
 

 
 
 
 

PROGRAMMA VAN DE JAARMARKTEN 
 

georganiseerd door de stad Sint-Niklaas 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 

Nieuwkerken – maandag 13 april  
 

Sinaai Stenenmuur – maandag 1 juni 
 

Sinaai Dries – zaterdag 26 september 
 

Belsele – woensdag 11 november 
 

Sint-Niklaas – woensdag 2 december 



Beste paardenliefhebbers, 
 
 
Vorig jaar hebben we 5 prachtige jaarmarkten gehad. De verandering in Sinaai om naar 
de namiddag te gaan samen met de braderij en de rommelmarkt was zeker succesvol. We 
gaan dit zo houden voor de toekomst, maar op vraag van een aantal mensen gaan we het 
aanvangsuur naar 14u00 verplaatsen (i.p.v. 13u00 vorig jaar). 
 
In Sint-Niklaas zijn we in 2019 moeten uitwijken naar de site Puyenbeke omdat de Grote 
Markt niet vrij was. Ondertussen hebben we niet stilgezeten en gaan we hier een 
belangrijke wijziging doorvoeren. Na overleg met heel wat mensen en in de overtuiging 
dat de jaarmarkt thuishoort op de Grote Markt, gaan we de jaarmarkt van Sint-Niklaas 
laten plaatsvinden op woensdagnamiddag 2 december om 13u00. (De woensdag voor de 
eerste zaterdag van december.). We zijn vanuit de stad ook aan het bekijken of we dit met 
enige randanimatie kunnen ondersteunen. 
 
Voor Nieuwkerken, Sinaai (Stenenmuur) en Belsele verandert er niks. 
 
De stad rekent natuurlijk op de organiserende dorpsraden, wijkcomités en vrijwilligers 
die rond de jaarmarkten heel wat activiteiten voorzien zodat een koers, oude ambachten, 
de kermis, een eetfestijn, een fuif, de paardenprijskamp …. elkaar versterken en mensen 
zullen samenbrengen. Daar willen we hen uitdrukkelijk voor bedanken. 
 
We rekenen opnieuw op jullie als paardenliefhebbers, die fier en trots hun paarden 
kweken, verzorgen, optuigen en op die dag laten keuren, zodat het publiek mee kan 
genieten van jullie passie. Jullie kunnen alvast rekenen op een ervaren en deskundige 
jury. 
 
Tot slot willen we de bezoekers bedanken en wensen we hen 5 aangename jaarmarkten. 
 
 
Filip Baeyens 
 
 
 
 
 
 
 
Een paard zonder ruiter is altijd nog een paard. Een ruiter zonder paard is alleen 

maar een mens. 



Stad Sint-Niklaas - Nieuwkerken 
maandag 13 april 2020 (2de Paasdag) 

 
 Prijzengeld in Euro 

A. Labeurpaarden 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e e.v. 
 

1. Merrie- en hengstveulens - jaarlingen (°2019) 30 25 20 17 15 12 10 

2. Ruinen en hengsten zonder tanden (°2018) 30 25 20 17 15 12 10 

3. Ruinen 3 jaar en meer - geen hengsten 30 25 20 17 15 12 10 

 (°2017 en vroeger) 

4. Merries zonder tanden (°2018) 30 25 20 17 15 12 10 

5. Merries 3 jaar en meer (°2017 en vroeger) 30 25 20 17 15 12 10 

 

B. Warmbloedpaarden 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e e.v. 
 

1. Merrie- en hengstveulens - jaarlingen (°2019) 30 25 20 17 15 12 10 

2. Ruinen en hengsten zonder tanden (°2018) 30 25 20 17 15 12 10 

3. Ruinen 3 jaar en meer - geen hengsten  30 25 20 17 15 12 10 

 (°2017 en vroeger) 

4. Merries zonder tanden (°2018) 30 25 20 17 15 12 10 

5. Merries 3 jaar en meer (°2017 en vroeger) 30 25 20 17 15 12 10 

 

C. Pony's: merries en ruinen/hengsten gesplitst 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e  8e e.v. 
 

1. onder de 100 cm (*) 18 15 12 8 8 5 5 5 

2. van 100 tot 122 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

3. van 123 tot 132 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

4. van 133 tot 148 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

 
(*) OPGELET: Voor de pony's van reeks 1 (onder de 100 cm) worden slechts 8 prijzen uitgereikt. 
 

