
 

 

DEELNAMEREGLEMENT 2021 

VAN HET INTERNATIONALE LUSITANOFESTIVAL EN KEURING 
WEDSTRIJD VAN MODEL EN GANGEN EN OPNAMEKEURING IN HET STAMBOEK VAN FOKDIEREN 

 

Het internationale Lusitanofestival en Keuring 2021 zal plaatsvinden op  

zondag 26 september 2021 bij 'De Nieuwe Heuvel', Veenstraat 1, Lunteren. 

 

   

De Opnamekeuring en de Wedstrijd van model en gangen is alleen toegankelijk voor: 

• paarden die ingeschreven staan in het Lusitanostamboek van de Associação Portuguesa de 

Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (hierna: 'APSL')  

• leden van de Vereniging Lusitano Vrienden Nederland (hierna: 'LVN')  

• niet-leden van de LVN die woonachtig zijn in Nederland  

• leden van buitenlandse zusterverenigingen van de LVN die woonachtig zijn in het buitenland. 

.  

Artikel 1 – Inschrijvingen. 
1. U kunt zich tot en met 1 september 2021 inschrijven door het inschrijfformulier met de vereiste 

bijlagen per mail of per post in te sturen naar:  

 

      info@lusitanovrienden.com 

 

      of 

 

Stamboeksecretariaat LVN 

p/a Noordzijdseweg 203A 

3415 RD Polsbroek 

 

2. Er moet gebruik worden gemaakt van één inschrijfformulier per paard. 

3. Het risico voor verzending per post ligt bij de Inschrijver.  

4. Te laat ingediende inschrijvingen zullen niet in behandeling genomen worden.  

5. Het inschrijfformulier en de bijlagen dienen goed leesbaar te zijn (scherp gefotografeerd, 
gekopieerd of gescand). 

6. Incomplete of niet goed leesbare inschrijvingen kunnen tot en met 10 september op initiatief van de 
inschrijver of op verzoek van het stamboeksecretariaat worden gecorrigeerd. 

7. Na sluitingsdatum van de inschrijving is het niet meer mogelijk paarden toe te voegen of 
inschrijvingen te wijzigen.  

8. De kosten voor deelname per rubriek zijn vermeld op het Inschrijfformulier 2021. 

9. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u een factuur. 

10. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van uw betaling. Uw betaling dient binnen de 
gestelde termijn op de factuur doch uiterlijk 10 september 2021 binnen te zijn bij de LVN. Na 
die datum vervalt de inschrijving.  

11. Paarden kunnen tot en met 12 september kosteloos worden teruggetrokken. Na die datum is 
het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 

12. Wanneer het evenement vanuit overheidswege geannuleerd moet worden op of na 1 
september 2021, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 

13. Indien een paard ter goedkeuring aangeboden wordt dat in het verleden afgekeurd is, dient dit 

vooraf gemeld te worden. Zie verder Annex I. 
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Artikel 2 – Toelating en deelname 

1. Deelnemers mogen deelnemen als volledig aan de betalingsverplichting is voldaan. 

2. Het secretariaat is open op zondag 26 september 2021 vanaf 08.00 uur. 

3. Na overhandiging van en controle van het paspoort door het secretariaat, ontvangt u (per 
paard) een deelnemersnummer. Dit nummer dient zichtbaar worden aangebracht, hetzij aan 
het hoofdstel, hetzij aan de bovenarm van de ruiter. Het nummer moet altijd zichtbaar zijn voor 
de keurmeesters. Deelnemers zonder deelnemersnummer worden niet in de ring toegelaten en 
kunnen niet deelnemen. Deelnemers krijgen het paspoort terug bij inlevering van het 
deelnemersnummer.  

4. Blijkt achteraf dat het deelnemersnummer niet is ingeleverd en/of het paspoort niet is 
opgehaald, dan kunt u contact opnemen met het stamboeksecretariaat. Alle eventuele hieruit 
voortvloeiende kosten van retournering of vervanging zijn voor rekening van de deelnemer.  

5. De ingeschreven paarden moeten aan de jury / keurmeester(s) worden voorgesteld op de 
aangewezen plaats.  

6. De ringmeester geeft aan wanneer de paarden voor de opnamekeuring of deelname aan een 
rubriek de wedstrijdring in mogen. De paarden dienen na deze melding binnen 5 minuten in de 
wedstrijdring aanwezig te zijn. Paarden die na 5 minuten niet in de wedstrijdring zijn, worden 
uitgesloten van deelname. Uitsluiting geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld. 

7. De wedstrijdring mag alleen op aangeven van de ringmeester worden betreden. Het 
verkennen van de wedstrijdring is alleen mogelijk als dit vooraf is gecommuniceerd.  

