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Zwaag, 20 juni 2016.          

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Over enkele weken is het alweer zover, dan is onze jaarlijkse PREMIEKEURING, bij de Beemster Ruiters in Midden-

Beemster en wel op zaterdag 20 AUGUSTUS 2016.  Dit absolute hoogtepunt van onze fokvereniging kan en mag u 

natuurlijk niet missen!! Wij nodigen u hierbij van harte uit tot deelname aan onze premiekeuring. 

 

Hoe kunt u inschrijven? 

 U kunt uw pony’s bij voorkeur via mijn NSPS inschrijven, dit is digitaal, het inlogscherm vindt u op www.nsps.nl   

 De tweede optie is opgeven via email (pronk_lars@hotmail.com), gebruikmakend van het bij deze uitnodiging 

gevoegde aanmeldingsformulier. Het inschrijfformulier staat ook digitaal op de website van de Fokvereniging. 

 Uiteraard kunt u ook per post aanmelden, gebruikmakend van het bij deze uitnodiging gevoegde 

aanmeldingsformulier.  

 

Van belang is dat u de stokmaat van uw enter en twenter op het inschrijfformulier noteert. Als stelregel hanteren wij de 

maatindeling zoals door de werkgroep maatindeling is vastgesteld. Een mini wordt als zodanig aangemerkt als zij uit 

miniouders komt.  

 

Voor alle keuringsaanmeldingen geldt: 

 Het inschrijfgeld bedraagt € 6,- per pony; 

 Alleen pony’s met chip en paspoort worden geaccepteerd; 

 DE PONY’S DIENEN OP UW NAAM GESTELD TE ZIJN EN OOK DE VEULENS DIENEN BIJ HET 

STAMBOEKKANTOOR AANGEMELD TE ZIJN (zonder tenaamstelling kunnen de dieren niet verwerkt worden!!); 

 3 jaar en oudere merries en ruinen dienen te zijn opgenomen in het stamboek; 

 De kosten van een catalogus zijn € 5,- en bij toezending vooraf € 7,-; 

 Graag de pony’s tot 3 jaar vooraf opmeten en de maat noteren op uw inschrijfformulier; 

 Het inschrijfgeld en de kosten van de catalogus dienen gelijktijdig met het insturen van de formulieren te worden 

overgemaakt naar Ibannr:  NL93RABO 011 04 60 332  tnv NSPS-NH. Contant afrekenen is niet mogelijk;  

 Inschrijvingen  en betaling dienen uiterlijk 17 JULI 2016  in bezit te zijn van het NSPS-NH. Na deze datum zullen 

GEEN inschrijvingen meer geaccepteerd worden. Indien het inschrijfgeld niet, of niet op tijd binnen is, kan inschrijving 

geweigerd worden; Wij zullen in het weekend van 18-19 JULI de inschrijvingen verwerken i.v.m. vakantie. 

  Het stamboekpapier (blauw of geel) dient minimaal 2 week voor aanvang van de keuring op het secretariaat aanwezig te 

zijn. Indien niet, dan wordt u helaas uitgesloten van deelname. 

  

Voor de onderstaande rubrieken kan worden ingeschreven: 

 

o Veulens (hengst en merrie tezamen verdeeld over maatcategorieën) 

o Enters (zowel merries als  hengsten worden toegelaten) 

o Twenters (zowel merries als hengsten worden toegelaten) 

o Driejarige merries (alle maten) 

o Vier t/m 12 jarige merries mini (t/m 86 cm) 

o Vier t/m 12 jarige merries kleine maat (87 t/m 92 cm) 

o Vier t/m 12 jarige merries midden maat (93 t/m 98 cm) 

o Vier t/m 12 jarige merries grote maat (99 t/m 107 cm) 

o Kroonmerries t/m 12 jaar 

o Oudkampioenen 

o Ruinen t/m 12 jaar 

o Jeugdige voorbrengers 5 t/m 12 jaar (deelnemers kunnen zich kosteloos opgeven) 

 

Het inschrijfgeld van € 6,- per pony is niet kostendekkend.  Om deze dag tot een prachtig evenement te maken hopen wij dat 

we met zijn allen op zoek gaan naar adverteerders en sponsoren, mocht u genegen zijn zelf een bijdrage te willen leveren 

kunt u altijd contact met ons opnemen. Voor de sponsorbrief verwijzen wij naar de website www.nsps-nh.nl  

 

Voor vragen of meer info kunt u altijd contact opnemen met het bovenstaande adres, wij staan u graag te woord. 

Wij hopen dat we u wederom  als deelnemer aan of bezoeker van onze fantastische keuring mogen begroeten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur van NSPS fokvereniging  Noord Holland, 

Lars Pronk, secr. 

 

Tip: neem ook eens een kijkje op www.nsps-nh.nl  
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