
 

Geachte leden,           Wijnjewoude, april 2015 

 

Hierbij ontvangt u alle informatie over onze 64ste fokdag op vrijdag 14 augustus en zaterdag 15 augustus. U 

wordt van harte uitgenodigd om getuige te zijn van deze keuring. Komt u met uw veulen(s) of paard(en) naar 

de keuring dan willen we u verzoeken  onderstaande informatie aandachtig door te nemen. 

 

Informatie keuringsrubrieken: 

Informatie van belang voor een goed verloop van de aangifte en de fokdag. 

 De fokdag wordt gehouden op vrijdag 14 augustus ( veulens ) vanaf 13.00 uur en zaterdag 15 augustus 

vanaf 09.00 uur op de terreinen aan de Hoofdweg (t.o.nr 93) in Oldeholtpade. 

 De veulens en paarden kunnen op twee manieren worden aangemeld; via bijgaand aanmeldformulier of 

digitaal via de KFPS-website. 

-  Schriftelijk kan door de ingevulde aanmeldformulier(en) te sturen naar: 

    Het Friese Paard, Tjalling Harkeswei 95, 9241HM  Wijnjewoude. 

-  Digitaal aanmelden via www.kfps.nl  via de link leden. 

 Elk paard dient afzonderlijk te worden aangegeven. 

 Alle stamboekpapieren moeten bij inschrijving op naam van de betreffende eigenaar staan. 

 U kunt op de website www.kfps.nl uw aanmeldingen controleren.  

 Niet-leden van Het Friese Paard kunnen ook veulen(s)/paard(en) laten keuren. De kosten zijn €  25,00 

per paard. Dit bedrag moet voor aanvang van de keuring betaald zijn bij het secretariaat.  

 Om op de keuringen de afhandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen heeft het KFPS besloten dat men 

bij aangifte van de paarden voor de keuring een éénmalige machtiging zal moeten invullen. Deze 

machtiging dient u alleen in te vullen als u uw paard of veulen inschrijft voor de rubrieken:1, 2, 5, 6, 7, 12 

en 13. U dient per paard of veulen een aparte machtiging in te vullen. 

 Let op: Het is niet toegestaan om enters op hoefbeslag ter keuring aan te bieden. 

 

Wilt u tijdens de fokdag in ieder geval letten op : 

 De stamboekpapieren (m.u.v. de veulens), voor alle rubrieken, vooraf inleveren bij het secretariaat. 

 Inenting van de paarden tegen influenza is verplicht en moet worden aangetoond. De laatste vaccinatie 

moet minstens 1 week voor de keuring hebben plaatsgevonden. 

 Na paspoortcontrole op inenting ontvangt u de hoofdstelnummers. Hiervoor wordt een borg gevraagd van 

€  5,00 die u bij inlevering weer terug ontvangt. 

 Geboortebevestiging (blauwe of gedownloade papier) van het veulen na het keuren inleveren bij de 

chipploeg. 

Z.O.Z 

FOKVERENIGING “HET FRIESE PAARD WOLVEGA E.O.’’ 



Keuringsgeld en afmelden van een paard 

Indien u uw paard afmeldt  voor de keuring, bent u het KFPS wel keuringsgeld verschuldigd . 

Het betreft alle afmeldingen die gedaan worden in de laatste 3 weken voor de keuringsdatum en natuurlijk de 

afmeldingen op de keuringsdag zelf. Kunt u echter binnen twee werkdagen na de keuring een geldige 

dierenartsverklaring overleggen aan het stamboekkantoor, dan zal geen keuringsgeld in rekening worden 

gebracht. Voor de afmeldingen zonder geldige (en tijdig ingeleverde) dierenartsverklaring, zal het 

keuringsgeld in rekening worden gebracht. 

 

Gebruiksrubrieken 

 De wedstrijd Jonge Friese Paarden met Tuigaanleg zal worden georganiseerd op zaterdag 15 augustus 

en is bedoeld voor alle paarden die zijn ingeschreven in het veulenboek of stamboek van het KFPS (ook 

KNHS-geregistreerde paarden). De aangifteformulieren vind u op de website www.kfps.nl en in de Phryso 

van mei 2015 

Het reglement Jonge Friese Paarden met aanleg voor de tuigpaardensport is te vinden op de website 

www.kfps.nl. 

 

 De inschrijving sluit definitief op 12 juli 2015. In verband met het tijdig samenstellen van de catalogus 

kunnen aangiften of wijzigingen, die na deze datum binnenkomen, niet meer worden geaccepteerd. 

