
Schrijf je nu in voor de dressuurcompetitie van  
FNRS 26 Mei | 23 Juni | 22 September 

KNHS/oefendressuur 27 Mei | 24 Juni | 23 September 
 
In navolging van het succes van “De Bokaal” in 2014, 2015, 2016 en 2017 zullen we ook dit jaar 
“De Bokaal”organiseren op Paardensportcentrum Zilverstad. 
 
Het enige wat veranderd is dat de FNRS op de zaterdagen zullen plaats vinden en de KNHS en 
de oefendressuur op zondag. Voor de oefendressuur mag geen klassement worden opgemaakt. 
Alle niveaus van de F1 t/m Z2-licht mogen starten met of zonder startpas. 
Er kan een klasse hoger worden ingeschreven dan waarin je je paard uitbrengt. Heb je geen 
eigen paard of pony? Of rij je op een andere manege? Dat is geen probleem je kunt nu ook in-
schrijven voor deelname op een huur pony! 
De competitie gaat verreden worden over 3 wedstrijden en daarvan tellen de beste twee! De 
deelnemers mogen alle drie de wedstrijden rijden maar ook gewoon 1 alleen dat telt niet voor 
de “bokaal”. 
Elke wedstrijd heb je gewone prijzen per klasse die jullie bij elke “gewone” wedstrijd gewend 
zijn. Daarnaast is er de laatste wedstrijd de bekendmaking van de “Bokaal” winnaars. Afhan-
kelijk van het aantal deelnemers mogen de beste 6 parade rijden tijdens de prijsuitreiking.   
  
De kosten voor deelname zijn als volgt: 
 
FNRS / KNHS oefendressuur  
- € 9,- per proef, voor deelname met eigen paard/pony 
-€ 10,50 per proef, voor deelname met lease-paard/pony 
 
KNHS 
-€ 9,50 per proef, voor deelname met een pony 
 
-€ 12,50 per proef, voor deelname met een paard  
 
Prijzen:  
 
Onder de deelnemers worden een aantal privélessen verloot die worden gegeven door Tamara 
Bulham 
 
Daarnaast zijn er te winnen bekers, linten en Cadeau’s. 
De winnaars van “De Bokaal” krijgen de titel kampioen “Bokaal”2018 en tal van prijzen 
waaronder een Statiedeken.  
 
Er zal een kampioen bij de KNHS paarden, KNHS pony’s en FNRS gehuldigd worden! 
 
Inschrijven kan via de website www.tamarabulham.com  
 

De winnaar van de “Bokaal wint de wisselbokaal en een statiedeken! 
 

De competitie wordt gehouden op de locatie van: 
P.S.C. Zilverstad, Lopikerweg 64A , 2871 AW  Schoonhoven 

Tamara Bulham 
  Voor privé lessen en trainen van uw paard 

Dressuurcompetitie 
“De Bokaal” 2018 


