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Reglement van Inwendige Orde
1 Inleidende Bepalingen
art.1. Dit reglement van inwendige orde vult de in de statuten vastgelegde regels aan voor de
samenstelling en de werking van de raad van bestuur, de provinciale comités en de commissies en
werkgroepen van ‘De Belgische Haflingervereniging vzw’. Daarnaast zijn de regels omschreven voor
enkele aspecten van de werking van de vereniging. De foktechnische regelingen zijn beschreven in het
aparte technisch reglement.
Het reglement van inwendige orde (R.I.O.) van de vereniging valt onder de bevoegdheid van de Raad
van Bestuur. (Statuten art. 12 §1).
art.2. Enkel wie lid is van de vereniging (effectief of toegetreden) kan deel uitmaken van één van
bovenvernoemde organen.
art.3. Indien verder in dit reglement gesproken wordt over ‘leden’ dan worden daar zowel de effectieve
als de toegetreden leden van de vereniging mee bedoeld, behalve indien anders omschreven.
2 Algemeen
2.1 Administratief Secretariaat
art.4. Het administratief secretariaat is gevestigd op de zetel van de vereniging. De Raad van Bestuur kan
een administratief secretaris benoemen en een vergoeding toekennen.
De vereniging beschikt over telefoon en e-mail waarlangs directe communicatie met het administratief
secretariaat mogelijk is.
2.2 Persoonsbetrokken materie
2.2.1 Raad van Bestuur
art.5.
§1. De kandidaat bestuurders dienen hun kandidatuur schriftelijk en aangetekend of per e-mail te
versturen aan het administratief secretariaat van de vereniging, tien kalenderdagen (postdatum)
voor de datum van de Algemene Vergadering.
§2. De kandidatuur wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur en slechts ter stemming aan de
algemene vergadering voorgelegd wanneer een tweederde meerderheid van de aanwezige of
volmachtgevende bestuurders zich bij geheime stemming akkoord verklaren met de kandidatuur.
De kandidaat wordt door de secretaris over de genomen beslissing schriftelijk, per fax of per e-mail
ingelicht met een gemotiveerd antwoord.
§3. De kandidaat bestuurders krijgen de gelegenheid om zich aan de Algemene Vergadering voor te
stellen, voorafgaand aan de stemming. Zij kunnen beroep doen op een tolk wanneer zij niet
tweetalig zijn maar de persoon die als tolk optreedt, mag zelf geen bestuurder zijn.
art.6.
§1. Ieder stemgerechtigd lid kan op één of meerdere kandidaten stemmen. De stemming is geheim.

§2. Een kandidaat moet de helft van de geldig uitgebrachte stemmen behalen om verkozen te zijn.
§3. Bij het opmaken van de stembrieven voor de verkiezing van bestuurders worden de namen van de
kandidaten in alfabetische volgorde onder elkaar op de stembrief gerangschikt, zonder
onderscheid van de regio maar met vermelding van de woonplaats. Achter elke naam staan drie
vakjes met hoofding “Ja”, “Neen” en “Onthouding”.
§4. De stemmer kruist per naam één van deze drie vakjes aan. Als voor één of meerdere namen geen
enkel vakje wordt aangekruist, komt dat overeen met een onthouding. Als er andere markeringen
dan aangekruiste vakjes gemaakt worden op het stembiljet, wordt het als ongeldig beschouwd.
2.2.2 Juryleden
art.7.
§1. De officiële juryleden voor de nationale en provinciale keuringen worden door de Raad van Bestuur
aangewezen. Zij moeten slagen voor een examen, georganiseerd door VCP of CWBC en moeten
een stage doorlopen als aspirant jurylid. De stage duurt minstens 2 jaar en bestaat uit minimaal 10
provinciale of nationale keuringen. De stageperiode wordt afgesloten met een examen, afgenomen
onder auspiciën van de Raad van Bestuur, bestaande uit het jureren op een nationale keuring en
het individueel bespreken van minstens 2 paarden.
