
� Ja, ik wil deelnemen aan de wedstrijd op 7 juni en zal het verschuldigde
inschrijfgeld van te voren overmaken:

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

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

Dressuur 1 proef / 2 proeven / nee* springen ja / nee*
recreant of KNHS* recreant of KNHS*
combinatienummer: combinatienummer:
klasse (juiste klasse
omcirkelen):
Inschrijfformulier
mailen naar
info@connemara.n
l

B gewenste klasse 
omcirkelen: 

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

Kür op muziek Klasse: …………
Indien van toepassing: samen met: ……………………………….

BB proef Zonder galop (impulsproef 85) / met galop (impulsproef 88) *

* doorhalen wat niet van toepassing is

Het inschrijfgeld dressuur is: € 7,00 per proef voo r leden, € 9,00 voor niet-leden
Het inschrijfgeld springen is: € 7,00 per parcours voor leden, € 9,00 voor niet-
leden

De kosten voor het huren van een stal (incl. brok/h ooi) zijn: € 26,00
De kosten voor een overnachting (incl. ontbijt) zij n: € 25,00

Het totale bedrag graag voor 1 juni overmaken op: 
NL55 RBRB 0969 2608 73 t.n.v. I. Kooij te Erichem

Formulier voor 10/5/2014  opsturen naar
Inez Kooij, Mierlingsestraat 24, 4117 GM  ERICHEM

of naar info@connemara.nl



� Ik kom alleen op  zaterdag 7 juni
� Ik wil zaterdag graag voor …. pony(‘s) een box

� Ik kom aan op vrijdag 6 juni  en wil met ... personen overnachten (aantal
invullen) 

� Let op: indien kinderen onder de 18 blijven overnac hten, dient dit onder
begeleiding van 1 van de ouders / een volwassene te  zijn.

� Ik wil voor vrijdagavond en zaterdag overdag voor ... pony('s) een box. 
Speciale wensen voor de pony: (stro/zaagsel/hooi)…....................................

(De gewenste blokjes zwart maken en indien van toepassing de stippellijn invullen)

Natuurlijk zijn vrijwilligers  om de dag soepel te laten verlopen ook nodig. En mocht
je financieel mee willen helpen om het ONCK te ondersteunen, dan horen we dat
graag.

� Ja, ik wil meehelpen op 7 juni: Bijvoorbeeld: ringmeester, schrijver bij de jury,
parcourshulp, coupons verzamelen, etc.

� ’s ochtends  7/6      � ’s middags 7/6 � hele dag 7/6

� Ja, ik wil geld doneren om het ONCK mogelijk te mak en. 
    Neem contact met mij op: tel. ………............… / e-mail: ...............................

Formulier voor 10/5/2014  opsturen naar
Inez Kooij, Mierlingsestraat 24, 4117 GM  ERICHEM

of naar info@connemara.nl


