
Het SBS rolt de rode loper uit 
voor de veulens !

Afzonderlijke evaluatie: 
Springen of Dressuur

LIBRAMONT2022 
van 29 juli > 31 juli
NIEUW IN 2022

Nog een nieuwigheid in 2022

ZONDAG 31 JULI VAN 8U TOT 12U - VEULENBEURS SBS - DEELNAME GRATIS

Officiële wedstrijd 
Sportpony’s - Open Studbooks 
> Proef A :  HENGSTEN EN MERRIES GEBOREN IN 2021 
  Voorstelling aan de hand en in vrijheid in de piste  

Havrincourt (geen sprong) 

> Proef B :  HENGSTEN EN MERRIES GEBOREN IN 2020 
  Voorstelling aan de hand (graspiste) en vrij springen  

(piste Havrincourt) 

> Proef C :  HENGSTEN EN MERRIES GEBOREN IN 2019 
 Voorstelling aan de hand en vrij springen 

> Proef D :  VEULENS 2022 (MANNELIJK EN VROUWELIJK)  
 Voorstelling aan de hand (graspiste)

Globale prijzenpot pony’s: 1000 €

Vrijdag 29 juli   
vanaf 10 uur

De grote officiële fokkerijwedstrijd 
van het Studbook SBS pakt dit jaar 

uit met een nieuw item: de allereerste 
Veulenbeurs. De deelname is volledig 
gratis!

Waarover gaat dit? 
De Veulenbeurs is een publieke samen-
komst van de merrie- en hengsten-
veulens van het jaar, niet gespeend 
(dus vergezeld van hun moeder), 
en verplicht ingeschreven bij hun 
geboorte bij het Studbook SBS. 

Waar? 
In het kader van de Beurs van 
Libramont, meer bepaald in de grote 
graspiste gereserveerd voor het 
Studbook SBS. 

Wanneer? 
Op zondag 31 juli 2022 vanaf 8 uur (tot 
12 uur).

Bijzondere voorwaarden :
Zoals hierboven vermeld, dienen de 
veulens bij hun geboorte verplicht 

geregistreerd te zijn bij het Studbook 
SBS (ten laatste 22 juli 2022, liefst via 
www.sbsnet.be) 
De deelname is volledig gratis maar 
om de organisatie vlotter te laten 
verlopen is inschrijven verplicht. 
De veulens worden aan het halster 
gehouden gedurende de volledige duur 
van de Veulenbeurs. Een onderdeel 
van het terrein, zal gedurende een 
beperkte tijd voorbehouden worden 
voor hun individuele voorstelling 
in vrijheid, maar steeds vergezeld 
van hun moeder.  Er is geen enkele 
klassering voorzien. 
Gecombineerde deelname aan de 
officiële wedstrijd voor merrie- en 
hengstenveulens is mogelijk (zonda-
gnamiddag). 
Identificatie: zoals de federale 
wetgeving voorziet inzake identificatie, 
dient een veulen geïdentificeerd te zijn 
ten laatste op de datum van zijn eerste 
verjaardag. De identificatie is dus niet 
verplicht om deel te nemen aan de 
Veulenbeurs. Wacht dus niet te lang  …

Internationale jury – Boxen beschikbaar 
Hoogkwalitatieve infrastructuur – Talrijk publiek.

Nog een nieuwigheid dit jaar zijn de afzonderlijke klasseringen 
voor de richtingen springen en dressuur. Dit voor elke proef, op 
voorwaarde dat er voor elke discipline minimum acht deelnemers 
(per categorie) aantreden. Optie SP of DR vermelden bij de inschri-
jving!  
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LA RÉFÉRENCE EN CLÔTURES ÉQUESTRES, CHAMPÊTRES ET FORESTIÈRES
WWW.COUNTRYFENCES.BE  •  TÉL. +32 (0)472 74 82 93



Officiële wedstrijd 
Sportpaarden – Open Studbooks WBFSH
> Proef 1 :  2-JARIGE PAARDEN (2020) 
  Voorstelling aan de hand en vrij springen  

(piste Havrincourt) 

