
 

 

BWP prijskamp gewest Heist op de Berg – optie springen  

Wiekevorst  - 10 september 2016 om 10u00 

 

 

 

 

Locatie : Heerweg ( Zijstraat van de Itegemsesteenweg  ) - Wiekevorst.  

 

Info bij : Kurt Heremans, Gangelberg 10, 2590 Berlaar Tel.: 0474/825624  

               E-Mail : Kurtenid.Heremans@Telenet.be 

 

Inschrijven : ten laatste 15 augustus 2016 

 

De fokkers/leden van Antwerpen die met hun springpaarden wensen deel te nemen aan de prijskamp van 

Heist op de Berg 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 “ 

• 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 : BE40 7332 1504 2663 op naam van BWP Heist o/d Berg.  

 

Programma :  

• De prijskamp wordt gestart met de oudere merries tot aan de jaarlingen 

• De prijskamp merries met drie nakomelingen 

• Ook voor de veulens is er op het einde van de prijskamp een wedstrijd voorzien. Per veulen wordt er 

een premie voorzien van 25 euro.  

 

Prijzen :  

Voor iedere deelnemende merrie  is er 20 euro per merrie voorzien ( + premie van de gemeente ).  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Bestuur BWP Heist op de Berg 

 

Voorzitter  

 

Kurt Van de Voorde 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


