
Nederlands Shetland Pony Stamboek, Burgemeester Smitstraat 21, 7221 BH Steenderen 
Tel: 0575-518063 www.nsps.nl 

Inschrijfformulier Gebruik voor de Manifestatie 2022, te houden 
op 8 en 9 juli 2022, Hippisch Verband te Putten 

Inzenders worden verzocht het inschrijfformulier vóór 1 juni 2022 per 
voorkeur te mailen naar manifestatie2022@nsps.nl. of op te sturen naar 
A. v. Boxtel, Loofaert 28a, 5258 SN Berlicum

Inschrijfgeld bedraagt  €4,- per pony per rubriek per combinatie. 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) 

Naam van de pony: __________________________  ______ Levensnr.: _________________ 

Naam eigenaar: _______________________________  ______  Tel. nr.: _________________________ 

Adres: ________________________________________ ______  Postcode: _______________________ 

E-mail:_______________________________________ ______ 

Naam amazone/ruiter/rijder 1:______________________________ Leeftijd:_________ 

Gebruiksrubrieken waaraan de pony deelneemt: (a.u.b. 1 rubrieknummer per hokje) 

(Zie vraagprogramma voor rubrieknummers) 

Welke rubrieken wilt u op vrijdag starten?: ___________________________ 

Naam amazone/ruiter/rijder 2:________________________________  Leeftijd:_________ 

Gebruiksrubrieken waaraan de pony deelneemt: (a.u.b. 1 rubrieknummer per hokje) 

(Zie vraagprogramma voor rubrieknummers) 

Welke rubrieken wilt u op vrijdag starten?: ___________________________ 

Bij twee- of meerspannen gegevens overige pony’s 

Naam van de pony 2: __________________________ Levensnr.: _________________ 

Naam van de pony 3: __________________________ Levensnr.: _________________ 

Naam van de pony 4: __________________________ Levensnr.: _________________ 

Indien u een startpas heeft bij de KNHS en u wilt voor winstpunten rijden, dan dient u dit duidelijk aan te geven d.m.v. 
onderstaande regel in te vullen: Dit geldt alleen voor de menrubrieken. 

Wil voor winstpunten in aanmerking komen in rubriek: __________________ 
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