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Reglement van Inwendige Orde 

 

1. Algemene bepalingen 

Inleiding 

Dit reglement van Inwendige Orde bevat de regels die de relatie beheersen tussen de leden en de vereniging 

en tussen de leden onderling met betrekking tot of binnen de vereniging of de activiteiten van de vereniging. 

Het regelement van Inwendige Orde vult de statuten en vastgelegde regels aan van de vereniging voor 

werking van het Bestuursorgaan. 

Het reglement van Inwendige Orde valt onder de bevoegdheid van het Bestuursorgaan. 

De maatschappelijke statuten en het reglement van Inwendige Orde kunt u opvragen op het secretariaat. 

 

2. Leden 

Leden zijn zij die lid zijn van de vereniging en hun lidgeld betaald hebben. 

Deze leden kunnen tevens deelnemen aan keuringen en andere activiteiten die ingericht zijn door de 

vereniging. 

De statuten en het Reglement van Inwendige Orde kunnen bekeken worden op de website. 

 

3. Communicatie 

De vereniging beschikt over een website en facebookpagina op internet. Hier kan je de nodige informatie 

terugvinden aangaande activiteiten in gericht door de vereniging. 

Er kunnen indien u lid bent gratis zoekertjes op de website gepubliceerd worden. 

Jaarlijks wordt er een boekje uitgegeven met de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 

Er is een secretariaat waar men terecht kan voor informatie. 

 

5. Promotie 

Ons doel is de Haflinger in alle facetten te promoten, door aanwezig te zijn op o.a. beurzen, keuringen 

evenementen. Er worden evenementen georganiseerd, we geven  het ruime publiek de kans de Haflinger 

beter te leren kennen. 

Promotie maken voor de Haflinger, een evenement organiseren of feestje bouwen ! We helpen graag mee 

aan het welslagen van uw evenement en werken graag op uw maat een voorstel uit. 

 

6. Keuringen 

1*Algemeen 

Het paard moet raszuiver zijn(max. 1.56 % vreemd bloed), zoals opgelegd in het foktechnisch reglement. 

Het paard moet voorzien zijn van een paspoort en op naam van de eigenaar staan. 

Bij mutatie dienen de papieren reeds in orde te zijn. 

Het lidmaatschap moet voldaan zijn voor dat jaar, indien anders wordt het lidgeld(€10) rechtstreeks van het 

prijzengeld afgehouden. 

Ter plaatse paarden inschrijven, omruilen wordt niet toegelaten. 

De inschrijvingen gebeuren bij voorkeur via inschrijvingsformulier te vinden op de website, telefonisch of 

schriftelijk, inschrijvingen moeten binnen zijn voor de opgestelde datum van de organisatie. 

http://www.vzwhetvlaamshaflingerstamboek.com/
mailto:Karline.notteboom@telenet.be


                                                     V.Z.W.  HET VLAAMS HAFLINGERSTAMBOEK   

                    www.vzwhetvlaamshaflingerstamboek.com  

                                              Secretariaat :                                       Maatschappelijke zetel : 

                                              Notteboom Karline   Delvaeye René 

                                              Eindeken 13                                 Pardassenhoek 1 

                                              9970 Kaprijke                  9550 Herzele 

                                              GSM 0494 92 26 92     GSM 0497 39 56 47 

                                              Karline.notteboom@telenet.be       Ond. Nr. 0480571553 

                   Herzele : RPR Oudenaarde 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Bij elke inschrijving vermeldt men duidelijk de naam van de eigenaar, adres en rekeningnummer. 

Het ingeschreven paard dient naam, afstamming, geslacht en leeftijd duidelijk ingevuld te zijn. 

Onverzorgde paarden worden niet toegelaten in de ring. 

Begeleider paard dient netjes gekleed te zijn, bij voorkeur witte broek, hemd T-shirt. 

Iedere deelnemer moet verzekerd zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid. 

Elke deelnemer dient zelf de kopnummers af te halen en na de prijskamp ze terug te brengen, bij niet 

inlevering van de kopnummers kan dit leiden tot verlies van de dagvergoeding. 

De kopnummers worden langs beide zijden van de halster bevestigd, goed zichtbaar voor de jury. 

Door inschrijving en deelname aan de prijskamp voor Haflingerpaarden wordt van de eigenaar verwacht de  

reglementen te kennen en zich eraan te houden. 

De ringmeester is verantwoordelijk, dat buiten de begeleiders (max. 2) van het paard, de juryleden en de 

door het Bestuursorgaan toegelaten personen, geen andere personen in de ring toegelaten zijn. 

De juryleden mogen tijdens het keuren op geen enkele wijze benaderd worden. Bij overtreding van dit 

reglement sluit de eigenaar van het paard zich uit en moet hij de ring verlaten. 

De dagvergoeding wordt na de keuring overgeschreven op het opgegeven rekeningnummer. 

 

2*Verloop keuring. 

De ringmeester roept bij het begin van de reeks, op volgorde cataloognummer van het paard tot dat alle 

paarden in de ring zijn. 

Iedere reeks wordt volledig aan de jury en het publiek voorgesteld. Daarna volgt een éénmalige individuele 

presentatie van het paard. 

Na de presentatie wordt er door de jury een voorlopige rangschikking van de reeks opgemaakt. 

De paarden worden door de ringmeester binnengeroepen, dit is een voorlopige rangschikking, de paarden 

kunnen nog door de jury van plaats veranderen. 

De uiteindelijke opstelling is de definitieve uitslag. 

De eerste drie paarden van het klassement doen één ereronde in draf. 

Kampioenschap veulen, jeugd en reserve, dag en reservekampioen en ruinenkampioen  worden gehouden 

nadat alle reeksen zich voorgesteld hebben. 

 

3*De jury 

Door het Bestuursorgaan is er een erkende jury aangesteld. 

De beslissing van de jury kan niet weerlegd worden. 

Er zijn 10 vaste reeksen : 

-Hengstveulens 

-Merrieveulens 

-Jaarling merries 

-Tweejarige merries 

-Driejarige merries 

-Hengsten en ruinen 1-2 jaar 

-Vier-vijfjarige merries 

-Zes-zeven-achtjarige merries 
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-Negen jaar en oudere merries 

-Ruinen 

 

Kampioenschappen. 

De kampioenschappen worden op het einde van de keuring gehouden, als alle reeksen beoordeeld zijn. 

-Ruinenkampioen 

-Veulenkampioenschap (geen reserve) te verkiezen 1ste bij de hengstveulens 1ste bij de merrieveulens. 

-Jeugdkampioenschap en reserve jeugdkampioen, te kiezen uit de eerste 2 geplaatsten van de reeks 

jaarlingen en van de reeks tweejarige merries. 

-Dag-kampioenschap en reserve dag-kampioen, te kiezen uit de eerste 2 geplaatsten van de reeksen 

driejarige merries tot negenjarige merries en ouder. 

De Kampioenen doen een ereronde. 

 

7. Ruiters en carroussel 

-Elke ruiter dient lid te zijn van de vereniging. 

-Een minimum aan ervaring en paard gewenning is vereist. 

-Verplichte veiligheidsuitrusting. 

-Er wordt op regelmatige basis oefeningen georganiseerd voor de ruiters. 

-Je bent regelmatig aanwezig op de oefeningen. 

-Bereidt zijn om deel te nemen aan diverse activiteiten, manifestaties van de vereniging. 

-De ruiters dienen zich te schikken naar de instructies van de begeleiders. 

-Elke ruiter dient burgerlijk aansprakelijk verzekerd te zijn. 
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