
 

    

     Inschrijfformulier BRp prijskamp 2016  

               Glabbeek - 25 juni 2016 

 
Locatie : Oefenterrein Gunningenruiters – Attenrodestraat 10A - 3380 Glabbeek  

Uur : 9u30 

Uiterste inschrijfdatum : 15  juni 2016  Info bij : Jan Van Crombruggen: GSM. 0495/277.815 

 

De BRp fokkers/leden van Brabant die met hun pony’s wensen deel te nemen aan de prijskamp BRp  Brabant 

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 inschrijfformulier :  

Leden die niet digitaal kunnen inschrijven, kunnen dit inschrijfformulier invullen en opsturen naar het 

secretariaat : BWP, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee, fax : 016/479985, e-mail : info@bwp.be 

 

BRP BRABANT – 25/06/2016 - GLABBEEK 

Gegevens fokker/eigenaar : ( in te vullen ) 

Voornaam : ……………….……………..……. Naam : ………………………….………………………………………….……… 

Adres : …………………………………………………………………………………………………………….……………..……………… 

Telefoonnr. : …………………………………..            GSM nr.: ………................................................……….…….. 

E-mail adres : ………………………………....            Rekeningnummer : …........................………………………….. 

 

Wenst volgende pony’s in te schrijven : ( in te vullen ) 

Naam pony                                  Geb. datum  Geslacht     Stbnr.       Naam vader /moeder        Te koop (Ja/Neen) 

…………………………..                 ………               ..……        …………       V. ………………..………………….                  .……      

                                                                                                                     M. …………………………………… 

…………………………..                 ………               ..……        …………       V. ………………..………………….                  .……      

                                                                                                                     M. …………………………………… 

…………………………..                 ………               ..……        …………       V. ………………..………………….                  .……      

                                                                                                                     M. …………………………………… 

…………………………..                 ………               ..……        …………       V. ………………..………………….                  .……      

                                                                                                                     M. …………………………………… 

Merrie met drie nakomelingen : 

Naam en stamboeknummer merrie : ……………………………………..……,  ………………..........……….. 

Namen nakomelingen : (1) …………………………..…………,(2)………………..………… 

 

Wedstrijd Beste ponyvoorstellers : 

- Naam pony : ………………………………………………………….………. Stamboeknummer : …………………………………………….. 

 Naam en geb.jaar van begeleider 1 : …………………………………………………………………………………... 

 Naam en geb.jaar van begeleider 2 : …………………………………………………………………………………... 

- Naam pony : ………………………………………………………….………. Stamboeknummer : …………………………………………….. 

 Naam en geb.jaar van begeleider 1 : …………………………………………………………………………………... 

 Naam en geb.jaar van begeleider 2 : …………………………………………………………………………………... 

 

Handtekening : ………………………….    Datum : …………………………… 


