
BSIJP KEURING EVENT

28 - 29 SEPTEMBER 2019

 

Beste IJslanderliefhebber,
 
Naast de traditionele jaarlijkse BSIJP veulen- en merriekeuring in het
weekend van 28 en 29 september 2019 vinden er op Stal van ’t Enclavehof
in Wortel een aantal toffe activiteiten plaats! 
 
We hopen dat er voor velen van jullie er een leuke activiteit tussen zit en
jullie je in grote getale zullen aanmelden!
 
Speciale aandacht aan onze Nederlandse deelnemers! 
De veulenkeuring in België wordt gelijkgesteld aan die in Nederland. Dit
betekent dat Nederlands gefokte veulens (met NL-FEIF-ID) ook worden
uitgenodigd voor het Nederlandse Fokkerij Event indien op onze keuring
de NSIJP norm wordt behaald!



TEST JE IJSLANDER KENNIS

TIJDENS DE STAMBOEK PUB QUIZ

Workshop Futurity - zaterdag 28 september 2019
 
De workshop wordt gegeven door Tom Buijtelaar en houdt volgende
onderdelen in:

Lezing: wat houdt een FIZO keuring in, wat zijn de regels en hoe gaan
we daar mee om
Praktijk: hoe stel je je paard op voor beoordeling exterieur
praktijk: het rijden van je paard voor een keuring

 
Deelnemen kan met of zonder paard. Met paard doe je mee aan alle 3 de
onderdelen. Kom je zonder paard, dan kijk je mee met de rijdende
deelnemers.
Er wordt een minimum van 6 deelnemers vooropgesteld met een
maximum van 10. Meld je dus snel aan!
 

Inschrijfgeld met paard is €40 
Inschrijfgeld zonder paard is €20

 
Stamboek-Pub-Quiz - zaterdag avond 28 september 2019 
 
Ben jij degene die alles weet over de IJslanders,  IJsland en alles wat
ermee te maken heeft? Dan is nu het moment om die kennis te testen!    
 

Je kunt inschrijven met een team van maximaal 4 deelnemers
Bij inschrijven, geef de naam op van je team en de deelnemers
Inschrijfgeld is €10 per team



INSCHRIJVEN KAN TOT 20/09

Keuring - zondag 29 september 2019 
 
Veulen- en merriekeuring en jonge hengsten aan de hand. En Futurity
keuring met doorlopend stands van Equibitfix, TH Fysiotherapie,
Marstall en het BSIJP. De keuring gaat door met een minimale
inschrijving van 5 veulens.
 

Veulen keuring, aan de hand - inschrijfgeld € 27,50
Merrie keuring*, aan de hand - inschrijfgeld € 37,50
Jonge hengsten, aan de hand - inschrijfgeld € 37,50
Futurity keuring - inschrijfgeld € 50

 
* Indien de merrie wordt gekeurd met >7,8 zal er een betoelaging zijn op de
inschrijving in het stamboek van haar daarna volgende veulens
 
FUTURITY-COMBINATIE-AANBOD! 
Indien je inschrijft voor de Futurity Workshop met paard én de Futurity
keuring, dan betaal je slechts € 75 voor beide onderdelen samen!
 
De volgende gegevens willen wij bij inschrijving graag ontvangen:

Naam Paard
FEIF-ID  
Eigenaar
Adres
Email adres
Telefoonnummer
Naam voorbrenger
Email adres Voorbrenger
Stalling

   o Prikwei/op eigen trailer stallen -  kosten € 10 per paard
   o  Paddock - kosten € 15 per paard
   o  Box – kosten € 25 per paard
 
Let op! De kosten voor stalling dienen apart ter plekke cash te 
worden afgerekend op het Enclavehof.
 
 

Alle inschrijvingen geschieden per email aan info@bsijp.be 
Na aanmelding ontvang je een nota voor het te betalen 
inschrijfgeld. De inschrijving is pas geldig na betaling.
 
Inschrijven kan tot 20/09/2019
 



INSCHRIJVEN KAN TOT 20/09

Overzicht kosten 
 
Workshop Futurity

met paard - €40 
zonder paard - €20

 
Stamboek Pub Quiz

€ 10 per team
 
Keuring

Veulen - € 27,50
Merrie  - € 37,50
Jonge hengsten - € 37,50
Futurity - € 50
Futurity combi - €75

 
Stalling (apart te betalen aan Enclavehof)

Prikwei/op eigen trailer stallen -  € 10 per paard
Paddock - € 15 per paard
Box – € 25 per paard

 
De inschrijving is pas geldig na betaling.
Inschrijven kan tot 20/09/2019.
 