Algemene schikkingen 
Alle paarden worden geacht in orde te zijn volgens de geldende wetgeving. Alle deelnemers moeten ter plaatse over 
de nodige documenten beschikken en deze ten allen tijde kunnen voorleggen. 
 
Inschrijvingen:  
Enkel voorinschrijvingen met vastgesteld invulformulier. Stadhuis Sint-Niklaas, afdeling plannen en ontwikkelen, Grote 
Markt 1, 9100 Sint-Niklaas van 13 maart tot 27 maart schriftelijk of per mail milieu@sint-niklaas.be. Alle ingeschreven 
dieren moeten om 9.30 uur stipt op de keurplaats (Nieuwkerkenstraat) aanwezig zijn en er blijven tot 12 uur. De 
werking van de keurraad zal stipt om 10 uur beginnen. Zij zullen de volgorde der keuring bepalen. De dieren die niet 
tijdig ter keuring worden aangeboden, mogen nadien niet meer worden voorgebracht en zullen onherroepelijk worden 
uitgesloten. Er is onder geen enkele voorwaarde een splitsing van de reeksen mogelijk. Alle onvoorziene gevallen 
zullen beslist worden door de keurraad, die volle bevoegdheid bezit. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor 
gebeurlijke ongevallen van welke aard ook. 
 
Prijsuitreiking:  
Het prijzengeld wordt overgeschreven via rekeningnummer. 



Stad Sint-Niklaas – Sinaai Stenenmuur 
maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag) 

 
 Prijzengeld in Euro 

A. Labeurpaarden 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e e.v. 
 

1. Merrie- en hengstveulens - jaarlingen (°2019) 30 25 20 17 15 12 10 

2. Ruinen en hengsten zonder tanden (°2018) 30 25 20 17 15 12 10 

3. Ruinen 3 jaar en meer - geen hengsten 30 25 20 17 15 12 10 

 (°2017 en vroeger) 

4. Merries zonder tanden (°2018) 30 25 20 17 15 12 10 

5. Merries 3 jaar en meer (°2017 en vroeger) 30 25 20 17 15 12 10 

 

B. Warmbloedpaarden 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e e.v. 
 

1. Merrie- en hengstveulens - jaarlingen (°2019) 30 25 20 17 15 12 10 

2. Ruinen en hengsten zonder tanden (°2018) 30 25 20 17 15 12 10 

3. Ruinen 3 jaar en meer - geen hengsten 30 25 20 17 15 12 10 

 (°2017 en vroeger) 

4. Merries zonder tanden (°2018) 30 25 20 17 15 12 10 

5. Merries 3 jaar en meer (°2017 en vroeger) 30 25 20 17 15 12 10 

 
C. Pony's merries en ruinen/hengsten gesplitst 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e  8e e.v. 

 

1. onder de 100 cm (*) 18 15 12 8 8 5 5 5 

2. van 100 tot 122 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

3. van 123 tot 132 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

4. van 133 tot 148 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

 
(*) OPGELET: Voor de pony's van reeks 1 (onder de 100 cm) worden slechts 8 prijzen uitgereikt. 

 
Algemene schikkingen 
Alle paarden worden geacht in orde te zijn volgens de geldende wetgeving. Alle deelnemers moeten ter plaatse over 
de nodige documenten beschikken en deze ten allen tijde kunnen voorleggen. 
 
Inschrijvingen:  
Enkel voorinschrijvingen met vastgesteld invulformulier. Stadhuis Sint-Niklaas, afdeling plannen en ontwikkelen, Grote 
Markt 1, 9100 Sint-Niklaas van 1 mei tot 15 mei schriftelijk of per mail milieu@sint-niklaas.be. Alle ingeschreven 
dieren moeten om 9.30 uur stipt op de keurplaats (Klokke Roelandlaan) aanwezig zijn en er blijven tot 12 uur. De 
werking van de keurraad zal stipt om 10 uur beginnen.  Zij zullen de volgorde der keuring bepalen.  De dieren die niet 
tijdig ter keuring worden aangeboden, mogen nadien niet meer worden voorgebracht en zullen onherroepelijk worden 
uitgesloten. Er is onder geen enkele voorwaarde een splitsing van de reeksen mogelijk. Alle onvoorziene gevallen 
zullen beslist worden door de keurraad, die volle bevoegdheid bezit. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor 
gebeurlijke ongevallen van welke aard ook. 
 