8. Wanneer een paard op de dag van de keuring wordt teruggetrokken of wordt uitgesloten van 
deelname, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en/of gereserveerde box plaats. 

9. Het is deelnemers niet toegestaan om tijdens het evenement buiten de wedstrijdring in contact te 
treden met de Jury / Keurmeesters. 

 
Wedstrijd Model & Gangen 

Artikel 2.1 – Voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd Model & Gangen 

1. De instructie van de jury dient in de ring te allen tijde te worden opgevolgd. 

2. Paarden die onder het zadel worden voorgebracht, worden getoond in halthouden en in drie 
gangen, afhankelijk van de ingeschreven proef. Paarden die aan de hand worden voorgebracht, 
worden getoond in halthouden, in stap en in draf.  

3. De paarden moeten op naam van de deelnemer ingeschreven staan in het: 

a. geboorteboek (Livro de Nascimentos) met uitzondering van veulens geboren in 
2021; 

b. volwassenboek (Livro de Adultos) van het Lusitano Stamboek.  

4. Voor veulens geboren in 2021 dient het geboortebewijs overlegd te worden. 

5. Van dieren die deelnemen aan de Wedstrijd Model & Gangen wordt de chip uitgelezen. 

6. Iedere deelnemer zal slechts in de (losrij)ring toegelaten worden in gepaste kleding. Dit mag 

zijn: Portugees of Engels rijkostuum, Nederlands wedstrijdtenue of KWPN-voorbrengtenue 

(witte broek en wit hemd).  

7. Harnachement en kleding van de ruiter moeten op elkaar afgestemd zijn.  

8. Mits de locatie dit toestaat is het niet dragen van een veiligheidshelm voor eigen risico 

9. De paarden moeten getoiletteerd zijn volgens Portugese of Nederlandse voorschriften. Het 

volledig wegscheren van tastharen rondom ogen en neus is verboden evenals het volledig 

uitscheren van de oren. 

10. Een ruiter mag niet meer dan één paard per gereden rubriek uitbrengen. 

11. Een voorbrenger mag niet meer dan twee paarden per rubriek presenteren. 

12. Het is streng verboden om gebruik te maken van een zogenaamde aanjager 

13. Deelnemers dragen zelf zorg voor hulp bij het af- en opzadelen; ook tijdens de proeven. 

14. Deelnemers dragen zelf zorg voor een voorbrenger of ruiter indien zij er voor kiezen dit niet zelf 
te doen.  

15. Indien nodig moeten de deelnemende paarden ter beschikking gesteld worden aan de 
dierenarts om de identificatie en de conditie van het desbetreffende paard te controleren. 



 

 

16. De instructie van de jury dient in de ring te allen tijde te worden opgevolgd  

17. Alle paarden zullen geïdentificeerd moeten zijn volgens het reglement van het Lusitano 
Stamboek, de APSL. 

 

Opnamekeuring  
Artikel 2.2 – Voorwaarde voor deelname aan de opnamekeuring voor bijschrijving in het 

Volwassenboek (Livro de Adultos) 

1. Merries kunnen voor de opnamekeuring deelnemen vanaf een leeftijd van 3 jaar en worden 
aan de hand voorgesteld. Zowel halthouden, stap als draf dienen te worden getoond. De 
merries dienen ook op een volte te galopperen.  

2. Hengsten kunnen voor de opnamekeuring deelnemen vanaf een leeftijd van 4 jaar en worden 
zowel onder het zadel als aan de hand voorgesteld. 

3. Van een dier dat voor opname wordt aangeboden, wordt op de dag van de keuring de stokmaat 
opgemeten en de chip uitgelezen. 

4. Van opname hengsten, dient bij inschrijving een spermiogram meegestuurd te worden.  

5. Van alle dieren die voor opname worden aangeboden, dienen bij inschrijving een kopie van de 
identificatiepagina's uit het paspoort en de pagina met daarop de meest recente entingen te 
worden meegestuurd. 

6. Deelnemen aan de opnamekeuring door een paard uit het buitenland is alleen toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de Lusitanovereniging / -associatie uit het betreffende land.  

7. De kosten voor bijschrijving van de goedgekeurde merries en hengsten in het Livro de Adultos 
bedragen €150,00. Deze kosten dienen vooraf te worden voldaan middels een toegezonden 
factuur. Wanneer het paard niet wordt goedgekeurd, vindt restitutie plaats. Bij goedkeuring vindt 
administratieve verwerking door de APSL plaats en wordt het papier na ontvangst door de LVN 
verzonden aan de deelnemer. 