§2. Juryleden mogen niet deelnemen aan de beoordeling van paarden die een product zijn of
eigendom van familieleden tot de tweede graad. Zij moeten bij de beoordeling van die paarden
duidelijk zichtbaar terugtreden in de ring.
§3. Internationale juryleden worden door de Haflinger Welt Zucht- & Sport Vereinigung (HWZSV)
benoemd. Als lid van HWZSV is de Belgische Haflingervereniging er toe gehouden de aanwijzing van
internationale juryleden te accepteren. De Belgische Haflingervereniging zal ook zelf actief
internationale juryleden voorstellen aan HWZSV.
2.2.3 Hengstenhouders
art.8.
§1. Onder hengstenhouders verstaat men eenieder die een hengst voorstelt ter dekking en exploiteert
met een dekbewijs. Aandeelhouders of eigenaars van een firma die onder deze naam een hengst
ter dekking stelt, worden daarmee gelijk gesteld.
§2. Een lid van de Raad van Bestuur kan een hengst ter goedkeuring voorstellen. Als deze goedgekeurd
werd, dan moet hij verkocht worden binnen de zes maanden. Als de hengst in het bezit blijft van
het bestuurslid, kan er in geen geval een dekboek voor afgeleverd worden. De eigenaarwijziging
van de hengst in het stamboek is voldoende bewijs van de verkoop.
§3. Hengstenhouders, actief binnen de Belgische Haflingervereniging of leden van hun gezin kunnen
geen jurylid zijn.
2.2.4 Vertegenwoordiging
art.9.
§1. Een lid dat stemrecht heeft op een vergadering, kan zich laten vertegenwoordigen door een ander
lid met dezelfde rechten. Het volmacht gevend lid moet de identiteit en het lidmaatschapsnummer
van de volmachtdrager vermelden alsook zijn eigen identiteit en lidmaatschapsnummer duidelijk
vermelden. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Ieder lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.
§2. Wanneer aan een van de voorwaarden niet voldaan is wordt de volmacht als nietig beschouwd.
2.3 Boekhouding

art.10. De Raad van Bestuur kan een externe boekhouder benoemen, die verantwoordelijk is voor de
lopende boekhouding. Het opvolgen van deze boekhouding en het voorstellen van de cijfers aan de
Algemene Vergadering valt onder de verantwoordelijkheid van de schatbewaarder.
art.11. Jaarlijks zal er ook een aangepaste lijst van de gebruikelijke tarieven gepubliceerd worden in
Haflinger Revue en op de website.
De tarieven zijn van kracht na de eerste publicatie ervan.
2.4 Communicatie
art.12.
§1. Het tijdschrift “Haflinger Revue” wordt aan alle leden vier maal per jaar toegezonden. De artikels
hebben betrekking op alle mogelijke activiteiten van de vereniging en haar leden en alle mogelijke
onderwerpen die kunnen bijdragen tot het vergroten van de paardgerelateerde kennis van de
leden. Ook mededelingen van de Raad van Bestuur hebben hun plaats in “Haflinger Revue”.
§2. Het redactiecomité wordt samengesteld door de raad van bestuur en bevat minstens één
bestuurder. Het redactiecomité kan artikels schrijven, verzamelt de artikels , coördineert de
vertaling ervan en bezorgt het materiaal tijdig aan de drukker. De eindverantwoordelijkheid voor
de inhoud van Haflinger Revue ligt bij de Raad van Bestuur.
art.13. De vereniging beschikt ook over een website op het internet. Hierop kunnen de Raad van Bestuur,
het administratief secretariaat en de leden mededelingen doen en informatie opvragen. De leden
kunnen gratis zoekertjes laten publiceren op de website. Niet-leden kunnen dat ook, tegen betaling
van een door de raad van bestuur vooraf vastgelegd tarief.
3 De Provinciale Werking
art.14.