Prijsuitreiking:  
Het prijzengeld wordt overgeschreven via rekeningnummer. 



Stad Sint-Niklaas - Sinaai / Dries 
zaterdag 26 september 2020 

 
 Prijzengeld in Euro 

A. Labeurpaarden 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e e.v. 
 

1. Merrie- en hengstveulens - jaarlingen (°2019) 30 25 20 17 15 12 10 

2. Ruinen en hengsten zonder tanden (°2018) 30 25 20 17 15 12 10 

3. Ruinen 3 jaar en meer - geen hengsten 30 25 20 17 15 12 10 

 (°2017 en vroeger) 

4. Merries zonder tanden (°2018) 30 25 20 17 15 12 10 

5. Merries 3 jaar en meer (°2017 en vroeger) 30 25 20 17 15 12 10 

 

B. Warmbloedpaarden 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e e.v. 
 

1. Merrie- en hengstveulens - jaarlingen (°2019) 30 25 20 17 15 12 10 

2. Ruinen en hengsten zonder tanden (°2018) 30 25 20 17 15 12 10 

3. Ruinen 3 jaar en meer - geen hengsten 30 25 20 17 15 12 10 

 (°2017 en vroeger) 

4. Merries zonder tanden (°2018) 30 25 20 17 15 12 10 

5. Merries 3 jaar en meer (°2017 en vroeger) 30 25 20 17 15 12 10 

 
C. Pony's merries en ruins/hengsten gesplitst 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e  8e e.v. 

 

1. onder de 100 cm (*) 18 15 12 8 8 5 5 5 

2. van 100 tot 122 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

3. van 123 tot 132 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

4. van 133 tot 148 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

(*) OPGELET: Voor de pony's van reeks 1 (onder de 100 cm) worden slechts 8 prijzen uitgereikt. 
 

 

D. Miniatuurpaarden  1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e  8e e.v. 
 

1. Miniatuurpaarden 18 15 12 8 8 5 5 5 

 

OPGELET: Enkel mits voorlegging van geldig stamboekbewijs. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Algemene schikkingen 
Alle paarden worden geacht in orde te zijn volgens de geldende wetgeving. Alle deelnemers moeten ter plaatse over 
de nodige documenten beschikken en deze ten allen tijde kunnen voorleggen. 
 
Inschrijvingen:  
Enkel voorinschrijvingen met vastgesteld invulformulier. Stadhuis Sint-Niklaas, afdeling plannen en ontwikkelen, Grote 
Markt 1, 9100 Sint-Niklaas van 28 augustus tot 11 september schriftelijk of  per mail milieu@sint-niklaas.be. Alle 
ingeschreven dieren moeten om 13.30 uur stipt op de keurplaats (Dries) aanwezig zijn en er blijven tot 17 uur. De 
werking van de keurraad zal stipt om 14 uur beginnen.  Zij zullen de volgorde der keuring bepalen.  De dieren die niet 
tijdig ter keuring worden aangeboden, mogen nadien niet meer worden voorgebracht en zullen onherroepelijk worden 
uitgesloten. Er is onder geen enkele voorwaarde een splitsing van de reeksen mogelijk. Alle onvoorziene gevallen 
zullen beslist worden door de keurraad, die volle bevoegdheid bezit. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor 
gebeurlijke ongevallen van welke aard ook. 
 
Prijsuitreiking:  
Het prijzengeld wordt overgeschreven via rekeningnummer. 



Stad Sint-Niklaas - Belsele 
maandag 11 november 2020 

 Prijzengeld in Euro 
A. Labeurpaarden 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e e.v. 
 

