
 

 

BWP prijskamp – optie springen 

& dressuurveulens   

Pittem/Torhout -15 augustus 2016 om 12u30 

 
 

Info en inschrijven 

 

Locatie : Johan Lannoo, Posterijlaan 4 B, 8740 Pittem 

 

Info bij : Pauwels Myriam,  Snellestraat  11, 8850 Ardooie, tel : 051/747.805 -  fax : 051/748.821 - email :  

                dupon.pauwels @skynet.be 

 

Inschrijven : ten laatste 5 augustus 2016 

 

De fokkers/leden van West-Vlaanderen die met hun springpaarden ( merries en veulens ) en hun dressuurveulens 

wensen deel te nemen aan de prijskamp van Pittem/Torhout 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 bijgevoegde 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 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 ( mededeling prijskamp BWP Pittem/Torhout ). 

 

Programma :  

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 - met selectie voor het Nationaal Kampioenschap BWP eliteveulens 

 

Prijzen :  

Per deelnemend veulen ontvangt men 35€. Voor alle andere deelnemende paarden zijn er naturaprijzen t.w.v. 50 

euro voorzien. De driejarige merries krijgen ook een hoofdstel.  

 

Praktische info :  

Er zijn boxen ter beschikking staan tegen een kostprijs van 25 euro/box. Gelieve deze box(en) op voorhand te 

reserveren bij Myriam Pauwels.   

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Voorzitter Johan Lannoo 

 

 

 

 



 

 

BWP prijskamp – optie springen 

& dressuurveulens   

Pittem/Torhout -15 augustus 2016 om 12u30 

 
 INSCHRIJFFORMULIER  
 

 
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 ) 

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

 