 Globale prijzenpot: 1000 € 

> Proef 2 :  3- JARIGE PAARDEN (2019) 
  Voorstelling aan de hand en vrij springen  

(piste Havrincourt) )

 Globale prijzenpot: 1000 €

Officiële wedstrijd 
Sportpaarden – Open Studbooks WBFSH
> Proef 3 :   MANNELIJKE JAARLINGEN (2021)  
   Voorstelling a/d hand en in vrijheid in piste 

Havrincourt (geen sprong)

  Globale prijzenpot: 800 €

> Proef 4 :   VROUWELIJKE JAARLINGEN (2021)  
   Voorstelling a/d hand en in vrijheid in piste 

Havrincourt (geen sprong) 

  Globale prijzenpot: 800 €

> Gevolgd door KAMPIOENSCHAP JAARLINGEN

> Proef 5 :   VEULENS/MANNELIJK 
   Voorstelling aan de hand 

Enkel het jureren v/h veulen komt in aanmerking  
voor klassering

  Globale prijzenpot: 1000 €

> Proef 6 :   VEULENS/VROUWELIJK 
   Voorstelling aan de hand 

Enkel het jureren v/h veulen komt in aanmerking  
voor klassering

  Globale prijzenpot: 1000 €

> Gevolgd door KAMPIOENSCHAP VEULEN

Zaterdag 30 juli   
vanaf 9 uur

Zondag 31 juli   
vanaf 9 uur

➜   De proeven zijn voorbehouden aan de 
paarden die bij hun geboorte werden 
ingeschreven bij een Europees sport-
paardenstamboek, aangesloten bij de 
WBFSH (World Breeding Federation 
for Sporthorses) en aan pony’s die 
ingeschreven zijn bij een stamboek 
voor sportpony’s. Vermelding ‘TE 
KOOP’ in catalogus indien gewenst. 

➜   Het is VERPLICHT de paarden getoi-
letteerd en aan de hand voor te 
stellen zonder peesbeschermers/ 
kogelbeschermers, springschoenen of 
bandages. 

➜   De voorstellers dragen een witte 
broek en een sweater van de fokkerij-

vereniging. Ook dit is VERPLICHT.
➜   De driejarigen dienen te worden 

voorgesteld met een bit. 
➜   Voor de SBS-veulens: de inschrijving 

wordt pas GEVALIDEERD indien de 
geboorteaangifte bij het Studbook 
SBS aankwam VOOR de datum van de 
afsluiting der inschrijvingen.

➜   Inschrijving uitsluitend via internet 
www.sbsnet.be (35 € per proef en 
per paard). 

➜   Inschrijvingsgeld volledig terugbe-
taald ter plaatse voor de aanwezige 
SBS-veulens! 

➜   Een beperkt aantal boxen wordt ter 
beschikking gesteld van de deelne-

mende paarden aan de fokkerij-
wedstrijd (verhuur per dag). De 
toekenning zal gebeuren volgens de 
aankomst van de reservaties door 
storting op de rekening: 

BNP PARIBAS – FORTIS IBAN/ BE71 2500 
0900 0069 BIC/ GEBABEBB (40 €/dag met 
vermelding op de overschrijving van de 
naam van het paard en de reeks van 
deelname). 
➜   Op de dag van de proef wordt het 

originele signalisatiedocument, 
alsook het in regel zijnde bewijs van 
vaccinatie geëist en onderzocht door 
een dierenarts. We kunnen ook niet 
uitsluiten dat identificatiecontroles 
ter plaatste zullen worden uitgevoerd 

door het FAVV (Federaal Agentschap 
voor Voedselveiligheid). 

➜   Een speciale parking ‘Sports Equestres 
– Paardensport’ is voorzien voor de 
voertuigen van de begeleiders. De 
vracht- en –aanhangwagens gebruiken 
de parking die voor hen voorzien is. 

➜   Afsluitingsdatum inschrijvingen : 
vrijdag 22 juli 2022 

Het organiserend comité behoudt zich het 
recht voor om onherroepelijk  elk punt 
van hogervermeld reglement te wijzigen.

Reglement
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ZONDAG 31 JULI VAN 8U TOT 12U - VEULENBEURS SBS - DEELNAME GRATIS


