
 

             
               Informatie over de prijskampen 

 

- Welke paarden mogen aantreden  ? 

 

°  Merries : 

  - Elke merrie ingeschreven in het (hulp)veulenboek of (hulp)stamboek of wachtregister van BWP en met een  

    leeftijd  tussen 1 en 15 jaar mag deelnemen de prijskampen. Merries van drie jaar of ouder die geregistreerd staan  

    in het veulenboek of wachtregister en min. 3 generaties hebben met erkende voorouders gaan na de beoordeling  

    door de jury over naar het stamboek I.  

  - Een merrie uit een rijpaardenstamboek dat lid is van de WBFSH kan vanaf driejarige leeftijd aantreden op de BWP  

    prijskampen, indien in de eerste drie generaties enkel erkende paarden voor komen. Ook een merrie uit een 

    Volbloed of  Anglo-Arabisch  of Draver stamboek van de EU en USA kunnen deelnemen. Zij worden na beoordeling  

    door de jury opgenomen in het stamboek I.  

    Gelieve een kopie van het stamboekdocument bij het inschrijfformulier te voegen. 

 

° Veulens 

- De gewestelijke veulenrubrieken of de provinciale veulenwedstrijden worden gebruikt voor de provinciale  

   afvaardiging naar het Nationaal Kampioenschap voor BWP Eliteveulens. Enkel de veulens die geregistreerd staan in  

   de klasse I van de fokkerij afdeling komen hiervoor in aanmerking. Klasse I = veulens uit een BWP hengst of hengst  

   gekeurd in een rijpaardenstamboek lid van de WBFSH en uit een BWP merrie of een merrie uit een erkend  

   rijpaardenstamboek lid van de WBFSH of uit een XX, OX of draver merrie uit de EU of USA. In de eerste drie  

   generaties mogen enkel erkende paarden voorkomen. 

    In de provincie Antwerpen wordt er ENKEL geselecteerd op het Antwerps Veulenkampioenschap – Pulderbos,  

    01/08/2015. 

 

° Mannelijke jaarlingen :  

- Ingeschreven in ( hulp)veulenboek BWP  

 

- Toilettering / Voorstelling  

   

° Paarden : correct getoiletteerd ( ingevlochten, … ) ( voor de veulens is dit niet noodzakelijk ) 

° Voorstellers : Blauwe jeansbroek en BWP sweater en polo. BWP jas is toegestaan bij slecht weer. 

 

- Stamboekwerking :  

  

° Stokmaatmeting en beoordelingsrapport exterieur / vrijspringen en bewegen in vrijheid 

 Eind 2012 werden de beoordelingsrapporten geëvalueerd en zijn er een aantal kenmerken toegevoegd of  

 gewijzigd. In het kader van de opsplitsing in een spring- en dressuurafdeling BWP is er op het  

 beoordelingsformulier exterieur voorzien om dit aan te duiden. Het beoordelingsrapport “ vrijspringen ” is  

 omgedoopt tot het beoordelingsformulier “  vrijspringen en bewegen in vrijheid ”. Op dit formulier zijn voor  

              de spring- en dressuurpaarden andere kenmerken te scoren.  

 

 ° Stokmaatmeting en beoordelingsrapport exterieur 

� Voor 3- en 4-jarige merries ( overgang / opname ) en mannelijke driejarigen   

� Stokmaatmeting : door de veulencontroleur. Een paard kan max. twee gemeten worden.  

� Beoordelingsrapport exterieur : beoordeling van 35 exterieurkenmerken en 9 mogelijke afwijkingen  

�                                                   onderverdeeld in type, beenwerk en bewegingen. 

� Opgemaakt tijdens de gewestelijke/provinciale prijskampen 

 

° Beoordelingsrapport vrijspringen  / bewegen in vrijheid   

� Voor 3- en 4-jarige merries  en mannelijke driejarigen   

� Beoordeling vrijspringen : beoordeling van 11 kenmerken  

� Beoordeling vrijlopen : beoordeling van 14 kenmerken 

� Opgemaakt tijdens de Wedstrijden vrijspringen of  Wedstrijden bewegen in vrijheid 

 



 

 

AANDACHT :  Een kopie van de rapporten wordt ter plaatse ter beschikking gesteld van de betrokken  

                         eigenaars.  

 

NIEUW : Op de BWP site – onder de rubriek “ Hengsten “ zijn de vernieuwde hengstenfiches ter beschikking. 

                Hierop zijn de individuele exterieur- en springindexen ter beschikking van de hengsten waarvan  

                minimum 5 nakomelingen werden gescoord.                  

 

° Deelname voor de nationale merrieprijskamp – Fokkerijdag 17/10/2015  

Tijdens de nationale prijskamp worden de dressuur- en springgefokte merries van 1 t.e.m. 6 jaar apart 

beoordeeld. Zij worden geselecteerd op de provinciale prijskampen.  

 

° Aanduiding exterieurlabels :   

- Elitepredikaat voor BWP merries : exterieurlabel + prestatielabel + gezondheidslabel 

 

- Voorwaarden exterieurlabel  :  

    * leeftijd :  van 3 t.e.m. 10 jaar : na één positieve beoordeling 

         * ingeschreven in stamboek BWP en drie gekende generaties voorouders 

         * min. 1 nakomeling, zo niet wordt het E-label onder voorbehoud toegekend   

 

° Aanlegtesten dressuur :  

Bij de aanlegtesten onder het zadel worden de paarden beoordeeld op de stap, draf, galop, houding en balans 

en de rijdbaarheid. Via deze aanlegtesten komen de paarden in aanmerking voor het behalen van het BWP 

Dressuurlabel. Gedetailleerde info vindt u op de site BWP dressuur.     

 

° Opname veulens :  

De veulens kunnen geschetst worden op de prijskampen  

 

- Startvolgorde prijskampen / praktische schikkingen :  

 

 ° De starvolgorde is enkele dagen na de na de sluiting van de inschrijvingen beschikbaar op de BWP site  

    www.bwp.be onder de rubriek : kalender. 

 

° Praktische schikkingen :  

 

� De hoofdstelnummers zijn af te halen aan het plaatselijke secretariaat. Hierbij wordt aan de eigenaars  

      gevraagd om zich in orde te stellen inzake het lidgeld ( A = 85 €/ 61€ voor LRV leden, B = 30 € ), overgang (  

      10€ ) en opname (35€). 

� De stamboekdocumenten van de merries die overgaan / opgenomen worden moeten ter beschikking  

       gesteld worden voor signalementcontrole.  

 

 

Van de deelnemende paarden wordt verwacht dat ze ingeënt zijn tegen Rhinopneumonie 

Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich akkoord met de richtlijnen vermeld in dit schrijven, met de 

eventuele beslissingen van de inrichters en met de reglementering aangaande de prijskampen. 

 



 
  


