt, wordt eraan gehouden zich op de voorziene parking te plaatsen en               

de richtlijnen op te volgen. U dient uw parkingplaats volledig opgeruimd en netjes (vrij van stro,                

mest, raffia, haren, eetafval) achter te laten na afloop. 

○ U krijgt vooraf door op welk tijdstip uw paard in de piste moet aanwezig zijn. Gelieve de tijd die u                    

vooraf aanwezig bent, te beperken tot de tijd die nodig is voor het klaarmaken van het paard (vlecht                  

zo mogelijk thuis reeds in). Na voorstelling van uw paard(en) dient u meteen huiswaarts te keren                

zodat het aantal aanwezige personen dat tegelijkertijd aanwezig is tot een minimum beperkt wordt              

(= o.w.v. corona maatregelen).  Gelieve het opgestelde tijdschema strikt te respecteren. 

○ Meld je bij aankomst aan op het secretariaat (met het paspoort van je paard(en)), maar blijf er niet                  

onnodig rondhangen. 

○ Zijn er te weinig aanmeldingen voor een fotodag dan kan de organisatie deze annuleren of de datum                 

wijzigen. 

 

● Thuisvoorstelling: 

○ U krijgt vooraf door op welk tijdstip het paard dient klaar te zijn. Gelieve dit tijdschema te                 

respecteren. Andere afspraken in overleg. 

 

● Algemeen: 

○ Alle algemeen gekende veiligheids- en hygiënemaatregelen zoals: geen handen geven - fysiek            

contact beperken, afstand (1,5m) houden, regelmatig uw handen wassen of ontsmetten, niet            

samentroepen in of rond de piste/parking,... . 

Mondmaskers zijn verplicht wanneer social distancing van 1,5 meter niet mogelijk is. 

○ We rekenen op uw volledige medewerking aangaande de opvolging van de veiligheidsregels.            

Vertoont u één of meerdere symptomen of voelt u zich ziek, annuleer dan uw deelname.  

○ Het niet respecteren van de algemene veiligheidsmaatregelen of niet opvolgen van de instructies             

van onze medewerkers ter plaatse kan leiden tot weigering van deelname. 

○ Er is geen publiek toegelaten. U brengt enkel de personen (max. 2 per paard) mee die absoluut                 

noodzakelijk zijn voor het klaarmaken van de paarden. Bij thuisopnames zijn eveneens enkel de              

personen aanwezig die absoluut noodzakelijk zijn. De gegevens (naam + tel.nr.) van deze personen              

dienen bij inschrijving doorgegeven te worden. 

○ Alle paarden dienen getoiletteerd te zijn, dit wil zeggen dat manen en staart gevlochten moeten               

worden. Bij lange staarten dient de staart zodanig getoiletteerd te zijn dat de hak voldoende               

zichtbaar is en zo de beoordeling van de beweging niet belemmerd wordt. 

○ Bij voorstelling hebben de paarden een wit halster of kopstuk aan. Merries vanaf 4 jaar mogen een                 

singel dragen (geen verplichting, keuze eigenaar). 

○ De paarden worden voorgesteld door de voorbrengers (trotteur + begeleiders) die door de             

organisatie zijn aangesteld; geen enkele uitzondering hierop. Geen enkele andere persoon begeeft            

zich in de piste tijdens het voorstellen van de paarden. 

○ Elk paard wordt - aan de hand - opgesteld op stand, voorgesteld in stap (rechte lijn) en in draf                   

(rechte lijn + driehoeksbaan/volte). Voor elk paard maximum 3 pogingen; de beelden van de beste               

poging worden gebruikt voor de website; de organisatie bepaalt welke beelden worden gebruikt. 
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Beoordeling 
● De aangestelde jury beoordeelt de paarden op basis van de foto’s en video. Zij maken voor elke reeks een                   

klassement op met individuele toelichting van elk paard. 

● De gemaakte foto’s en video’s worden online geplaatst op Trekpaard.net 

● De bezoekers van de website Trekpaard.net kunnen hun eigen klassement, inclusief toelichting, ingeven             

op de website. 

● Ten vroegste één week na het online plaatsen van de foto’s/video’s van de paarden uit de reeks worden                  

de bezoekers-beoordelingen vergeleken met het klassement van de jury. De bezoeker met identieke             

klassering wint de beoordelingswedstrijd. Bij meerdere correcte antwoorden, wordt de gegeven           

verantwoording vergeleken - de jury bepaalt welke beschrijving het meest aansluit bij hun visie. 

● Het oordeel van de jury is onherroepelijk. 

● De uitslag en het verslag door de jury wordt online geplaatst op de pagina Uitslagen van Trekpaard.net.  

 

 

Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich akkoord met de richtlijnen zoals vermeld, met de eventuele                 

beslissingen van de organisatie en met de reglementering aangaande de online wedstrijd. 
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