
 

11e Internationale Lusitanofestival en keuring  

zondag 26 september 2021  
 

5 juli 2021 

 

Beste Lusitanofokker en -liefhebber, 

 

Ook dit jaar organiseert Vereniging Lusitano Vrienden Nederland weer een Internationaal Lusitano 

Festival met een model & gangen wedstrijd en een Keuring. Wij werken hard aan de voorbereidingen 

en gaan er samen weer een mooie dag van maken. Achter deze brief treft u het Inschrijfformulier aan. 

Het deelnamereglement is als losse bijlage bijgevoegd en is ook te vinden op de website van de LVN: 

www.lusitanovrienden.com 

 

Algemene informatie 

 

Datum: Zondag 26 september 2021 

Locatie: De Nieuwe Heuvel 

Veenstraat 1 

6741 EC Lunteren  

 

Inschrijven 

 

Sluiting inschrijvingstermijn: 1 september 2021 

  

● Te laat ontvangen inschrijvingen worden niet in behandeling genomen 

● Incomplete of niet ondertekende inschrijvingen kunnen gecorrigeerd worden tot en met 10 

september  

 

Vul het bijgesloten inschrijfformulier per paard in en stuur dit, samen met de vereiste bijlagen per mail 

of per post naar: 

 

Info@lusitanovrienden.com 

 

Lusitano Vrienden Nederland 

p/a Noordzijdseweg 203A 

3415 RD Polsbroek 

 

 

Kosten deelname en betaling 

 

Deelnamekosten  LVN- 

leden  

Niet-leden & leden van    

overige organisaties 

Opnamekeuring (per paard)* 

 

€ 40,00  € 80,00  

Rubrieken Model & Gangen (per proef per 

paard)  

 

€ 25,00  € 50,00  

* De kosten voor overschrijving naar het Livro de Adultos na de opnamekeuring bedragen €150,00 voor leden LVN en leden 

zusterorganisaties. Niet-leden betalen € 300,00  

Dit bedrag dient tegelijkertijd met de deelnamekosten betaald te worden. Wanneer het paard niet wordt opgenomen, wordt dit 

bedrag teruggestort. 

mailto:Info@lusitanovrienden.com


 

 

U ontvangt een factuur binnen 10 dagen na ontvangst van uw inschrijfformulier(en).  

 

Uw inschrijving is definitief als uw betaling binnen de op de factuur gestelde termijn is 

ontvangen.  

 

U kunt een paard kosteloos terugtrekken tot en met 15 september 2021. Daarna blijft het volledige 

inschrijfgeld verschuldigd. 

 

Wat stuurt u mee met het inschrijfformulier? 

Let op! Zorg ervoor dat alle meegestuurde documenten scherp gefotografeerd / gescand / gekopieerd 

zijn en dus goed leesbaar zijn. Niet goed leesbare inschrijvingen worden geweigerd en dienen 

opnieuw te worden gedaan. 

 

Uw inschrijving bestaat (afhankelijk van de rubriek(en) waarop u inschrijft!) uit de volgende 

documenten: 

Rubriek  Document  

• Alle rubrieken  • Inschrijfformulier pagina 1 en 2 (vergeet niet 
om het formulier te ondertekenen!)  

• Alle rubrieken 

 

NB. Voor Rubriek P I best gefokt veulen 2021: 
Kopie LA-papier moeder    

• Kopie inschrijving Livro de Nascimentos (LN) 
of Livro de Adultos (LA)* 

 

• Alle rubrieken  

 

NB. Voor Rubriek P I best gefokt veulen 2021: 
Kopie paspoort moeder    

Paspoort: 

• Kopie van de schetspagina's  

• Kopie van de pagina('s) met meest recente 
entingen  

 

• Rubriek M O opname hengsten • Kopie spermiogram  

• Rubriek P I best gefokt veulen 2021 • Kopie geboortebewijs  

* Voor dieren waarvan de aanvraag nog in behandeling is, dient een kopie van de aanvraag te worden 

ingestuurd. 

 

Programma en dagindeling 

● Het doorgaan van dit evenement is onder voorbehoud en met opvolging van de door de overheid 

(opnieuw) opgelegde maatregelen met betrekking tot COVID-19.  

● De rubrieken worden afgewerkt in de volgorde van het definitieve programma. 

● Op 15 september zal het conceptprogramma op de website van de LVN worden gepubliceerd. 

● Het definitieve programma wordt op 22 september 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 26 september in Lunteren en met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Vereniging Lusitano Vrienden Nederland  

Ellis Regina Jansen, Voorzitter 

Ilse Rodenhuis, Algemeen bestuurslid / Stamboeksecretaris 

Sylvia Schaeffer, Algemeen bestuurslid / Penningmeester  

Gaby Vegelin, Algemeen bestuurslid / Communicatie 

Calijn de Jong, Algemeen bestuurslid / Evenementen 

http://www.lusitanovrienden.com/
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Inschrijfformulier  

11e Internationale Lusitanofestival en keuring  

Zondag 26 september 2021  
  

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

 

Gegevens paard 

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

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

NIN-nummer ………………………………………………………………………………………………………….…… 

UELN-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, 

Woonplaats

Land 

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

(Mobiele) 

telefoonnu

mmer(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 

F O Opname Merries  
Herkeuring*  

 ja  nee 

F I Merries 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  Herkeuring* 

 ja  nee 

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 
 

* Er is sprake van een herkeuring indien het paard in het verleden ook is aangeboden voor de opnamekeuring – ongeacht het resultaat 

van deze opnamekeuring. Voor een herkeuring gelden andere tarieven, neem hiervoor ook contact op met het Stamboeksecretariaat 

** onder voorbehoud goedkeuring APSL 

 

 

Reservering box op zondag 26 september* 

 Ja 

(€40,00 per box) 

 

 Nee 

* Kruis aan wat van toepassing is. Voor de reservering van boxen geldt: vol is vol. Op zondag 26 september bent u vanaf 07.30 uur 

welkom om uw paard(en) te brengen. U dient zorg te dragen voor eigen kracht- en ruwvoer.  

 

 

 Ik heb kennis genomen van het Deelnamereglement van het ‘11e Internationale Lusitanofestival en 

keuring’. 

 

Datum …………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

   


