
Formulier voor 10/5/2013  opsturen naar 
Inez Kooij, Mierlingsestraat 24, 4117 GM  ERICHEM 

 
 

 
 
� Ik kom het hele  weekend . 

� Ik kom met ……. personen 
� Ik kom met …….. pony('s) 
� Ik wil graag op de volgende dagen een box voor …pony(‘s):  

0 vrijdag (na 16.30 uur)    0 zaterdag   0 zondag (tot 18.00 uur) 
 

� Naam pony: __________________________________________ 
 

� Naam 2e pony: ________________________________________ 
 
� Ik kom aan op vrijdag 31 mei (na 16.30) 
� Ik kom aan op zaterdag 1 juni 
 
� Ik/wij doe(n) mee aan de zeskamp met …… ruiters/pony’s. (3,00 Euro) 

 
� Ik/wij doen mee aan het Obstakelparcours  met……ruiters/pony’s. (3,00 Euro) 
� Ik/wij doen mee aan de Crossles met…….ruiters/pony’s. 

 

 
� Ik kom naar het ONCK alleen op  zaterdag  en doe mee aan de wedstrijd. Zie 

volgende pagina. 
� Ik wil zaterdag graag voor …. pony(‘s) een box 
 

 
� Ik kom alleen op  zondag   en ik kom met ….. personen 

� Ik kom met ….. pony(‘s) 
� Naam pony (‘s) ____________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

� Ik wil zondag graag voor …. pony(‘s) een box 
 

 
� Ik wil zaterdag graag mee eten met …….. personen (….x vegetarisch) 
 
 
(De gewenste blokjes zwart maken en indien van toepassing de stippellijn invullen) 
 
Speciale dieetwensen:…………………………………………………………………….. 
 
Speciale wensen voor de pony: (stro/zaagsel/hooi)….................................... 
 
 
� Ja, ik wil deelnemen aan de wedstrijd op 1 juni en zal het benodigde 
inschrijfgeld ter plaatse voldoen: 

 

 

 



Formulier voor 10/5/2013  opsturen naar 
Inez Kooij, Mierlingsestraat 24, 4117 GM  ERICHEM 

 
 

Naam ruiter/menner:   M / V* 
Leeftijd:    
adres:  
postcode:  plaats: 
telefoon:  e-mail : 

Naam pony:   
Hengst /ruin/merrie  
Stamboeknummer:  Stokmaat:  

    

Onder het zadel:  
Dressuur  1 proef / 2 proeven / nee* springen  ja / nee* 
recreant of KNHS*  recreant of KNHS*  
combinatienummer:  combinatienummer:  
klasse (juiste klasse 
omcirkelen): 
Startcoupons 
mailen naar 
info@connemara.nl  

B gewenste klasse  
omcirkelen:  

Inspringen voor BB 
L1 BB 60 cm / 80 cm* 
L2 B 
M1 L 
M2 M 
Z1 Z 
Z2 
 

 

Kür op muziek  
 
 
BB Proef 

Klasse: ………… 
Indien van toepassing: samen met: ………………………………. 
 
Naam ruiter:                                       Leeftijd:   
Naam pony: 

Obstakelparcours  Naam ruiter en pony:…………………………………………. 
 

Mennen  ja / nee* koetsbreedte:  
recreant of KNHS* spannummer:  
enkel / dubbelspan / 
4- span* 

Naam extra pony('s) 
indien 2 of 4 span: 

 
 
 

dressuur  
1 proef / 2 proeven* 
(juiste klasse 
omcirkelen):  
Startcoupons mailen 
naar 
info@connemara.nl 

B vaardigheid (juiste 
klasse omcirkelen): 

L 
L M 
M Z 
Z  
  

� Ja, ik wil meehelpen op 31 mei, 1 of 2 juni: Bijvoorbeeld: parcours opbouwen, 
ringmeester, schrijver bij de jury, parcourshulp, coupons verzamelen, etc. 
� ’s avonds 31/5    � ’s ochtends  1/6      � ’s middags 1/6 � hele dag 1/6 
� zondag 2/6     
� Ja, ik wil geld doneren om het ONCK mogelijk te mak en.  

Neem contact met mij op: tel. …………  

* doorhalen wat niet van 
toepassing is 


