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                BWP prijskamp – optie springen 

Oost-Vleteren -19 augustus 2017 om 13u00 

                              
 

 

Locatie : HUNTERS STUDFARM, Sint Pietersstraat 4 8970 Reningelst 

 

Info bij : Francis Vanhoutte, Izenbergestraat 73, 8691 Leisele – 0473/394641      

                Jan Vilain, Oostover 3, 8690 Oeren – 0495/901782 

 

Inschrijven : ten laatste 9 augustus 2017 
 

BWP Prijskamp: Start om 13u00. 

De fokkers/leden van West-Vlaanderen die met hun springpaarden wensen deel te nemen aan de 

prijskamp van gewest Oost-Vleteren 2017 kunnen inschrijven via : 

1) www.belgian-warmblood.com (online inschrijving) 

  In de slider bevindt zich de groene knop ‘Inschrijving Events’ waarlangs kan ingeschreven  

                             worden voor de prijskamp(en). 
   Gelieve van de niet-BWP geregistreerde veulens een fotocopie van de pedigree van de moeder op te laden 

  bij de digitale inschrijving. 

 

2) Inschrijfformulier : Leden die niet digitaal kunnen inschrijven, kunnen dit invullen en 

opsturen naar BWP  Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee, fax : 016/479985, e-mail: 

info@bwp.be 

 

Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per paard ( niet voor de veulens ) en dient gestort te worden op 

rekening:  BE61738323145317 op naam van BWP Oost-Vleteren ( mededeling prijskamp BWP Oost-

Vleteren ). 

 

Programma :  

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

2.  De driejarige merries 

3. De vrouwelijke tweejarigen 

4. Bereden proef voor 3-,4- en 5-jarige paarden ( ook ruinen )  

5. De vrouwelijke jaarlingen 

6. De mannelijke jaarlingen 

7. Open Veulenwedstrijd ( ook voor niet BWP geregistreerde veulens ) met selectie voor het Nationaal  

    Kampioenschap BWP eliteveulens. 

 

Prijzen :  

Er zijn tal van  naturaprijzen voorzien voor alle deelnemers. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het Bestuur BWP Oost-Vleteren 