§1. In samenwerking en overleg met de vereniging bevorderen de provinciale comités in hun
werkgebied de fokkerij en het gebruik van het ras, ze nemen de promotie ervan op zich,
bevorderen de afzet ervan, behartigen de belangen van de leden en bevorderen het
verenigingsleven onder de leden. Daartoe zullen zij onder meer de jaarlijkse provinciale prijskamp
organiseren en de regionale prijskampen ondersteunen. De organisatie wordt aanbevolen van
studievergaderingen en lessen om de leden meer kennis bij te brengen over de selectie en de
stamboekwerking, het paard, zijn voeding en verzorging. Tenslotte verdient het aanbeveling om de
fokkerijproblemen te bestuderen die eigen zijn aan de provincie.
§2. Verder heeft het provinciaal comité de opdracht om de verkiezingen te organiseren voor de
aanduiding van de effectieve leden en de samenstelling van het provinciaal comité. Bij de
verkiezingen worden eveneens de provinciale afgevaardigden in de, door de raad van bestuur
geïnstalleerde, commissies en werkgroepen aangeduid. Iedere provincie stelt minstens één lid ter
beschikking voor de werking van de vereniging.
art.15.
§1. Op initiatief van de raad van bestuur wordt door het provinciaal comité om de zes jaar een
vergadering georganiseerd voor de samenstelling van een nieuw provinciaal comité en de
aanduiding van de effectieve leden. Bij ontstentenis of stilzitten van een provinciaal comité
organiseert de raad van bestuur de vergadering.
§2. De uitnodigingen worden verstuurd vanuit het administratief secretariaat van de vereniging naar
alle leden uit desbetreffende provincie. Daarin staan de modaliteiten inzake kandidatuurstelling
omschreven. De kandidaturen moeten toekomen op het administratief secretariaat. Alle leden uit
desbetreffende provincie kunnen zich kandidaat stellen.

§3. De raad van bestuur vaardigt minimum één en maximum twee bestuurders af naar de vergadering.
Zij controleren het stemrecht van de aanwezigen aan de hand van een recente ledenlijst en zien
toe op het correct verloop van de vergadering. Ieder aanwezig lid kan slechts houder zijn van één
volmacht, uitgeschreven door een ander lid.
art.16.
§1. Een provinciaal comité bestaat uit minimaal 4 en maximaal 11 leden. Uittredende leden van een
provinciaal comité kunnen zich herkiesbaar stellen.
§2. Per gezin kunnen maximaal twee personen verkozen worden binnen een provinciaal comité,
waarvan er slechts één een bestuursfunctie kan opnemen.
§3. Als een mandaat beschikbaar komt en het totale aantal leden van het provinciaal comité komt
onder het minimum aantal, worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor de aanduiding van
één of meer nieuwe leden van het provinciaal comité, die de openstaande mandaten
vervolledigen.
art.17.
§1. Het aantal te verkiezen effectieve leden wordt bepaald door de raad van bestuur. Elke provincie
heeft recht op minstens twee effectieve leden. Het provinciaal comité duidt uit zijn midden één
effectief lid aan. Het andere effectief lid en de bijkomende effectieve leden worden door de leden
verkozen. Per begonnen schijf van 20 in de provincie woonachtige leden, heeft de provincie recht
op één bijkomend effectief lid.
§2. Leden die wel voldoende stemmen haalden maar geen effectief lidmaatschap toebedeeld kregen,
worden ondergebracht in een reserve. Uit deze reserve wordt geput ingeval een effectief
lidmaatschap beschikbaar komt. Als de reserve uitgeput is, worden nieuwe verkiezingen
georganiseerd. Het mandaat van dan nieuw verkozen effectieve leden heeft een looptijd gelijk aan
de resterende looptijd van de lopende termijn van de andere effectieve leden van desbetreffende
provincie. De reserve effectieve leden worden aangesproken in volgorde van stemmen aantal. In
geval van een gelijk aantal stemmen gebeurt de toewijzing alfabetisch.
§3. Ingeval een effectief lid, verkozen bij een provinciale verkiezing, verhuist naar een andere provincie
dan deze waarvoor hij verkozen werd, dan is dit voldoende reden voor afzetting door de Algemene
Vergadering.
art.18.
