
REGLEMENT DEELNAME AAN DE KEURING  
van 19 september 2021, bij Jelle’s Home in Pelt (België) 
voor veulens, merries en ruinen, en hengsten tot 1 jaar. 
 

Vrijwaring: 
Een uitdrukkelijke voorwaarde tot inschrijving is, dat iedere deelnemer de 
organisatie zal vrijwaren voor alle gerechtelijke procedures, kosten, 
vorderingen of welke aansprakelijkheidseisen dan ook die verband houden met 
zijn inschrijving of deelneming. 
Ook is uw deelname op eigen risico v.w.b. schade, diefstal of verlies. Als een 
deelnemer hiervoor een verzekering wenst, moet hij/zij die zelf afsluiten. 
 
Sportcertificaat 
Het voorlopige sportcertificaat bestaat niet meer daar het louter gebaseerd was op 
genetische verwachtingswaarden van het veulen. 
Het sportcertificaat wordt uitgereikt aan merries en hengsten/ ruinen die zich 
bewezen hebben in de sport volgens de gestelde eisen.  
In 2021 jaar kregen weer 2 Arabo-Friezen dit begeerde certificaat. 
Ze hebben er hard voor gewerkt: zie WWW.EAFS.be 
 
Kostenplaatje 
De keuringskosten bedragen slechts € 35 per nummer per veulen voor de eigenaar, 
Merrie, ruin  € 50 (inclusief inschrijving premie). Het Stamboek draagt verder alle 
kosten voor hotel, reis- en verblijfsvergoeding van de Jury en de kosten voor keuring, 
prijzen en premies. De afstammingsbewijzen en paspoorten of eigenaarwissels van 
het veulen zullen later via ons stamboek (E.A.F.S.) afgewerkt worden tegen de 
gepubliceerde tarieven. 
Influenza-inenting 
Alle aangeboden oudere dieren dienen op de juiste wijze te zijn gevaccineerd tegen 
influenza. 
Er zal verzocht worden om het vaccinatiebewijs voor te leggen. 
 
Hoofdstelnummer 
De nummers dienen tijdig bij het secretariaat afgehaald te worden. In ieder geval 
minstens 30 minuten vóór de keuring van de betreffende rubriek. 
 
Voorbrenger 
De voorbrenger dient gekleed te zijn in lichte kleding, in een witte broek, wit shirt of 
hemd en witte sportschoenen. Het is niet toegestaan plastic of zwepen met 
daaraan plastic bevestigd te gebruiken bij het voorbrengen. Alléén een zweep of het 
zgn. "rammeldoosje" is toegestaan. 
Voor een vlot verloop van de keuring verzoeken wij u minstens 15 minuten voordat 
de betreffende rubriek start, bij de ring te zijn en de aanwijzingen van de 
ringmeesters strikt op te volgen. 
Gelieve ter plekke en vooraf de kosten € 20 voor het voorbrengen af te rekenen 
bij het secretariaat van de keuring. 
Ieder paard of veulen mag slechts aan één van de Arabo-Friese keuringen per jaar 
deelnemen. Het eerste resultaat van de keuringsuitslag geldt slechts voor het 
stamboek. Herkansingen zijn alleen volgend jaar mogelijk. 
 
De algemene organisatie van de keuring staat onder leiding van 
de medewerkers van het EAFS. 


