
 

 

BWP prijskamp – optie springen 

Oost-Vleteren -20 augustus 2016 om 13u00 

 

 

Info en inschrijven 

 

Locatie : HUNTERS STUDFARM, Sint Pietersstraat 4 8970 Reningelst 

 

Info bij : Francis Vanhoutte, Izenbergestraat 73, 8691 Leisele – 0473/39.46.41      

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

 

Inschrijven : ten laatste 9 augustus 2016 

 

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

nemen aan de prijskamp van Oost-Vleteren 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 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. De veulens met selectie voor het Nationaal Kampioenschap BWP eliteveulens 

 

Prijzen :  

Er zijn tal van  naturaprijzen voorzien voor alle deelnemers. 

 

Voorstellers :  

Er zijn voorstellers voorzien die uw paard(en) kunnen voorstellen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Voorzitter Francis Vanhoutte 

 

 

 

 

 



 

BWP prijskamp – optie springen 

Oost-Vleteren - 20 augustus 2016 om 13u00 
                    Locatie : Hunters Studfarm, Sint Pietersstraat 4, 8970 Reningelst 

 INSCHRIJFFORMULIER  
 

 
Naam : ……………………………………… 
 
Adres : ……………………………………... ………. 
 
Gemeente : ……………                         Postcode : …………………………….. 
 
Telefoonnummer : …………………………  
 
Deelname prijskamp 
 
Naam paard / veulen                    Stamboeknummer Geboortedatum     Te koop*     
 
………………………………….       ……………………. …………………… ……           
 
………………………………….       ……………………. …………………… ……          
 
………………………………….       ……………………. …………………… ……          
 
………………………………….       ……………………. …………………… ……          
( * aankruisen indien van toepassing )  

 
 
Merrie met drie nakomelingen 
Naam en stamboeknummer merrie : …………………………………   ………………..........……….. 
Namen nakomelingen : (1) …………………………,(2)…………………………,(3)………………….. 
 
Naam en stamboeknummer merrie : …………………………………   ………………..........……….. 
Namen nakomelingen : (1) …………………………,(2)…………………………,(3)………………….. 
 
Bereden wedstrijd 3-, 4-en 5-jarigen  
Naam paard     Stamboeknummer Geboortedatum     Te koop* 
………………………………….       ……………………. …………………… …… ….. 
………………………………….       ……………………. …………………… …… ….. 
 ( * aankruisen indien van toepassing ) 

 
 


