
BWP GEWESTEN PITTEM/TORHOUT   Aan alle fokkers BWP West-Vlaanderen 

        

        Pittem-Torhout, 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 ). 

Als u wenst deel te nemen aan de prijskamp voor springgefokte paarden/veulens en dressuurgefokte veulens te 

Pittem dient u dit inschrijfformulier gebruiken. Er zullen ter plaatse ook 20 boxen ter beschikking staan voor de 

deelnemers. De kostprijs per box bedraagt 25 euro.  

 

Het programma is als volgt : 

1. De merries van de oudste leeftijdsgroep en zo naar beneden tot aan de driejarigen 

3. Categorieën van de vrouwelijke paarden van twee en één jaar 

4. De mannelijke jaarlingen 

5. De springgefokte veulens - met selectie voor het Nationaal Kampioenschap BWP eliteveulens 

6. Prijskamp voor de merries met 3 nakomelingen 

7. De dressuurgefokte veulens ( omstreeks 16u30 ) 

 

De datum van onze prijskamp is 15 augustus 2015 aanvang 12u30, de locatie  is :  

Johan Lannoo, Posterijlaan 4 B, 8740 Pittem 

 

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

Pauwels Myriam,  Snellestraat  11, 8850 Ardooie, tel : 051/747.805 -  fax : 051/748.821 - email : dupon.pauwels 

@skynet.be en dit voor 6 augustus 2015.  

Het inschrijfgeld bedraagt 5 EUR per paard ( niet voor de veulens ) en dient gestort te worden op rekening  

:  BE 46 7380 3872 3836 op naam van BWP Pittem - Torhout. Per deelnemend veulen ontvangt men 25€. Voor de 

andere deelnemers zijn er waardevolle naturaprijzen voorzien. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Voorzitter Johan Lannoo 

 

15/08/2015                                                                                  Inschrijfstrook Prijskamp Pittem-Torhout 
 
Naam : ……………………………………… 
 
Adres : ……………………………………... ………. 
 
Gemeente : ……………                         Postcode : …………………………….. 
 
Telefoonnummer : …………………………  
 
Deelname prijskamp 
Naam paard / veulen             Stamboeknummer Geboortedatum     Te koop*    Optie SP/DR 
………………………………….       ……………………. …………………… ……          ….. 
………………………………….       ……………………. …………………… ……          ….. 
………………………………….       ……………………. …………………… ……          ….. 
………………………………….       ……………………. …………………… ……          ….. 
( * aankruisen indien van toepassing ) (* optie SP/DR aanduiden bij de veulens ) 

 
Bereden wedstrijd 3- en 4-jarigen  
Naam paard     Stamboeknummer Geboortedatum     Te koop* 
………………………………….       ……………………. …………………… …… ….. 
………………………………….       ……………………. …………………… …… ….. 
 ( * aankruisen indien van toepassing ) 

 
Merrie met drie nakomelingen 
Naam en stamboeknummer merrie : …………………………………   ………………..........……….. 
Namen nakomelingen : (1) …………………………,(2)…………………………,(3)………………….. 


