
 

 Wedstrijd vrijspringen 

Paarden en pony’s 2- en 3-jarige 

Zondag 28 november, in Marcq-en-Baroeul  
 

In het kader van het Interreg-project EQWOS organiseert de Conseil des Chevaux Hauts-de-France op 

zondag 28 november 2021, een wedstrijd vrijspringen open voor alle paarden en pony’s 2- en 3- 

jarige, uit Frankrijk en België.  

PLAATS: Ruitersportcentrum René Dujardin – Marcq-en-Baroeul (59), in de buurt van Lille, 20 

minuten van Courtrai.  Adres: 108 Rue de la Rianderie, 59700 Marcq-en-Barœul. 

Er zal een Havrincourt-piste worden opgetrokken in de steengroeve van Marcq-en-Baroeul.  

Deze wedstrijd zal worden gefilmd en uitgezonden om de professionals een zo groot mogelijke 

zichtbaarheid te geven om hun paarden te valoriseren. 

Categorieën:  

PONY’S: 
PAARDEN:        

 

Hengst en ruinen 2 jaar 
   

Hengst en ruinen 3 jaar  

 

Hengst  en ruinen 2 jaar 
  

 Hengst en ruinen 3 jaar 

 

Vrouwelijke 2 jaar  
 

Vrouwelijke 3 jaar  

 

 Vrouwelijke 2 jaar 
 

 Vrouwelijke 3 jaar 

De paarden zullen worden geëvalueerd: om wedstrijd vrijspringen, volgens houding in vrijheid en 

volgens model. 

Tarief deelname: € 25 

Deelname bevestigen voor op 19 November. Het aantal plaatsen is beperkt. 

Aanvullende informatie: fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com – Telefoon. : 0670850759 

Deelname bevestigen en betalen bij de Conseil des Chevaux Hauts-de-France, voor op 22 november 

2021: 

- inschrijvingsfiche via mail of post 

- betaling per post (cheque voor AECCP): te verzenden per post naar de Conseil des Chevaux HDF – 6 

avenue Archimède – 02100 ST QUENTIN 

 Voor Belgische fokkers: betaling ter plaatse bij aankomst op het nummer bovenaan. 
 

Informatie:  

Contact: Fanny CARPENTIER  

Telefoon : +33 6 70 85 07 59 

E-mail : fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 

De stallen kunnen geboekt worden bij Marie de Wazières: secretariat.cerrd@gmail.com -0695557557 

 
Dotaties en geschenken voor de geklasseerde paarden. 
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DEELNAME 

Wedstrijd vrijspringen - Paarden en pony’s 2- en 3-jarige 

Zondag 28 november, in Marcq-en-Baroeul  

Deelnemende paarden: 

Naam: .............................................................................................................. Geboortedatum: ..................... 

Ras: ...................................................................................................................... 

Vader: ...................................................................................................................... 

Moeder: ...................................................................................................................... 

Vader van moeder: ...................................................................................................................... 

 Maat: ..................... cm   Geslacht:   M   F   H  

Fokker: ...................................................................................................................... 

Eigenaar: 

      Dhr.  Mevr.  Firma: ........................................................... 

Naam: ...........................................................................................Voornaam: ........................................................... 

Telefoon: ................................................................................ 

E-mailadres: .......................................................................................................................... 

Categorieën:  

PONY’S: PAARDEN:     
   

 

Hengst  en ruinen 2 jaar 
   

Hengst en ruinen 3 jaar  

 

Hengst en ruinen 2 jaar 
  

Hengst  en ruinen 3 jaar 

 

Vrouwelijke 2 jaar  
 

Vrouwelijke 3 jaar  

 

Vrouwelijke  2 jaar 
 

Vrouwelijke  3 jaar 

Ik verklaar hierbij dat het deelnemende paarden alle vereiste vaccins heeft gekregen en gechipt is. 
Elk paarden dat niet in orde is met zijn vaccinatie, krijgt geen toegang tot de wedstrijd, en ik verbind 
me ertoe het wedstrijdreglement te respecteren, met name inzake de afwezigheid van verboden 
substanties. 

Ik verklaar te aanvaarden dat de paarden onder de verantwoordelijkheid worden geplaatst van 
een door de organisatoren samengesteld team, en dat de eigenaar geen toegang krijgt tot de 
Havrincourt-piste. Met kennis van zaken draagt hij de verantwoordelijkheid over zijn paarden over aan 
de organisatie voor de duur van de presentatie in de piste en aanvaardt hiervan alle risico’s. De 
organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld.  

Datum: 

Handtekening:  
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