§1. Op eenvoudige vraag van de raad van bestuur legt het provinciaal comité de financiële stukken
voor.
§2. Het provinciaal comité heeft een eigen bankrekening, waarop de penningmeester en minstens één
andere functionaris een volmacht hebben. Betalingen gebeuren via overschrijving en slechts bij
uitzondering in contanten. Elke bankverrichting moet gevalideerd worden door twee
gevolmachtigden.
§3. Uit het budget van de vereniging kan een op voorhand vastgelegd bedrag toegewezen worden aan
de provinciale comités. Deze ondersteuning kan pas uitgekeerd worden na voorlegging van stukken
ter rechtvaardiging van gemaakte onkosten, die maximum één jaar oud zijn.
4 Commissies en Werkgroepen
4.1 Algemeen
art.19. De Raad van Bestuur kan ten allen tijde commissies of werkgroepen oprichten met een
permanente of tijdelijke opdracht.
art.20. De adviezen worden in de commissie aanvaard met de helft van de stemmen waarbij de stem van
de voorzitter van de commissie bij staking van stemmen beslissend is. Om geldig te stemmen moet de
helft van de leden aanwezig zijn.

art.21. De leden van de commissie verkiezen een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.
art.22. De voorzitter kan op eigen vraag of op vraag van de Raad van Bestuur naar een
bestuursvergadering uitgenodigd worden.
art.23. Iedere commissie zal minstens twee maal per jaar samenkomen en telkens de Raad van Bestuur of
twee van zijn leden er om vragen.
art.24. Een commissie kan pas geldig vergaderen als minstens één afgevaardigde van de raad van bestuur
aanwezig is.
4.2 Foktechnische Commissie
art.25. De bevoegdheid van de foktechnische commissie is adviserend. Het is haar taak mogelijke vragen
van de Raad van Bestuur of de leden inzake foktechnische aangelegenheden te beantwoorden.
art.26. De foktechnische commissie wordt samengesteld door de Raad van Bestuur. Bij de samenstelling
wordt gelet op een evenredige vertegenwoordiging van fokkers, hengstenhouders, juryleden en
bestuursleden.
4.3 Promotie- en Activiteitencommissie
art.27. De Raad van bestuur kan beroep doen op leden van de vereniging of andere
gelegenheidsmedewerkers om activiteiten te organiseren die de Haflinger binnen en buiten de
vereniging promoten.
art.28. De Promotie- en Activiteitencommissie zal:
 de verschillende activiteiten en deelname aan evenementen waar mogelijk en nodig coördineren,
 de vertegenwoordiging van de vereniging verzorgen op vakbeurzen,
 zelf activiteiten organiseren waar dit wenselijk wordt geacht,
 met publiciteit en verslaggeving in het tijdschrift en via andere media het gebruik van de
Haflinger promoten,
 de aanwezigheid van de vereniging verzorgen op sociale media
art.29. De promotie- en activiteitencommissie zal duidelijke informatie verstrekken aan de organisatoren
van de activiteiten omtrent hun verantwoordelijkheid en de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen.
Dit gebeurt via een daarvoor opgesteld lastenboek. Bijzondere aandacht zal gaan naar het melden van
activiteiten en gebeurlijke ongevallen aan de verzekering van de vereniging.
art.30. De medewerkers zullen zoveel mogelijk voor eigen inkomsten zorgen maar kunnen waar nodig
ook beroep doen op een financiële tussenkomst van de vereniging volgens een vooraf opgesteld en
door de Raad van Bestuur goedgekeurd budget
5 Keuringen
5.1 Algemeen
art.31.
§1. Enkel leden van de Belgische Haflingervereniging kunnen deelnemen aan een keuring.
§2. De paarden moeten op naam staan van de eigenaar. Een eventuele eigenaarswijziging moet
afgerond zijn voor deelname aan de keuring mogelijk is. Ook eventuele kosten (mutatie, import…)
moeten voldaan zijn.
