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Inschrijfformulier Europese Arabo-Friezen Stamboek  

Keuringen voor veulens en oudere paarden voor opname stamboek. 
 
Wortegem-Petegem (BEL)  O  15 08 2020                        Monthodon (FRA)   O  13 09 2020  
aankruisen aan welke keuring u deelneemt, en welke rubriek.  
1. Keuringsrubrieken:   veulens/enters/twenters / hengsten tot 1 jaar  0 
2. merries 3 jaar en ouder voor opname STB/Ster     0 
3. ruinen 3 jaar en ouder voor  premie 0 
Naam veulen/ paard :                                                Geslacht :     Geb. datum :   
Vader :                                                    Stb nr. :     
Moeder:                                                        Stb. nr :                                     MV:  
Fokker:  
Eigenaar adres :                                                                                                           
te koop  aanbieden:  ja  0       nee   0                         tel. nr :  
E-mail:  
Aanvullende informatie en voorwaarden:  
 
- Halster-nummers (zijn verkrijgbaar bij het secretariaat vlak voor de aanvang van de keuring)   Om 
te kunnen deelnemen aan de veulenkeuring dient het origineel geboortebericht  +   kopie van het 
stamboekpapier van de moeder bij het secretariaat ingeleverd te zijn 30 dagen voor de datum van de 
keuring waaraan U wenst deel te nemen, lidgeld 2020  dient voldaan te zijn  .  
 
Gelieve het inschrijfgeld 35 € per veulen en 50 € per merrie/ruin/,  hengst tot 1 jaar   uiterlijk 10 dagen 
voor de keuring te betalen.    
Keuringsgeld is inclusief premie vermelding / stokmaat opnemen en  haren trekken bij paarden van 3 
jaar en ouder.  
Rekening        : BNP Parisbas Fortis   BE78 0015 1539 1186         BIC : GEBABEBB   
datum :                                                                      eigenaar  handtekening  
 

Scan van dit inschrijblad per mail bezorgen aan Mevr. Wilfrieda Smits via info@eafs.be 
 
Te behalen Predikaten : 
Arabo-Friese paarden zijn sportpaarden en kunnen volgende predikaten ontvangen :  
A. Ster: 3- jarige merries en ouder met een 1ste premie.  
B. Elite : ster + definitief sportcertificaat + 2 goedgekeurde in het  stamboek ingeschreven afstammelingen 

met  een 1ste premie.  
C. Preferent : ster met 3 ingeschreven ster nakomelingen  
D. Een definitief sportcertificaat zal uitgereikt worden aan Arabo-Friese paarden , die  aan de sporteisen 

hebben voldaan (zie Reglement sporteisen/Verrichtingen gesteld door de SC en regelmatig 
geactualiseerd).   

 


