
          

 

Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek 

Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde 

 www.new forestpony.nl 

Email: info@newforestpony.nl 

 Tel.: 0516-480627 
                                                  

 

 

INSCHRIJFFORMULIER CENTRALE MERRIE KEURING 31-07-2021 

Locatie:  Manege Hippisch Verband, Halvinkhuizerweg 78-80, 3882 LA te Putten 
Voor pony’s welke conform vraagprogramma rechtstreeks kunnen inschrijven voor de CMK of evt. kunnen deelnemen aan zowel regionale keuring als CMK 

 

Rubriek NF7A-II / NFX7A-II:    Driejarige NFstamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                      met veulen, grote maat opgenomen met beoordeling “ster” bij  
                                                       opname via “Stb.+ ” 
 

Rubriek NF7B-II / NFX7B-II:   Driejarige NF-stamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                       met veulen, kleine maat opgenomen met beoordeling “ster” via  
                                                       opname “Stb. + ” 
 

Rubriek NF8A-II / NFX8A-II:    Driejarige NFstamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                        zonder veulen, grote maat opgenomen met beoordeling “ster” bij 
                                                        opname via “Stb. + ” 
 

Rubriek NF8B-II / NFX8B-II:    Driejarige NFstamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                        zonder veulen, kleine maat opgenomen met beoordeling “ster” bij  
                                                        opname via “Stb. + ” 

  

Rubriek NF11A / NFX11A:               Vierjarige en oudere stermerries met veulen, grote maat met  
                                                         (her)beoordeling “ster” bij opname me via “Stb. + ” 
 

Rubriek NF11B / NFX11B:               Vierjarige en oudere stermerries met veulen, kleine maat met 
                                                                  (her)beoordeling “ster” bij opname me via “Stb. + ”  
 

Rubriek NF11C / NFX11C:               Vierjarige en oudere stermerries zonder veulen, kleine of grote maat met 
(her)beoordeling “ster”  

 

Rubriek NF12A:                     Vierjarige en oudere kroonmerries met veulen, grote maat 
 

Rubriek NF12B:                     Vierjarige en oudere kroonmerries met veulen, kleine maat 
 

Rubriek NF12C:                     Vierjarige en oudere kroonmerries zonder veulen, kleine - of grote maat 
 

Rubriek NF13B / NFX13B:      NFstamboekruinen of NFXstamboekregister ruinen opgenomen  
                                                         met (her)beoordeling “ster” via “Stb. +”  

Keuringsrubriek nummer: ……….………………………………. (zie bovenstaand) 

Naam pony: ................................................................  Geb. datum: .................................................... 

Reg.nr.. ….…..............................................................  Kleur: ……….. ……………..     Stokmaat v.d. pony:……………… 

Indien zogende merrie: in 2021 veulen van: (vader).........……...................………………………………….. merrie hengst* 

Eigenaar: ..................................................................................................................................................       Lidnr.:................. 

Adres:  ..........................................................…………………PC en woonplaats……………………………………………………  

Telefoon: .........................................................…….Email: ..…………………………………………………………………………. 

Ondergetekende verklaart het vraagprogramma te hebben gelezen en gaat hiermede akkoord. 

Handtekening: …………………………………… Datum: ……………………………………………….. 

 

Eénmalige machtiging t.b.v. de aanmelding voor deelname aan Centrale Merrie Keuring 31-07-2021  
Deze incasso hoeft u niet in te vullen indien u onze vereniging reeds heeft gemachtigd tot incasseren.  

Ondergetekende: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………Lidnummer: ……………………….. 

Rekeningnummer bank/ giro: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Betreft deelname pony: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Gaat akkoord met een éénmalige incasso door het Nederlands New Forest Pony Stamboek van alle kosten 

verbonden aan deelname aan Stamboekopname en / of Keuringen 2021 voor bovengenoemde pony. 

Handtekening voor akkoord: ………………………………………   Datum: ………………………  
 

Inschrijvingen voor 20 juli 2019 aanleveren bij het STAMBOEKKANTOOR 

Adresgegevens zoals bovenstaand in formulier (* bij te late inschrijving wordt conform tarievenlijst boete berekend)  