§3. Inschrijvingen gebeuren schriftelijk (per brief, fax of e-mail) en moeten op tijd binnen zijn, dus vóór
de datum vooropgesteld door de organisator. Bij elke inschrijving moet de naam van de eigenaar
en diens bankrekeningnummer correct vermeld worden.
§4. De inschrijving is pas volledig als ook het eventueel verschuldigde inschrijvingsgeld betaald is.
§5. Iedere deelnemer moet verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid.

§6. Bij niet-naleving van het reglement kan de eigenaar of voorsteller van het paard uitgesloten
worden. In dat geval moet hij of zij de ring verlaten.
art.32.
§1. Alle deelnemende paarden moeten raszuiver zijn, zoals vastgelegd in het foktechnisch reglement.
§2. De voorstelling gebeurt in natuurlijke staat. Een sobere toilettage is toegelaten. Het beoordelen
van de natuurlijke kleur moet mogelijk zijn.
§3. Het ter plekke inschrijven of ruilen van paarden is niet toegelaten.
art.33.
§1. Per paard wordt door de organisator ter plaatse minstens één nummer afgeleverd dat goed
zichtbaar aan de rechterkant van het halster bevestigd wordt.
§2. Elke deelnemer haalt zelf zijn nummer(s) af en levert deze na de keuring ook zelf weer in. Nietinlevering van de nummers kan leiden tot een verlies van de dagvergoeding.
art.34.
§1. Bij het begin van iedere reeks worden de paarden in die reeks in catalogus volgorde opgeroepen
met naam en nummer. Iedere reeks wordt volledig aan de jury en het publiek voorgesteld. Daarna
wordt ieder paard afzonderlijk ter beoordeling voorgesteld. Na het klassement volgt er door alle
deelnemers een ereronde in draf.
§2. Na het toekennen van het kampioenschap volgt er een ereronde van de kampioen.
§3. Tijdens het beoordelen van een reeks mogen de juryleden op geen enkele manier benaderd
worden door inrichters of deelnemers. Discussies met de juryleden zijn niet toegelaten. Onsportief
gedrag of ongepaste uitlatingen aan het adres van de juryleden, ringmeesters, organisatoren of
deelnemers zal tot uitsluiting en verlies van de dagvergoeding leiden. In dat geval maakt de
organisator een verslag op voor de Raad van Bestuur, die kan besluiten tot verdere sancties.
§4. De ringmeesters zijn er persoonlijk voor verantwoordelijk dat buiten de juryleden, de begeleider
van het paard en zijn assistent geen enkele andere persoon in de ring wordt toegelaten.
art.35. Een eventuele dagvergoeding zal ter plaatse betaald worden of na de keuring over geschreven
worden.
5.2 Nationaal
5.2.1 Algemeen.
art.36. De deelnemers zijn waardig gekleed. Dit wil zeggen het liefst in wit hemd en broek met rode das.
5.2.2 Hengstenkeuring
art.37.
§1. De foktechnische toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in het foktechnisch reglement.
§2. Een hengst die bij een keuring van een andere fokvereniging niet toegelaten werd tot de dekdienst,
kan voor hetzelfde dekseizoen niet meer worden voorgesteld op de hengstenkeuring. Er is echter
geen limiet op het totaal aantal voorstellingen in de tijd.
art.38.
§1. Vaste reeksindeling:
i) 3 jarige hengsten, niet geplaatst, niet geprimeerd
ii) 4 jarige hengsten
iii) 5-6 jarige hengsten
iv) 7-8-9 jarige hengsten
v) hengsten 10 jaar en ouder
vi) hengsten voor het leven gekeurd (met 1a premie) voor deelname aan kampioenschap, niet
geplaatst.

§2. Om in aanmerking te komen voor het Nationaal Kampioenschap moet de hengst het jaar voordien
ook goedgekeurd geweest zijn voor de Belgische Haflingervereniging. Het Nationaal
kampioenschap is toegankelijk voor de eerste 2 geplaatste hengsten van elke reeks, voor zover zij
een 1a premie gekregen hebben en deelnemers aan de reeks vi) zoals hierboven vernoemd.