1. Merrie- en hengstveulens (°2020) 30 25 20 17 15 12 10 

2. Hengsten en ruinen zonder tanden (°2019-2018) 30 25 20 17 15 12 10 

3. Ruinen 3 jaar en meer - geen hengsten 30 25 20 17 15 12 10 

 (°2017 en vroeger) 

4. Merries zonder tanden (°2019-2018) 30 25 20 17 15 12 10 

5. Merries 3 jaar en meer (°2017 en vroeger) 30 25 20 17 15 12 10 

 

B. Warmbloedpaarden 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e e.v. 
 

1. Merrie- en hengstveulens (°2020) 30 25 20 17 15 12 10 

2. Ruin- en hengstveulens zonder tanden (°2019-2018) 30 25 20 17 15 12 10 

3. Ruinen 3 en 4 jaar - geen hengsten (°2017-2016) 30 25 20 17 15 12 10 

4. Ruinen 5 jaar en meer (°2015 en vroeger) 30 25 20 17 15 12 10 

5. Merries zonder tanden (°2019-2018) 30 25 20 17 15 12 10 

6. Merries 3 en 4 jaar (°2017-2016) 30 25 20 17 15 12 10 

7. Merries 5 jaar en meer (°2015 en vroeger) 30 25 20 17 15 12 10 

 

C. PONY's: merries en ruins/hengsten gesplitst 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e e.v. 
 

1. onder de 100 cm (*) 18 15 12 8 8 5 5 5 

2. van 100 tot 122 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

3. van 123 tot 132 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

4. van 133 tot 148 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

(*) OPGELET: Voor de pony's van reeks 1 (onder de 100 cm) worden slechts 8 prijzen uitgereikt. 
 

Algemene schikkingen 
Alle paarden worden geacht in orde te zijn volgens de geldende wetgeving. Alle deelnemers moeten ter plaatse over 
de nodige documenten beschikken en deze ten allen tijde kunnen voorleggen. 
 
Inschrijvingen:  
Enkel voorinschrijvingen met vastgesteld invulformulier. Stadhuis Sint-Niklaas, dienst milieu, Grote Markt 1, 9100 Sint-
Niklaas van 12 oktober tot 26 oktober schriftelijk of per mail milieu@sint-niklaas.be. Alle ingeschreven dieren moeten 
om 9.30 uur stipt op de keurplaats (Belseledorp) aanwezig zijn en er blijven tot 12 uur. De werking van de keurraad zal 
stipt om 10 uur beginnen. Zij zullen de volgorde der keuring bepalen. De dieren welke niet tijdig ter keuring worden 
aangeboden, zullen nadien niet meer worden voorgebracht en zullen onherroepelijk worden uitgesloten. Er is onder 
geen enkele voorwaarde een splitsing van de reeksen mogelijk. Alle onvoorziene gevallen zullen beslist worden door 
de keurraad, die volle bevoegdheid bezit. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke 
aard ook. 
 
Prijsuitreiking: 
Het prijzengeld wordt overgeschreven via rekeningnummer. 



 

Stad Sint-Niklaas - winterjaarmarkt 
woensdag 2 december 2020 

 
A. Labeurpaarden B. Warmbloedpaarden 
 

1. Merrie- en hengstveulens (°2020) 1. Merrie- en hengstveulens (°2020) 

2. Merries jaarlingen (°2019) 2. Merries jaarlingen (°2019) 

3. Merries van 2 jaar (°2018) 3. Merries van 2 jaar (°2018) 

4. Merries van 3 en 4 jaar (°2017-2016) 4. Merries van 3 en 4 jaar (°2017-2016) 

5. Merries van 5 jaar en meer 5. Merries van 5 jaar en meer 

 (°2015 en vroeger) (°2015 en vroeger) 

6. Ruinen en hengsten van 1 jaar (°2019) 6. Ruinen en hengsten van 1 jaar (°2019) 

7. Ruinen en hengsten van 2 jaar (°2018) 7. Ruinen en hengsten van 2 jaar (°2018) 

8.Ruinen van 3 jaar en meer - geen hengsten 8. Ruinen van 3 en 4 jaar - geen hengsten (°2017-2016) 

 (°2017 en vroeger) 9. Ruinen van 5 jaar en meer - geen hengsten 

 (°2015 en vroeger) 

 

Prijzengeld in Euro 1e 2e 3e 4e 5e 6e  7e e.v. 
 30 25 20 17 15 12 10 

 

Een trofee zal worden geschonken aan de dagkampioenen: 

- jonge merries  - jonge ruinen 

- oude merries  - oude ruinen 

 
 
Algemene schikkingen 
Alle paarden worden geacht in orde te zijn volgens de geldende wetgeving. Alle deelnemers moeten ter plaatse over 
de nodige documenten beschikken en deze ten allen tijde kunnen voorleggen. 
 
