
 
 

 
 

Inschrijfformulier Keuring (exterieur) voor de Manifestatie 2022, 
te houden op 8 en 9 juli 2022, Hippisch Verband te Putten 
  
Inzenders worden verzocht bij voorkeur de pony’s aan te melden via 
mijnNSPS. Het inschrijfformulier kan ook vóór 1 juni 2022 gemaild worden 
naar manifestatie2022@nsps.nl. of opgestuurd worden naar  
R. Haverkamp, Wisselseweg 7, 8162 RM Epe 
 
Graag maximaal 2 pony’s per formulier aanmelden.  
Inschrijfgeld bedraagt €4,- per pony per rubriek met uitzondering van de 
volgende rubrieken hiervoor wordt geen inschrijfgeld gevraagd: 41, 42, 
43,45,46, 47 en 206 t/m 214 (alle inzenders krijgen een nota toegestuurd) 

 
Ponygegevens 
 
Naam van de pony: ____________________________________________ Levensnr.: _________________ 
 
Geslacht: ________________         Maat (bij enter/twenter): ________cm 
 
Gegevens eigenaar:        Rubrieknummer: ………………… 

Naam ___________________________________ __________ 

Adres___________________________________ __________ 

Postcode/Woonplaats_______________________ __________ 

Telefoonnummer     __________ 

 
o Pony staat nog niet op naam en moet worden overgeschreven op nieuwe eigenaar. 

 
 Stuur in geval van overschrijving het Bewijs van Inschrijving (BVI) op naar het stamboekkantoor!! 
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Nederlands Shetland Pony Stamboek, Burgemeester Smitstraat 21, 7221 BH Steenderen  
Tel: 0575-518063 www.nsps.nl 
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