
       Libramont 2019 
11de Belgisch Kampioenschap “model en gangen” voor 

Freibergerpaarden. 
 

De keurmeester van dit 11de kampioenschap is de Heer Pierre KOLLER. 

Hierna vindt u de inschrijvingsvoorwaarden en het wedstrijdreglement. 
 

Opgelet : Alle dieren die het grondgebied van de beurs betreden dienen voorzien te zijn van een 

door een erkende dierenarts opgesteld certificaat, waarin verklaard wordt dat ze onderzocht werden 

binnen de tien voorafgaande dagen en in goede gezondheid verkeren. Zonder dit attest wordt 
u niet toegelaten op de beurs.  
Men moet voor 8 uur met zijn paarden op de beurs zijn. 
 
DE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN : 
 

De wedstrijd vindt plaats te Libramont op zondag 28/07/2019 vanaf 9.30u. 
 
 

1. Om te kunnen deelnemen dient u met de betaling van het lidgeld 2019 (effectieve leden) van de 
BFMA in orde te zijn. Indien dit niet zo is, wordt u een bijdrage tot deelname gevraagd (zie punt 5 
hierna), 
 
2. Het wedstrijdreglement te respecteren,  
 
3. Uw Freibergerpaard(en) in te schrijven VOOR 11/07/2019 (zie punt 5) 
 
4. De inschrijving door te sturen via e-mail op: frenoydom@gmail.com met vermelding van: 

-  uw naam en voornaam  
- uw volledig adres + gsm of telefoonnummer (toezending van de toegangskaarten!) 
- informatie betreffende de voorgestelde paarden:              
     - naam paard(en) en identificatienummer             
     - geboortedatum             
     - haarkleur                
     - geslacht              
     - naam en identificatienummer van de vader            
     - naam en identificatienummer van de moeder             
     - naam van de vader van de moeder (grootvader dus)      
     - geboren in België (ja/nee - indien ja, naam van de fokker/bij wie geboren), 
 

5. Voor de effectieve leden is de deelname kosteloos;  
Voor de niet-effectieve leden van de BFMA bedraagt het inschrijvingsgeld 15 euro per eigenaar, over 

te schrijven 5 dagen vóór de wedstrijd op rekening BE67 7512 0618 7987 van de BFMA met de 
vermelding «Libramont + naam van de eigenaar + aantal paarden». De inschrijving wordt slechts 
gevalideerd na ontvangst van de betaling. 
 
 



HET WEDSTRIJDREGLEMENT: 
 
1. uw paard moet verzorgd zijn: 

- manen geschoren of uitgekamd 
- benen gewassen      
- hoeven gekapt of beslagen      
- hoeven niet ingevet      
 

2. de kledij voor de schouwer en volgers: zwarte broek ,wit hemd en zo mogelijk een rode das     
 
3. paarden met licht bit of witte halster  
 
4. het wedstrijdnummer dient op de linkerzijde van het hoofd van het paard of aan de linkerarm van 
de schouwer bevestigd te worden      
 
5. met een proper touw         
 
6. met een volledige zweep (geen zweep zonder slag)        
 
7. met gehoorzaamheid aan de orders van de keurmeesters en van de ringmeester   
 
8. volgende reeksen vinden plaats:  

- reeks 1 : ruinen van 1 jaar en meer  
- reeks 2 : hengstveulens van het jaar  
- reeks 3 : merrieveulens van het jaar 
- reeks 4 : merrieveulens van 1 jaar 
- reeks 5 : merrieveulens van 2 jaar 
- reeks 6 : merrieveulens van 3 jaar 
- reeks 7 : merries van 4 en 5 jaar (verplicht deelgenomen aan de Veldtest) 
- reeks 8 : merries van 6 jaar en meer (verplicht deelgenomen aan de Veldtest) 
- reeks 9 : voorstelling van dekhengsten 2019 
- reeks 10 : per lot van 3 merries 
- reeks 11 : moedermerries vergezeld van min. 2 nakomelingen 
                             

9. + kampioenschap per leeftijdscategorie: 
    - best veulen (m/v) van het jaar  
    - best merrieveulen van 1 jaar en 2 jaar  
    - Merries kampioenschap van 3 jaar en ouder  
 

10. de Prijs voor de beste Belgische Fokker 2019; een prijs wordt uitgereikt aan de fokker van de 
beste merrie van 3 jaar en meer, geboren in België. 
 
11. de ex-kampioenen kunnen niet meer deelnemen aan de reeksen 2019 
 
12. u ontvangt 2 ingangskaarten voor het eerste paard + 1 kaart per volgend paard + een 
parkingkaart per 2 paarden (indien de inschrijving ontvangen werd voor 11/07/2019) 
 
13.verdere inlichtingen bij Dominique Frenoy op GSM 0499/93 34 21  
 
Uitsluitend de eigenaars van de paarden zijn verantwoordelijk voor hun paarden; ze verbinden er 
zich toe gedurende de volledige dag op hen toezicht uit te oefenen. 
 
 

VEEL SUCCES! 