  
Artikel 3 - Conditie en hygiënische normen 

1. Inenting tegen paarden griep (influenza) en tetanus. Om beschouwd te worden als ingeënt 
tegen influenza en tetanus moet elk paard: 

a. Een basisenting ondergaan hebben bestaande uit 2 inspuitingen met een tijdsinterval van 
minimum 21 dagen en maximum van 92 dagen. 

b. Verdere herhalingsinentingen gekregen hebben waarbij het tijdsinterval tussen 2 
inentingen de 12 maanden niet mag overschrijden. 

c. Geen verschijnselen hebben van ziektesymptomen, in het bijzonder infecties of 

besmettelijke ziekten. 

2. Een uitzondering op Artikel 3.1.a en Artikel 3.1.b zijn veulens jonger dan 12 maanden. 

3. Dieren mogen niet zijn gedrogeerd. De eigenaar van het paard dient desgevraagd gedurende 
de keurings- / wedstrijddag de dierenarts toe te staan bloed af te laten nemen voor controle op 

drogerende middelen. 

4. Paarden die in de losrijring of wedstrijdring onregelmatig of kreupel blijken te zijn of tijdens de 
proef plotseling onregelmatig of kreupel worden, dienen de ring op eerste verzoek van de 
ringmeester of jury / keurmeester(s) te verlaten. In geval van twijfel is de opinie van de 

aanwezige dierenarts doorslaggevend. 

5. Tijdens de wedstrijd / keuring is een hoefsmid aanwezig. 

 

Artikel 4 - Klassement 

1. Het klassement wordt uitgevoerd door een jury, samengesteld uit leden van de commissie belast 
met de inschrijvingen in het Stamboek van het Lusitanopaard.  

2. In de rubrieken waaraan paarden deelnemen die toebehoren aan of afkomstig van is de fokkerij 
van één of meerdere juryleden, dient of dienen deze juryleden te worden vervangen door één of 
meerdere andere juryleden.  

3. Het klassement wordt gegeven tot en met de deelnemer die als derde geplaatst is. 

4. De prijzen worden toegekend aan de eigenaren van de geplaatste paarden. 



 

 

5. Het is niet toegestaan met de jury in discussie te gaan over de beoordeling, plaatsing of 
puntentoekenning. 

6. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk, behalve wanneer zij genomen werden in 
overtreding met de uitdrukkelijke beschikkingen van het huidige deelnamereglement. 

7. Bij elke klacht zal de geschonden reglementaire beschikking moeten worden vermeld en het 
tijdstip waarop  de vermeende overtreding gebeurde. 

8. Klachten moeten schriftelijk overhandigd worden aan de voorzitter van de jury of (bij gebrek 
hieraan) aan de voorzitter van de LVN of diens hiervoor aangewezen vertegenwoordiger binnen 
een tijdsbestek van een uur na de bekendmaking van de resultaten van de proeven, tezamen 
met een bedrag van €100,00. Indien de klacht gegrond is verklaard, zal de borg binnen tien 
werkdagen worden terugbetaald.  

 
Artikel 5 – Prijzen  

1. De dieren die in de proeven uitmuntend of zeer goed behalen, krijgen respectievelijk een gouden 
of zilveren medaille, uitgezonderd de rubriek voor merries van vier jaar en ouder aan de hand. In 
deze rubriek is uitsluitend een LVN-erepenning te behalen. 

2. De titel van Kampioen voor het beste paard van elk geslacht (hengst, merrie, ruin) gaat tussen 
de paarden die een gouden medaille behaald hebben. Bij meerdere gouden medailles gaat de 
titel naar het paard met het hoogste aantal punten. Indien in geen enkele rubriek  een gouden 

medaille overhandigd werd, zal men hetzelfde doen met de winnaars van zilveren medailles. 

3. De titel van Kampioen der Kampioenen is voor de beste Kampioen(e). 

4. De titel best gefokt veulen wordt toegekend aan een merrie- of hengstveulen (onder de 
moeder) van alleen Volbloed Lusitano’s (beide ouders dienen ingeschreven te zijn in het 
volwassen stamboek (Livro de Adultos). Als een veulen wordt voorgesteld van een nog niet 
goedgekeurde vader, zal de titel pas definitief worden, wanneer de vader / moeder in 
datzelfde jaar wordt opgenomen in het stamboek. Wordt deze hengst niet goedgekeurd, dan 
vervalt de titel onder dezelfde voorwaarden aan het veulen dat als tweede wordt geplaatst, 
enzovoorts. 