 Bijschrijvingen zijn alleen mogelijk als het paard wegens ziekte of blessure afgemeld is voor een andere 

keuring. 

 Aangifteformulieren sturen naar: Het Friese Paard, p/a  Tjalling Harkeswei 95, 9241 HM Wijnjewoude. 

 Fokgroepen graag apart inleveren of via de mail 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Maaike Herder.  

Tjalling Harkeswei 95 

9241 HM Wijnjewoude 

 

Tel 0516 480584 of  06 83404888 

herderbrouwer@hotmail.com

http://www.kfps.nl/


AANGIFTEFORMULIER FOKDAG Het Friese Paard Wolvega  2015 
Graag formulier volledig invullen en vooral het registratienummer van het paard! 
 

     Vrijdag 14 aug.      Zaterdag 15 aug (aankruisen voorkeur dag!)    

1 formulier per paard gebruiken!        
(Vrijdag: alleen veulens) 
Veulens en paarden kunnen digitaal via www.kfps.nl aangemeld worden voor fokdagen, stamboekkeuringen en IBOP-testen. via de 
website middels ‘leden’, ‘aanmelden keuring’ en na het invullen van uw lidnummer en inlogcode kunt u de paarden aanmelden. U 
ontvangt dan een bevestiging per e-mail, het paard wordt dan direct in de keuring gezet en wordt op de site zichtbaar bij 
“aanstaande keuringen”.  
 

LET OP!! Aanmeldingen die per post binnen komen zijn pas na de sluitingsdatum zichtbaar op de site!! 
 
Naam paard / veulen    :…………………………………………………………………………………………………………….. 
Reg. nr. paard/veulen*:…………………………………………………………………………(niet het chipnummer) 
Geboortedatum  :…………………………………………………………………………………………………………….. 
Te koop  : Ja / nee (omcirkelen wat van toepassing is) 
Vader    :………………………………………………………………………………………………………..…… 
Moeder (naam en reg.nr) :…………………………………………………………………………………………………..………… 
Fokker (naam + woonplaats) :…………………………………………………………………………………………………………….. 
* Registratienummer veulen staat linksboven vermeld op het blauwe papier. 
 
Eigenaar: (wanneer u recentelijk bent verhuisd graag het oude adres ook vermelden) 
Naam   :……………………………………………………………………………………………………………… 
Adres   :……………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode & Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………..… 
Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………………………..……………… 

Eenmalige machtiging     SEPA 

Naam:   Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek” 
Adres:   Oprijlaan 1 
Postcode:  9205 BZ  Woonplaats: Drachten 
Land:   Nederland  Incassant ID: NL43ZZZ400012060000 
 
Kenmerk machtiging: (Uw lidnummer + factuurnummer)-------------------------- 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek” 
om een  eenmalig incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw 
bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Koninklijke Vereniging 
“Het Friesch Paarden-Stamboek”.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode:  …………………………………… Woonplaats: ……………………………………………………………  
Rekeningnummer  
(IBAN):    …………………………………………………………………………………… 
 
Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………  
 
Handtekening: 

Indien de machtiging oninbaar blijkt, worden er administratiekosten in rekening gebracht.        Z.O.Z 

http://www.kfps.nl/


 
INSCHRIJVINGEN VOOR 12 juli 2015 NAAR:  
M. Herder Brouwer, Tjalling Harkeswei 95, 9241 HM Wijnjewoude 
Bijschrijvingen zijn dit jaar niet mogelijk! 
Uiterlijk 24 juli 2015 zullen de voor de betreffende fokdag aangemelde paarden weergegeven worden op de 
KFPS-website. (onder “keuringen”en vervolgens “startlijsten & uitslagen”). Het is de verantwoordelijkheid 
van de inzender, om te controleren of een aanmelding is verwerkt. In het geval een aanmelding niet mocht 
zijn verwerkt moet dit binnen twee werkdagen telefonisch bij de betreffende fokvereniging gemeld zijn. 
 
Wanneer bovenstaand paard wordt afgemeld voor de keuring zonder *geldige dierenartsverklaring, (*officieel 
briefpapier met handtekening dierenarts) wordt middels deze machtiging het keuringsgeld afgeschreven van 
bovenstaande rekening. De verklaring dient uiterlijk 2 dagen na de keuring bij het KFPS binnen te zijn. 


