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Verontschuldigd: Philippe Laviolette 
 
 
1. Welkom door de voorzitter 
 

 
2. Secretariaat 
Paard Amel El Bey :  De foto’s van het paard werden toegestuurd en komen niet 
overeen met de 2 schetsen.   
Marc zal met de dierenarts bellen en uitzoeken of er eventueel een andere oplossing 
is dan een export naar Frankrijk aangezien het paard ook in Frankrijk is. 
 
Aanpassingen in het foktechnisch reglement zullen worden doorgevoerd : sommigen 
sturen enkel een kopie van de schets via email, doch dit moet steeds het origineel 
zijn.  
 
Postmachine of Collect and Stamp :  er zal opnieuw een contract afgesloten worden 
met Bpost voor Collect & Stamp met ophalingen op dinsdag en vrijdag. 
 
 
3. Penningmeester  
Kosten worden overlopen en vragen worden overlopen. 
Geen onkostennota’s. 
 
 
4. Show  
Publicatie van de resultaten van de Belgische deelnemers. 
 
Momenteel worden in het jaarboek de resultaten van paarden vermeld van de 
Belgische deelnemers, de vraag die komt is of dit voor de Belgische deelnemers 
moet of ook voor de Belgische geregistreerde paarden.   
Er wordt besloten om vanaf heden de baps geregistreerde paarden te vermelden. 
 
Martine Van Hee heeft de cursus gevolgd en ze is geslaagd voor de upgrade naar de 
B list.  Baps stelt voor om haar op de B lijst voor te dragen. 
 
 
5. Endurance 
Geen informatie 
 
Concours des Eleveurs : VLP zal deze organiseren in 2020. 
Locatie Oud Heverlee ?   
Probleem boxen ! 
Eerste weekend van februari. 
De juryleden moeten worden gezocht.  Marc stelt voor een jurylid Selle Français toe 
te voegen. 



 
 
6. Hengstenkeuring 
Hengstenkeuring : 31/08/2019 in Lier 
Judges : Marc Ismer – Birch – Machmoon –  
Voorstel van Kay om dezelfde juryleden te gebruiken voor de hengstenkeuring en het 
BK.  Dan kunnen deze hengsten weliswaar niet deelnemen aan het BK als ze naar 
de hengstenkeuring komen.  Dit dient vermeld te worden op het 
inschrijvingsformulier. 
 
Er wordt gediscussieerd over het verloop van de hengstenkeuring en er wordt 
geconcludeerd dat er 1 extern (niet arabisch) jurylid zal uitgenodigd worden. Jurylid 
Selle Français? 
 
 
7. Diversen 
Baps website : Analyse : Mogelijke pistes worden bekeken, en Marc zal dit 
bespreken met Philippe.  Kay moet er met Thomas over praten, om de beste optie te 
kiezen volgens de beperkingen, teneinde geen administratie kwijt te raken. 
 
Gijs Eggink : Er zal een memoriam opgemaakt worden voor Gijs Eggink, zowel voor 
het boek, de website en Facebook. 
 
 
 
Kay Hennekens sluit de vergadering. 
 


