
 

 
10e Internationale Lusitanofestival en keuring  

zondag 11 oktober 2020  
 
28 Juli 2020 
 
Beste Lusitanofokker en -liefhebber, 
 
Het bestuur van de Vereniging Lusitano Vrienden Nederland is verheugd dat het mogelijk is om dit jaar toch een 
Internationaal Lusitanofestival en keuring te organiseren.  
 
In deze brief treft u het Inschrijfformulier aan. 
Op de website vindt u het deelnamereglement. Wij vragen uw speciale aandacht voor Bijlage 1 van dit 
Deelnamereglement. Hierin staan de voorschriften die gehanteerd zullen worden met betrekking tot COVID-19 
onder voorbehoud van toekomstige door de overheid opgelegde wijzigingen. 
 
Algemene informatie 
 
Datum: Zondag 11 oktober 2020 
Aanvan: 10 uur 
Locatie: Stal Groenendaal 

Zevenhuizerstraat 154 
3751 LD Bunschoten-Spakenburg 

 
Inschrijven 
 
Sluiting inschrijvingstermijn: 15 september 2020 
  
● Te laat ontvangen inschrijvingen worden niet in behandeling genomen 
● Incomplete of niet ondertekende inschrijvingen kunnen gecorrigeerd worden tot en met 15 

september  
 
Vul het bijgesloten inschrijfformulier per paard in en stuur dit per mail of per post naar: 
 
Info@lusitanovrienden.com 
 
Lusitano Vrienden Nederland 
A.G. Nies 
Daalzicht 24 
6097 EM Heel 
 
Uw inschrijving bestaat (afhankelijk van de rubrieken waarop u inschrijft) uit de volgende documenten: 
Document  Rubriek  
Inschrijfformulier pagina 1&2 (vergeet niet om het 
formulier te ondertekenen!)  

Alle rubrieken  

Kopie inschrijving Livro de nascimentos (LN) of Livro 
de Adultos (LA)* 
 

Alle rubrieken 
Voor Rubriek VII best gefokt veulen 2020: 
Kopie papier moeder  

Kopie van het paspoort en kopie van de entingen  
 

Alle rubrieken  
Voor Rubriek VII best gefokt veulen 2020: 
Kopie papier moeder  
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Kopie schets paspoort  
Niet ouder dan 6 maanden 

Rubriek I opname merries  
Rubriek X opname hengsten 

Kopie spermiogram  Rubriek X opname hengsten 
Kopie geboortebewijs  Rubriek VII merries met veulen 
* Voor dieren waarvan de aanvraag nog in behandeling is, dient een kopie van de aanvraag te worden ingestuurd. 
 
Kosten deelname en betaling 
 
Deelnamekosten per rubriek  LVN- 

leden  
Niet-leden & leden van   
Buitenlandse zusterorganisaties 

Opnamerubrieken  
(Rubriek I en Rubriek X )  

€ 35,00  € 70,00  

Model & Gangen  
(Alle Rubrieken)  

€ 20,00  € 40,00  

 
U ontvangt een factuur binnen 10 dagen na ontvangst van uw inschrijfformulier(en).  
 
Uw inschrijving is pas definitief als uw betaling binnen de op de factuur gestelde termijn is ontvangen.  
 
U kunt een paard kosteloos terugtrekken tot en met 15 september 2020.  
 
COVID-19 
● Wanneer de keuring geen doorgang kan hebben als gevolg van de door de overheid opgelegde maatregelen 

met betrekking tot COVID-19 ontvangt u het volledige inschrijfgeld retour. 
● Zie Bijlage 1 van het Deelnamereglement voor de voorschriften die gehanteerd worden in het kader van 

COVID-19.  
 
Programma en dagindeling 
● Doorgang van de keuring is onder voorbehoud van de door de overheid opgelegde maatregelen met 

betrekking tot COVID-19. 
● De rubrieken worden afgewerkt in de volgorde zoals vermeld op het inschrijfformulier. 
● Op 1 oktober zal het conceptprogramma op de website van de LVN worden gepubliceerd. 
● Het definitieve programma wordt op 8 oktober vastgesteld en gepubliceerd op de website van de LVN 

(www.lusitanovrienden.com). 
 
