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LRV BAUDELOORUITERS KLEIN SINAAI  

INDOORMENWEDSTRIJD 2014 

Beste menvrienden, en – vriendinnen 

 

Binnen LRV worden er dit jaar ook wederom indoormenwedstrijden georganiseerd. Bij deze 

ontvangt u een uitnodiging met inschrijvingsformulier voor de indoormenwedstrijd in orga-

nisatie van LRV Baudeloo – Klein Sinaai. Deze wedstrijd telt mee voor het LRV-indoormen-

criterium. 

 

Op zondag 16 februari 2014 zijn we te gast in manege Belga Horses, Shondstraat 11 , te 9170 

Sint-Pauwels voor de indoormenwedstrijd marathon/vaardigheid.  

 

Inschrijven kan tot 10 februari 2014 of tot de wedstrijd volzet is. Ook niet-LRV leden kunnen 

deelnemen, op eigen risico. 

 

Inlichtingen en inschrijvingen:  

Nele Van Hecke - Keerken 37 - 9160 Eksaarde - T 09 328 18 49 - vanuit NL +32 9 328 18 49 

email nelevanhecke@telenet.be 

  

Iedere deelnemer komt in aanmerking voor de prijsuitreiking. 

 

Het inschrijvingsformulieren moet, volledig ingevuld, en ondertekend tijdig bij de organisator 

toekomen!! Inschrijvingsgeld bedraagt 13 € per combinatie. 

Niet LRV-leden kunnen 2x per werkjaar deelnemen aan hetzelfde inschrijvingsbedrag van 13 

€ per combinatie, op eigen risico. 

 

Enkel betaalde inschrijvingen worden aanvaard en zijn verzekerd van deelname. indien u een 

email verstuurd met uw inschrijving erin, vraag steeds een bevestiging van goede ontvangst!  

 

Rekeningnummer IBAN BE91 7376 2333 5076, LRV Baudelooruiters. Deelnemers uit Ne-

derland kunnen het Nederlands rekeningnummer 33-04-66-704 (op naam van R.C. Van 

Hecke-Buys) (Rabobank Sint-Jansteen) gebruiken voor hun betaling. 

 

De starttijden worden later meegedeeld en verschijnen ook op de website van LRV.  

 

De allerlaatste nieuwtjes over dit gebeuren kunt u ook lezen via facebook:  
https://www.facebook.com/events/445478675564100/?fref=ts  

 

Let op: het programma van een wedstrijd kan nog wijzigen, de organisatoren kunnen het aan-

passen naargelang weersomstandigheden, inschrijvingsaantal enz.  

 

Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en wensen u alvast een prettige mendag toe. 

 

LRV Baudelooruiters Klein Sinaai 

https://www.facebook.com/events/445478675564100/?fref=ts
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INSCHRIJVING – INDOORMENWEDSTRIJD TE SINT-PAUWELS 

 

OP 16 FEBRUARI 2014 

  

NAAM:       

ADRES:       

POSTNR:       GEMEENTE       

TELEFOON:       

GSM:       

FAX:       

EMAIL:       

GEBOORTEDATUM 

MENNER: 

      

NAAM GROOM 1:       

NAAM GROOM 2:       

KOETSNUMMER       

LRV VERENIGING & 

LIDNUMMER 

      

 

Wenst in te schrijven: 

 

Type aanspanning :  

 

ENKELSPAN PONY  DUBBELSPAN PONY  TANDEM PONY  VIERSPAN PONY  

ENKELSPAN PAARD  DUBBELSPAN PAARD  TANDEM PAARD  VIERSPAN PAARD  

ENKELSPAN TREKPAARD  DUBBELSPAN TREKPAARD  

 

Ondergetekende verklaart hierbij verzekerd te zijn tegenover derden met het ingeschreven span. 

 

 

Andere 

info/opmerkingen: 

 

      

Datum:       

Handtekening: 

 

 

 

      

 

 