 
Artikel 6 – Verzekering en aansprakelijkheid 

1. Deelname aan het evenement is voor eigen risico. 
2. Transport, voeding en onderhoud van de paarden die deelnemen aan de wedstrijd zal 

verzekerd worden door de eigenaar op hun eigen kosten. 
3. De Vereniging Lusitano Vrienden Nederland is niet aansprakelijk voor vermissing van of 

schade aan goederen of dieren van deelnemers. 
4. Alle deelnemers zijn verplicht in het bezit te zijn van een geldige WA-verzekering.  

 
Artikel 7 – Verzorging en dierenwelzijn 

1. Dieren die ziek worden tijdens de wedstrijd zullen verzorgd worden door de veeartsen die zich ter 
plaatse bevinden, behalve wanneer de eigenaar een beroep wenst te doen op een veearts van 
zijn keuze of zijn dier uit de Keuring terugtrekt. 

2. In geval van een acute en/of levensbedreigende ziekte of blessure, zal de aanwezige dierenarts 
altijd worden ingeschakeld en handelen tot de eventueel eigen ingeschakelde dierenarts 
aanwezig is. 

3. Zieke of geblesseerde dieren worden per direct uit de keuring en wedstrijd teruggetrokken. 
 

Artikel 8 - Geschillen 

1. Alle gevallen die niet voorzien zijn in het huidig reglement zullen opgelost worden door de 
voorzitter van de LVN of diens aangewezen plaatsvervanger. 

 

 
 

 



 

 

Artikel 9 - Rubrieken 

1. Om een rubriek te openen, hoeft er maar één paard ingeschreven te zijn, maar om praktische 

redenen kan dan de rubriek verplaatst worden in tijd, samengevoegd of gesplitst (informatie 

hierover volgt zo snel als mogelijk en uiterlijk op de dag zelf bij het secretariaat).  

2. Wanneer er minimaal drie paarden in een bepaalde rubriek ingeschreven staan zal de afwerking 

van de rubriek verlopen zoals voorzien. 

 

Rubrieken 

 

 

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de APSL  

F O Opname Merries 

F I Merrieveulens 1 jaar aan de hand  

F II Merrieveulens 2 jaar aan de hand  

F III Merrieveulens 3 jaar aan de hand  

LVN I Merries 4  jaar en ouder aan de hand  (LVN rubriek)* 

F VII Gereden merries 4 jaar en ouder  

F IV Merries met veulen  

P I Veulens geboren 2021 / Best gefokt veulen   

M VII Gereden ruinen 

M O Opname Hengsten 

M I Hengstveulens 1 jaar aan de hand 

M II Hengstveulens 2 jaar aan de hand 

M III Hengstveulens 3 jaar aan de hand 

M IV Gereden hengsten 4 jaar 

M V Gereden hengsten 5 jaar en ouder 



 

 

Annex I 

 
Artikel A Herkeuring voor opname in het Volwassenstamboek (Livro de Adultos) 

I. Het is mogelijk een paard voor herkeuring aan te bieden. Hiervoor wordt door de APSL een extra 
keurmeester aangewezen. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de 
eigenaar van het paard of worden naar rato verdeeld indien meerdere paarden voor herkeuring 
worden aangeboden. Deze extra kosten omvatten de dagbeloning en alle reis- en verblijfskosten 
van deze verplichte extra keurmeester. Wanneer blijkt dat de APSL geen extra Keurmeester 
beschikbaar kan stellen, wordt in overleg getreden met de eigenaar van het betreffende paard. 

II. Wanneer een paard voor herkeuring wordt aangeboden, dient dit bij inschrijving op het 
inschrijfformulier te worden aangegeven. Indien dit wordt nagelaten en voorafgaand aan de 
opnamekeuring wordt opgemerkt dat de keuring een herkeuring betreft, zijn, naast de onder 
art.2.2.7 van het Deelnamereglement genoemde kosten, extra administratiekosten van €100,00 
verschuldigd. Wanneer blijkt dat het vanuit de APSL niet mogelijk is om een extra 
Jurylid/Keurmeester beschikbaar te stellen, wordt in overleg getreden met de eigenaar van het 
betreffende paard. De extra administratiekosten dienen evenwel te worden voldaan.  

III. Wanneer tijdens of na afloop van de opnamekeuring of tijdens de administratieve afwikkeling 
hiervan blijkt dat de keuring van een deelnemend paard een herkeuring betrof en dit niet 
voorafgaand aan de keuring is gemeld of opgemerkt, is een bedrag van € 150,00 aan extra 
administratiekosten verschuldigd. Het tijdens de keuring behaalde resultaat wordt in dat geval  'on 
hold' worden gezet tot de APSL tot een uitspraak is gekomen. Indien het paard vervolgens alsnog 
wordt afgekeurd, vindt restitutie plaats van het bedrag zoals bedoeld onder art. 2.2.7 van het 
Deelnamereglement.  