Wij kijken als bestuur uit naar de keuring en hopen u en uw Lusitano’s daar te ontmoeten! 
 
Tot 11 oktober in Bunschoten en met vriendelijke groet namens het bestuur van de Vereniging Lusitano 
Vrienden Nederland,  
 
 
 
Ellis Regina Jansen, voorzitter. 
 
 
 
Bestuur Vereniging Lusitano Vrienden Nederland  
Ellis Regina Jansen, Voorzitter 
Ilse Rodenhuis, (Stamboek)secretaris 
Anneke Nies-van der Goes, Penningmeester  
Gaby Vegelin, Algemeen Bestuurslid Communicatie 
Calijn de Jong, Algemeen Bestuurslid Evenementen 
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Inschrijfformulier  
10e Internationale Lusitanofestival en keuring  

Zondag 11 oktober 2020  
 
 

Per deelnemend paard een inschrijfformulier invullen.  
Vul dit formulier duidelijk leesbaar en in blokletters in. 

Gegevens paard 
Naam ………………………………………………………………………………………………….…………… 

Chipnummer ………………………………………………………………………………………………………………. 

LN / LA nummer ………………………………………………………………………………………………………….…… 

Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………. 

Geslacht 
(kruis aan wat 
van toepassing 
is) 

◻  Hengst ◻ Merrie ◻ Ruin 

Naam vader ……………………………………………………………………………………………………………… 

Naam moeder ……………………………………………………………………………………………………………… 

Fokker ……………………………………………………………………………………………………………… 

Gegevens eigenaar / ruiter / voorbrenger 
Naam Eigenaar* ………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres en 
telefoonnummer 
Eigenaar 

Straat …………………………………………………………………………………………….. 

Postcode 
en 
Woonplaats 

…………………………………………………………………………………................ 

Mobiel 
nummer(s)* 

…………………………………………………………………………………................ 

Naam Ruiter / 
Voorbrenger 

…………………………………………………………………………………………………................... 

* Uw naam en telefoonnummer(s) worden, indien u een box reserveert, vermeld op het stalbordje 
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Deelname aan Rubriek  Aankruisen wat van toepassing is 

Rubriek I  Opname Merries ◻ 
Rubriek II  Merries 1 jaar aan de hand  ◻ 
Rubriek III  Merrieveulens 2 jaar aan de hand  ◻ 
Rubriek IV  Merrieveulens 3 jaar aan de hand  ◻ 
Rubriek V  Merries 4  jaar aan de hand  (LVN rubriek) ◻ 
Rubriek VI  Gereden merries 4 jaar en ouder  ◻ 
Rubriek VII  Merries met veulen  ◻ 
Rubriek VIII  Veulens geboren 2020 / Best gefokt veulen  ◻ 
Rubriek IX  Gereden ruinen ◻ 
Rubriek X  Opname hengsten ◻ 
Rubriek XI  Hengstveulens 1 jaar aan de hand ◻ 
Rubriek XII  Hengstveulens 2 jaar aan de hand ◻ 
Rubriek XIII  Hengstveulens 3 jaar aan de hand ◻ 
Rubriek XIV  Gereden hengsten 4 jaar ◻ 
Rubriek XV  Gereden hengsten 5 jaar en ouder ◻ 
Rubriek XVI Nakomelingen van hengsten ◻ 
 
 
Reservering box* 

Geen box 
 
◻ 

 

Zaterdag & Zondag €40,00 
 
◻ 

 

* Kruis aan wat van toepassing is. Voor de reservering van boxen geldt: vol is vol. De boxen zijn op zaterdag 
10 oktober vanaf 19.00 uur tot 21.00u beschikbaar voor het stallen van de paarden. Op zondag 11 oktober 
bent u vanaf 08.00 uur welkom om uw paard te brengen. U dient zorg te dragen voor eigen kracht- en 
ruwvoer.  
 
 
◻ Ik heb kennis genomen van het Deelnamereglement van de ‘10e Internationale Lusitanofestival en keuring’ 
inclusief de maatregelen en voorschriften COVID-19. 
 
Datum …………………………………………………………………………………………………………. 

Naam ………………………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening 
…………………………………………………………………………………………………………. 
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