
BWP GEWEST OOST-VLETEREN  

       Aan alle fokkers BWP West-Vlaanderen 

        

        Oost-Vleteren, 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 te Oost-Vleteren moet u dit 

inschrijfformulier gebruiken.  

 

Het programma is als volgt : 

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  

5. De vrouwelijke jaarlingen 

6. De mannelijke jaarlingen 

7. De veulens met selectie voor het Nationaal Kampioenschap BWP eliteveulens 

 

De datum van onze prijskamp is 22 augustus 2015 (aanvang 13u30), de locatie  is :  

HUNTERS STUDFARM, Sint Pietersstraat 4 8970 Reningelst 

 

Hieronder vindt u het inschrijvingsformulier. Gelieve dit formulier te versturen naar BWP gewest Oost-

Vleteren – Francis Vanhoutte, Izenbergestraat 73, 8691 Leisele – 0473/39.46.41 – 

vanhoutte.francis@telenet.be en dit voor 14 augustus 2015.  

De waarborg bedraagt 10 EUR per paard en dient gestort te worden op rekening  

:  BE61738323145317 op naam van BWP Oost-Vleteren.  

Er is een deelnamepremie voorzien van 10 euro per paard en per veulen. Daarnaast zijn er talrijke 

naturaprijzen voorzien. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Voorzitter Francis Vanhoutte 

Inschrijfstrook Prijskamp Oost-Vleteren 22/08/2015 
Naam : ……………………………………… 
 

Adres : ……………………………………... ………. 
 

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

Telefoonnummer : …………………………  
 

Deelname prijskamp 
Naam paard / veulen             Stamboeknummer Geboortedatum           Te koop*     
………………………………….       ……………………. ……………………        ……           
………………………………….       ……………………. ……………………     ……         
………………………………….       ……………………. ……………………     ……          
………………………………….       ……………………. ……………………      ……           
( * aankruisen indien van toepassing )  

 

Bereden wedstrijd 3-, 4-en 5-jarigen  
Naam paard     Stamboeknummer Geboortedatum     Te koop* 
………………………………….       ……………………. …………………… …… ….. 
………………………………….       ……………………. …………………… …… ….. 
 ( * aankruisen indien van toepassing ) 

 

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


