
 

 

BWP prijskamp gewest Leiestreek – optie springen en dressuur 

Moorsele -2 juli 2016 om 9u00 

 

 

Locatie : ‘Zilveren Spoor’ – Overheulestraat – Moorsele – 056/50.34.09 

 

Info bij : Marc Colman : GSM. 0475/847.722 , e-mail : colmanm@cisco.com 

Inschrijven : ten laatste 23 juni 2016 
 

BWP Prijskamp: Start om 9u00. 
De fokkers/leden van West-Vlaanderen die met hun spring- en dressuurpaarden wensen deel te nemen aan de 

prijskamp van Leiestreek 2016 kunnen inschrijven via : 

• BWP site :  

Bij het aanklikken van de knop  Vlugge inschrijving BWP wedstrijden/prijskampen opent de 

volledige kalender van de BWP activiteiten. Bij ieder activiteit staat volgende informatie vermeld : 

- datum & locatie evenement, uiterste datum van inschrijven, algemene info en richtlijnen ( te    

  consulteren via download ) en opmerkingen 

- Knop “ inschrijven “ :  - door deze aan te klikken verschijnt het inschrijfformulier(en) 

   - gelieve dit zo correct mogelijk in te vullen 

   - de inschrijving is definitief bij het aanklikken van de knop “ versturen “ 

• Via bijgevoegd inschrijfformulier :  

Leden die niet digitaal kunnen inschrijven, kunnen het inschrijfformulier invullen en opsturen naar het 

secretariaat : BWP, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee, fax : 016/479985, e-mail : info@bwp.be 

 

Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per BWP ingeschreven paard en dient gestort te worden op volgende 

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

Programma :  

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) 

 

Flanders Open Foal Championship: start om 13u30. 
Dressuur en springen, OPEN voor alle stamboeken 

Selectie Nationaal Kampioenschap BWP eliteveulens 

Selectie Veulenveiling Prinsjesdag 

 

De veulens worden door 2 jury’s beoordeeld (BWP Jury en Internatioale jury) in aparte ringen. 

 

De fokkers/leden welke met hun veulens wensen deel te nemen aan Flanders Open Foal Championship 

kunnen inschrijven via :   http://users.skynet.be/fa275119/openfoal.htm 

 

Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro per veulen, BWP geregistreerde veulens krijgen 5 euro korting 

 

Programma :  

1. Vrouwelijke veulens optie dressuur 

2. Mannelijke  veulens optie dressuur 

3. Aanduiding Kampioen Veulen dressuur 

4. Vrouwelijke veulens optie springen 

5. Mannelijke  veulens optie springen 

6. Aanduiding Kampioen Veulen springen 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Bestuur BWP LEIESTREEK 

 



 

BWP prijskamp Leiestreek – dressuur en springen 

Moorsele – 2 juli 2016 om 9u00 

 

 INSCHRIJFFORMULIER  
 

 

Naam : ……………………………………… 

 

Adres : ……………………………………... ………. 

 

Gemeente : ……………                         Postcode : …………………………….. 

 

Telefoonnummer : …………………………  E-mail : …………………………….. 

 

Deelname prijskamp 

 

Naam paard                 Stamboeknummer Geboortedatum     Te koop*   Optie SP/DR* 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 ( * aankruisen indien van toepassing )  

 

 

 

Deelname Flanders Open Foal Championship  

 

 Voor deze rubriek liefst inschrijven via site www.bwp-leiestreek.be  

                                     of via email adres van Marc Colman : colmanm@cisco.com 

 

 

 

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

 

 

 


