
VRAAGPROGRAMMA FOKDAG 2018 
 
Vrijdagochtend 27 juli 2018. Aanvang 9.00 uur 
 
PAVO/FRYSO BOKAAL Dressuuraanleg 
Merries 4, 5 en 6 jaar 
Hengsten/Ruinen 4, 5 en 6 jaar 
 
Vrijdagmiddag 27 juli 2018. Aanvang 13.30 uur: 
Rubriek 1A: Premiekeuring Hengstveulens. 
Rubriek 2A: Premiekeuring Merrieveulens. 
Rubriek 7: Premiekeuring voor vier jaar en oudere stamboekmerries voor 

sterverklaring. 
Rubriek 12: Premiekeuring voor 3 jaar en oudere veulenboekruinen voor opname en 

eventueel sterverklaring. 
Rubriek 13: Premiekeuring van 4 jaar en oudere stamboekruinen voor 

sterverklaring. 
Rubriek 14: Premiekeuring voor vier jaar en oudere sterruinen. 
 
Rubriek 17: Dressuur onder het zadel ongeregistreerd. Na aanmelding wordt de 

betreffende B-proef toegezonden. Aanvang vanaf 14.00 uur. 
 
LET OP: Premiekeuring voor drie jarige veulenboekmerries en vier jaar en 

oudere veulenboekmerries voor opname stamboek en eventueel 
sterverklaring worden ALLEEN ZATERDAG aangeboden. 

 
Zaterdagochtend 28 juli 2018. Aanvang 8.30 uur: 
 
Rubriek 1: Premiekeuring Hengstveulens 
Rubriek 2: Premiekeuring Merrieveulens 
Rubriek 3: Premiekeuring Entermerries 
Rubriek 4: Premiekeuring Twentermerries 
Rubriek 5: Premiekeuring voor vier jaar en oudere veulenboekmerries voor 

opname stamboek en eventuele sterverklaring. 
Rubriek 6: Premiekeuring van drie jarige veulenboekmerries voor opname 

stamboek en eventuele sterverklaring. 
Rubriek 8: Premiekeuring vier t/m zesjarige stermerries. 
Rubriek 9: Premiekeuring zeven jaar en oudere stermerries 
Rubriek 10: Premiekeuring voor kroonmerries 
Rubriek 11: Premiekeuring voor modelmerries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdagmiddag 28 juli 2018.  
 
Rubriek A: Enkelspan tuigpaarden merries van 4 t/m 6 jaar voor de concourswagen 

voor uitzending naar de centrale keuring (PAVO/FRYSO BOKAAL 
Tuigaanleg; zie reglementen). 

Rubriek B: Enkelspan tuigpaarden hengsten en ruinen van 4 t/m 6 jaar voor de 
concourswagen voor uitzending naar de centrale keuring 
(PAVO/FRYSO BOKAAL Tuigaanleg; zie reglementen). 

Rubriek C: Fokdagrubriek bestgaand rijpaard VOOR ONGEREGISTREERDE  
WEDSTRIJDCOMBINATIES merries, hengsten en ruinen (ruiter of 
amazone kan maar 1 paard rijden in deze rubriek). 

Rubriek D: Fokdagrubriek bestgaand rijpaard VOOR GEREGISTREERDE 
WEDSTRIJDCOMBINATIES voor ALLE LEEFTIJDEN merries, 
hengsten en ruinen (ruiter of amazone kan maar 1 paard rijden in deze 
rubriek). 

Rubriek E:  Fokdagrubriek Tuigen onder het zadel voor merries, ruinen en hengsten 
vanaf 4 jaar (ruiter of amazone kan maar 1 paard rijden in deze rubriek) 

. 
 
 
Om deel te nemen aan bovenstaande fokdagrubrieken in het middagprogramma, 
dient de rijder/amazone lid zijn van onze vereniging of de eigenaar van het gereden 
paard. 
 
 
Zondag 29 juli 2018  
Rubriek 16: Mennen (enkel-of dubbelspan) ongeregistreerd. Na aanmelding wordt 

de betreffende B-proef toegezonden. Aanvang vanaf 10.00 uur 


