
 

Concours International d’Attelage de Tradition (CIAT)  
“” Manor Goes Classic 2022 “” 

Gootstraat 11, 8880 Sint-Eloois-Winkel, België 
Zaterdag 1 oktober - zondag 2 oktober 2022 

Gereden onder het AIAT reglement. 
Presentatie,wegparcours met opgelegde snelheden en 5 PC’s, vaardigheidsproef. 

Organisatie: Menvereniging “PHAETON” 
 

 

INSCHRIJVING  vóór 15/09/2022 Reductie stallen 50% 

Wedstrijd secreatariaat “Phaeton”,  Tuileboomstraat 20B ,    8880 Sint Eloois Winkel
 info@menverenigingphaeton.be 

 

Menner/Eigenaar:                                                                                          
Naam: ……………………………......................………..…..……..….......... Voornaam: ………............………………………...…………... 
Volledig adres…………………………………………………………...........….. Land:………………………................................................. 
Tel/Fax: …………………………..… Gsm: …………………………………….. e-mail:…………………………………...….@.......................... 
 
Ondergetekende verklaart verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid voor wedstrijden. Door zijn inschrijving, ontslaat de deelnemer de 
organisatie van alle verantwoordelijkheid in geval van diefstal, eigen ongeval, zijn personeel, zijn materiaal en schade aan derden. 
Wedstrijdpaarden moeten volledig in orde zijn betreffende paspoort en vaccinaties. 
 
Verzekeringmaatschappij: …………………………………………polisnummer: ………………………………………….. 
 
PAARDEN :                  PONY’S                   PAARDEN               TREKPAARDEN                    EZELS 
 

AANSPANNING:         1-SPAN               TANDEM             TWEESPAN            VIERSPAN            ANDERE         ................................ 
 

 

Inentingenboek en paspoorten moet in orde zijn en aangeboden worden op het secretariaat 
Rijtuig: Type …………….........................……………  Bouwer …………......................……………………  Jaar…………................…… 
 

►Inschrijving/aanspanning:       € 50,00   = ..................                
►Box (op voorhand te betalen) eerste bedding gratis       € 100,00/box x ............ = .................. 
Enkel stro te bekomen  
►Gastronomisch diner op zaterdagavond      € 70,00 x ........ pers. = ..................   
      
                                                                                                       Totaal    = ..................   
 
Restauratie : wordt op zaterdag en zondag gedurende de dag op het domein aangeboden. 
                                                                                                            
➔ Bankoverschrijving:  Menvereniging Phaeton 

IBAN: BE 67469535706187          
BIC: KREDBEBB                                       

 
➔ Aankomst:     
Stallen en parking beschikbaar vanaf vrijdag 30 september om 17h tot maandag 3 oktober 12h. 
Deelnemersparking:  Tuileboomstraat 1 – 8880 Sint-Eloois-Winkel - Belgie 
Gelieve dag en uur van aankomst te vermelden: ….......................................….…….…….……. 
Type vrachtwagen – auto : …….…….…............................................................….…….…….……. 
                                                                                                  
 
 

 Datum & Handtekening 



 

Concours International d’Attelage de Tradition 
 

Zaterdag 1 oktober - zondag 2 oktober  
  Organisatie: Menvereniging Phaeton 

PLAATS: 
Manor Goes Classic 

Gootstraat 11, 8880 Sint-Eloois-Winkel  -  BELGIE 

 
 
 
 
 
VERKLARING OP EREWOORD  
 
 

Ik ondergetekende,  
 

Naam menner: ………………………………………………………………………………………………… 

Adres menner: ………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Verklaart op erewoord dat de paarden volledig en in orde zijn betreffende 

paspoort en vaccinaties. 

Naam paarden: ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Sint Eloois winkel, 

1 Oktober 2022 

 

Handtekening. 

 



Concours International d’Attelage de Tradition 
 

Zaterdag 1 oktober - zondag 2 oktober  
  Organisatie: Menvereniging Phaeton 

PLAATS: 
Manor Goes Classic 

Gootstraat 11, 8880 Sint-Eloois-Winkel  -  BELGIE 

 
BESCHRIJVING KOETS terug te sturen naar de organisator van de wedstrijd 
 

Eigenaar: ……………………………………………………………  

 

Menner: …………………………………………………………… 

 

Type koets: …………………………………………………... 

  

Naam bouwer : …………………………………………………... 

 

Bouwjaar : …………………………………. 

   

Jaar van laatste restauratie: ………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielbreedte op maaiveldniveau : ………………….. 

  

Afstand tussen de wielbanden: ………………… 

 

 

 

Ik, ondergetekende,……………………………………………… 

verklaar op mijn eer de juistheid van de bovenstaande gegevens.  

 

Gedaan te …………………………………………………………………..……, op ………………………  

 

Handtekening 

 

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

  