§3. Een hengst kan maximaal 3 keer kampioen worden. Daarna wordt hij niet meer geplaatst.
art.39. Om voor het leven goedgekeurd te kunnen worden, moet de hengst minstens 10 jaar oud zijn en
het jaar voordien ook goedgekeurd geweest zijn voor de Belgische Haflingervereniging.
art.40. Hengsten van deelnemende leden die in het buitenland gedomicilieerd zijn, worden niet geplaatst
maar wel geprimeerd.
art.41. Een hengst die voor de eerste keer gepresenteerd wordt of die vorig dekseizoen niet gekeurd
werd, moet voorgesteld worden op harde bodem en in vrijheid. Dit geldt ook voor hengsten die in
vorig dekseizoen voor de eerste keer op een toegevoegde keuring gepresenteerd werden.
art.42. De verplichte hengstenproeven, zoals voorzien in het foktechnisch reglement worden in principe
afgelegd op de Nationale merriekeuring of stamboekopname van het jaar van eerste goedkeuring. Als
een hengst de proeven niet kan afleggen omdat hij om een geldige reden afwezig is (ziekte, deelname
aan hengstenproef bij een andere vereniging…) dan wordt de afname verdaagd naar het volgende
nationaal evenement.
5.2.3 Merriekeuring
art.43.
§1. De nationale merriekeuring zal minstens om de twee jaar georganiseerd worden. Een jaarlijkse
organisatie is ook mogelijk.
§2. Een merrie kan de titel van Nationaal kampioene slechts één maal in haar leven behalen. Daarna
kan zij nog steeds deelnemen aan de nationale merriekeuring in de reeksen en/of aan een
presentatie van de ex-kampioenen zonder klassement.
§3. De jaarlijkse stamboekopname, zoals voorzien in het foktechnisch reglement, kan samenvallen met
de nationale merriekeuring.
art.44.
§1. Toegelaten tot de keuring: alle veulens en merries, hengsten jonger dan 3 jaar ter beoordeling.
§2. Vaste reeksindeling:
i) Hengstenveulens
ii) Merrieveulens
iii) Jaarling merries
iv) Tweejarige merries
v) Driejarige merries
vi) Vierjarige merries
vii) Vijf- en zesjarige merries
viii) Zeven- acht- en negenjarige merries
ix) Merries van tien jaar en ouder
§3. Reeksen kunnen gesplitst worden vanaf 10 paarden, volgens geboortedatum. Er hoeft geen gelijk
aantal deelnemers te zijn in gesplitste reeksen.
§4. Een reeks “Merries met afstammelingen” kan ingericht worden. Hiervoor worden minstens 2
afstammelingen getoond van eender welk geslacht per merrie. Alle in de ring voorgestelde paarden
moeten ingeschreven zijn.
§5. Hengsten jonger dan 3 jaar kunnen voorgesteld worden maar worden niet geplaatst.

§6. Te organiseren kampioenschappen:
i) Veulenkampioenschap (zonder reserve)
Te verkiezen uit de eerst geplaatste paarden van de reeksen voor veulens.
ii) Jeugdkampioenschap (met reserve)
Te verkiezen uit de eerste 2 geplaatste merries van de reeksen voor merries tot 2 jaar.
iii) Nationaal kampioenschap (met reserve)
Te verkiezen uit de eerste 2 geplaatste merries van de reeksen voor merries vanaf 4 jaar. Om
aanspraak te maken op deze titel moet de merrie minstens één veulen gehad hebben, bekend
bij de vereniging. Het is aan de eigenaar om het bestaan van dit veulen aan te tonen.
iv) Beste Belgisch Fokproduct bij jeugd (tot 2 jaar) en volwassen merries (zonder reserve).
