
BWP GEWEST LEIESTREEK    Aan alle fokkers BWP West-Vlaanderen 

        

       LEIESTREEK, juni 2015 

Beste fokker, 

 

De fokkers van West-Vlaanderen vrij om te kiezen waar ze wensen deel te nemen aan de prijskampen. ( Er kan 

slechts aan één van de prijskampen  deelgenomen worden ). 

Op de prijskamp van het gewest Leiestreek kunnen zowel de spring- als de dressuurgefokte paarden/veulens 

aantreden. Als u wenst deel te nemen aan deze prijskamp moet u dit inschrijfformulier gebruiken.  

 

Het programma is als volgt : 

1. Oudere reeksen springen en dagkampioenschap ( aflopend van 15 naar 4 jaar ) 

2. Oudere reeksen dressuur en dagkampioenschap ( aflopend van 15 naar 4 jaar ) 

3. Jeugdreeksen springen en jeugdkampioenschap ( aflopend van 3 naar 1 jaar ) 

4. Jeugdreeksen dressuur en jeugdkampioenschap (aflopend van 3 naar 1 jaar) 

5. Mannelijke jaarlingen dressuur en springen 

6. Flanders Open Foal Championship: dressuur en springen (van oud naar jong) met  

     selectie Nationaal Kampioenschap BWP eliteveulens en  tevens OPEN voor alle andere erkende 

     stamboeken !   

 

De datum van onze prijskamp is 4 juli 2015 (aanvang 9u00), de locatie  is : ‘Zilveren Spoor’ – Overheulestraat 

– Moorsele – 056/50.34.09 

Hieronder vindt u het inschrijvingsformulier. Gelieve dit formulier te versturen naar BWP gewest Leiestreek – 

Sybille Rousseau, Klijtstraat 36, 8870 Izegem - GSM 0475/24.84.82. -  e-mail :sybille_rousseau@hotmail.com 

en dit ten laatste op vrijdag 26 juni 2015.  

Het inschrijfgeld 5 euro per BWP ingeschreven paard en 20 euro per veulen dient gestort te worden op 

rekening:  BE63 7386 1512  4108 op naam van BWP Leiestreek.  

BWP veulens krijgen 5€ korting op hun drankkaart en BWP veulens die tevens lid zijn van DFVF krijgen nog 

eens extra 5€ korting op hun drankkaart.  

Er is een mooie prijzenpot voorzien en talrijke naturaprijzen en aandenkens (halsters, zakjes wortelen, 

strooisel stal, dekens, … ) voor IEDEREEN, niemand gaat met lege handen naar huis !!!.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Het Bestuur BWP LEIESTREEK 

                                                                                 Inschrijfstrook Prijskamp Leiestreek 04/07/2015 
Naam : ……………………………………… 
 
Adres : ……………………………………... ………. 
 
Gemeente : ……………                         Postcode : …………………………….. 
 
Telefoonnummer : …………………………  
 
Deelname prijskamp 
Naam paard                 Stamboeknummer Geboortedatum     Te koop*   Optie SP/DR* 
………………………………….       ……………………. …………………… ……          ….. 
………………………………….       ……………………. …………………… ……          ….. 
………………………………….       ……………………. …………………… ……          ….. 
………………………………….       ……………………. …………………… ……          ….. 

( * aankruisen indien van toepassing )  

Deelname Flanders Open Foal Championship  
Naam veulen        Stamboek en stamboeknummer     geboortedatum       te koop*     Optie SP/DR* 
.......................      ....................................................       .....................         ..........            ............       
.......................      ....................................................       .....................         ..........            ............       
          ( * aankruisen indien van toepassing )  

 Voor deze rubriek liefst inschrijven via volgende link   http://users.skynet.be/fa275119/openfoal.htm  

                                     of via email adres of gsm Sybille Rousseau 

 
Reservatie boxen : NEEN / JA, aantal : ………  