 
Inschrijvingen:  
Enkel voorinschrijvingen met vastgesteld invulformulier. Stadhuis Sint-Niklaas, dienst milieu, Grote Markt 1, 9100 
Sint-Niklaas van 4 november tot 18 november schriftelijk of per mail milieu@sint-niklaas.be. Alle dieren moeten om 
12.30 uur stipt op de keurplaats, Grote Markt, aanwezig zijn en er blijven tot 16.00 uur. Iedereen die op voorhand 
ingeschreven is, wordt tot de prijskampen toegelaten. De werking van de keurraad zal stipt om 13.00 uur beginnen. 
De keurraad zal de volgorde van de keuring bepalen. De dieren welke niet tijdig ter keuring worden aangeboden, 
mogen nadien niet meer worden voorgebracht en zullen onherroepelijk worden uitgesloten. Er is onder geen enkele 
voorwaarde een splitsing van de reeksen mogelijk. Alle onvoorziene gevallen zullen beslist worden door de keurraad, 
die volle bevoegdheid bezit. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook. 
 
Prijsuitreiking:  
Door de stad wordt een receptie aangeboden. 
Het prijzengeld wordt overgeschreven via rekeningnummer. 



Stad Sint-Niklaas - winterjaarmarkt 

maandag 2 december 2019 
 
 
C. Pony's: merries en ruins/hengsten gesplitst 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e e.v. 
 

1. onder de 100 cm (*) 18 15 12 8 8 5 5 5 

2. van 100 tot 122 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

3. van 123 tot 132 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

4. van 133 tot 148 cm 18 15 12 8 8 5 5 5 

 

(*) OPGELET: Voor de pony's van reeks 1 (onder de 100 cm) worden slechts 8 prijzen uitgereikt. 
 

Een trofee zal worden geschonken aan de dagkampioenen: 

- merries -100 cm - ruinen -100 cm 

- rijpony's merries - rijpony's ruinen 

 
 
 

 

 

Algemene schikkingen 
Alle paarden worden geacht in orde te zijn volgens de geldende wetgeving. Alle deelnemers moeten ter plaatse over 
de nodige documenten beschikken en deze ten allen tijde kunnen voorleggen. 
 
Inschrijvingen:  
Enkel voorinschrijvingen met vastgesteld invulformulier. Stadhuis Sint-Niklaas, dienst milieu, Grote Markt 1, 9100 
Sint-Niklaas van 4 november tot 18 november schriftelijk of per mail milieu@sint-niklaas.be. Alle dieren moeten om 
12.30 uur stipt op de keurplaats, parking Grote Markt, aanwezig zijn en er blijven tot 16.00 uur. Iedereen die op 
voorhand ingeschreven is, wordt tot de prijskampen toegelaten. De werking van de keurraad zal stipt om 13.00 uur 
beginnen. De keurraad zal de volgorde van de keuring bepalen. De dieren welke niet tijdig ter keuring worden 
aangeboden, mogen nadien niet meer worden voorgebracht en zullen onherroepelijk worden uitgesloten. Er is onder 
geen enkele voorwaarde een splitsing van de reeksen mogelijk. Alle onvoorziene gevallen zullen beslist worden door 
de keurraad, die volle bevoegdheid bezit. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen van welke 
aard ook. 
 
 
Prijsuitreiking:  
Door de stad wordt een receptie aangeboden. 
Het prijzengeld wordt overgeschreven via rekeningnummer. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De stad Sint-Niklaas (Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas), verantwoordelijk voor de verwerking, verwerkt uw persoonsgegevens voor 
doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw aangifte, verzoek, melding of klacht en ook voor het opmaken 
van anonieme statistieken. Als blijkt dat het voor de behandeling ervan noodzakelijk is, kunnen bepaalde gegevens aan derden worden 
meegedeeld. U hebt het recht op inzage en, in voorkomend geval, verbetering van uw persoonsgegevens. Aanvullende inlichtingen kan 
u bekomen bij het stadsbestuur van Sint-Niklaas. 
 