Te verkiezen uit de best geplaatste Belgische merrie uit iedere reeks. Dit wil zeggen dat de
merrie in België geboren is en een paspoort heeft dat afgeleverd werd door de Belgische
Haflingervereniging op naam van een in België gedomicilieerde fokker.
5.3 Provinciaal
art.45.
§1. Een provinciale keuring kan pas doorgaan vanaf 15 ingeschreven paarden.
§2. Het organiserend provinciaal comité moet de volledige correcte uitslag (reeksen en kampioenen)
aan de secretaris van de vereniging overmaken binnen 14 dagen na de prijskamp, met daarbij
enkele foto’s van de reekswinnaars en de kampioenen.
§3. Indien het organiserend comité het keuringsreglement niet volgt, zal de keuring niet erkend
worden en volgt ook geen vergoeding. Bovendien behoudt de Raad van Bestuur het recht, in
voorkomend geval, een vervangende provinciale keuring te organiseren.
art.46.
§1. De juryleden worden aangeduid door de Raad van Bestuur, die de onkostenvergoeding van deze
juryleden ten laste neemt. Maximum één bijkomend jurylid van de lijst met officiële juryleden kan
uitgenodigd worden door het organiserend provinciaal comité dat de onkostenvergoeding op zich
neemt.
§2. De aspirant juryleden vergezellen de juryleden in de ring. Zij mogen deelnemen aan de beoordeling
van de paarden maar hebben geen beslissingsrecht.
§3. Na het klassement kunnen de fokkers een korte uitleg vragen aan de juryvoorzitter maar dit mag
het goede verloop van de keuring niet verstoren. Elke deelnemer behoudt het recht om na de
keuring het rapport van de jury over zijn paard op te vragen. De beslissing van de jury blijft
onherroepelijk.
art.47.
§1. Toegelaten tot de keuring: alle merries, alle ruinen, hengsten jonger dan 3 jaar. Merries en
hengsten vergezeld van minstens 2 afstammelingen.
§2. Vaste reeksindeling:
i) Hengstenveulens
ii) Merrieveulens
iii) Jaarling merries
iv) Tweejarige merries
v) Hengsten en ruinen van één en twee jaar
vi) Ruinen van drie jaar en ouder
vii) Driejarige merries
viii) Vierjarige merries
ix) Vijf- en zesjarige merries

x) Zeven- acht- en negenjarige merries
xi) Merries van tien jaar en ouder
§3. Reeksen kunnen gesplitst worden vanaf 10 paarden, volgens geboortedatum. Er hoeft geen gelijk
aantal deelnemers te zijn in gesplitste reeksen.
art.48.
§1. Te organiseren kampioenschappen:
i) Dag jeugdkampioenschap (met reserve)
Te verkiezen uit de eerste 2 geplaatste merries van de reeksen voor merries tot 2 jaar.
ii) Provinciaal jeugdkampioenschap (met reserve)
Te verkiezen uit de eerste 2 geplaatste merries van de reeksen voor merries tot 2 jaar met
eigenaar gedomicilieerd in de provincie van het organiserend provinciaal comité.
iii) Dagkampioenschap (met reserve)
Te verkiezen uit de eerste 2 geplaatste merries van de reeksen voor merries vanaf 3 jaar.
iv) Provinciaal kampioenschap (met reserve)
Te verkiezen uit de eerste 2 geplaatste merries van de reeksen voor merries vanaf 3 jaar met
eigenaar gedomicilieerd in de provincie van het organiserend provinciaal comité.
v) Optioneel: Veulenkampioenschap (zonder reserve).
Te verkiezen uit de eerst geplaatste paarden van de reeksen voor veulens.
5.4 Vlaams en Waals kampioenschap
art.49. Jaarlijks wordt er regionaal een Vlaams en een Waals kampioenschap georganiseerd door een van
de provinciale comités, door de Raad van Bestuur aangewezen, in principe in alfabetische volgorde. Dit
kampioenschap is voorbehouden respectievelijk aan de leden van de Vlaamse en de Waalse regio van
de Belgische Haflingervereniging.

Oud-Heverlee, 23 maart 2016

