
      
 

Welsh Fokdag op Tentoonstelling het Zuidenveld 
  
   

Deelname aan de fokdag op 13 juli 2019, georganiseerd door het Zuidenveld en Welsponyfokvereniging de 
Kanaalstreek, geschiedt op eigen risico. 

 

Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld organiseert, in samenwerking met Welspony fokvereniging “De 
Kanaalstreek”, op zaterdag 13 juli 2019 een Welsh Fokdag. Dit jaar zal deze dag plaatsvinden in Zweeloo en 
hierbij nodigen wij graag alle welshliefhebbers uit om deel te nemen. 
 

Deelname aan de Fokdag staat open voor alle officieel geregistreerde welshpony merries en/of veulens. Je 
hoeft geen lid te zijn van onze fokvereniging of van een stamboek. Het is toegankelijk voor iedereen die het 
leuk vindt om een keer aan een fokdag c.q. keuring deel te nemen. 
 

De Fokdag start 13 juli a.s. om 10.00 uur. Er is een buitenlandse jury, de heren Siemers van Stal Leybucht, die 
onze pony’s gaan beoordelen en er zal in 1 ring gekeurd gaan worden. Net als bij reguliere keuringen kennen 
we verschillende secties en zal de groepsindeling op basis van leeftijd plaatsvinden. 
 

Aanmelden voor deze leuke en gezellige dag kan door onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar 
welshkanaalstreek@gmail.com voor 31 mei 2019. Per post kan de aanmelding verstuurd worden naar 
Fokvereniging “De Kanaalstreek, Greveling 55, 9654 PN Annerveenschekanaal. 
De kosten voor deelname zijn € 2.50 per pony. Wil je meerdere pony’s opgeven, dan is het verzoek om per 
pony een formulier in te vullen. 
 

We hopen deze eerste editie op 25 inschrijvingen of meer. Voor meer informatie of vragen kan er contact 
opgenomen worden met Alfred Askes, 06-27065624 of Alwin Smit, 06-53190363 of een e-mail gestuurd 
worden naar bovengenoemd e-mailadres. 

 

Aanmelding Fokdag 13 juli 2019 
 

Gegevens merrie/veulen 
Naam    :       
Geslacht (indien veulen) :       
Geboortedatum  :       
Sectie     : A B C D Welshrijpony 
Kleur    :       
Fokker    :       
 

Afstamming 
V.  :            V.v.:         
M.  :       
 v:           m:       
              mv:       
 

Gegevens eigenaar 
Naam    :       
Adres + nr   :       
PC/Woonplaats   :          
Telefoonnummer  :       
E-mailadres   :       
 

Rubriek 
 Veulens  Een-jarigen   Twee-jarigen  Drie-jarigen   Vier jaar  

       en ouder 
 
 

Na aanmelding ontvangt u vanuit ons z.s.m. een definitieve inschrijfbevestiging en het rekeningnummer 
waarop het inschrijfgeld ter hoogte van € 2.50 per pony, voorafgaand de keuring, op voldaan kan worden. 
 

mailto:welshkanaalstreek@gmail.com

