
                      BWP PRIJSKAMPEN 2015 

PROVINCIE ANTWERPEN 

              “ Van, voor en door de fokker “ 

 

 

Beste fokker, 

 

 

De vernieuwing van het BWP prijskampgebeuren, waarbij de afzonderlijke beoordeling van 

spring- en dressuurpaarden één van de grote veranderingen was, zorgde voor een stijging van 

de deelname aan de Nationale prijskamp BWP.  

In de provincie Antwerpen wordt de prijskamp voor de dressuur gefokte paarden opnieuw 

georganiseerd door het gewest Geel (20/06 ). Voor de spring gefokte paarden zijn er twee 

prijskampen nl. in de gewesten Hoogstraten ( 04/07 )  of  Heist op de Berg ( 12/09 ). Op deze 

drie wedstrijden zullen de selecties voor de nationale prijskamp plaatsvinden en zullen de E-

labels uitgereikt worden.  

 

Het ‘ Nationaal Kampioenschap voor BWP eliteveulens ‘ vindt plaats op zaterdag 29 

augustus 2015 in stal Hulsterlo - Meerdonk. Voor deelname aan dit evenement kan niet vrij 

ingeschreven worden, maar moet er een provinciale selectie behaald worden.  

In de provincie Antwerpen heeft het provinciaal bestuur ervoor geopteerd om hun veulens te 

selecteren op het Antwerps Veulenkampioenschap dat georganiseerd wordt door  het gewest 

Broechem en dat plaats vindt op zaterdag 1 augustus 2015 te Pulderbos.  

Aan dit nationaal evenement wordt ook een primering van de veulens gekoppeld : de 

geselecteerde veulens die deelnemen aan de wedstrijd krijgen een 1° PREMIE toegekend en 

de veulens die aantreden in de finale krijgen de titel ELITEVEULEN.  

 

Op 17 oktober 2015 wordt voor de vierde maal de BWP fokkerijdag georganiseerd in het 

Hippisch Centrum ‘ De Moervelden ‘ te Broechem. Naast de Nationale Prijskampen BWP en 

BRp zal er opnieuw een Interprovinciaal BWP Kampioenschap vrijspringen georganiseerd 

worden. Voor deze interprovinciale wedstrijd vrijspringen wordt er verwacht dat de 

provincies op eigen initiatief vijf driejarige BWP geboren merries selecteren die ze willen 

afvaardingen. 

Ook BRp komt nog uitgebreider aan bod met de nationale presentatierubriek voor 

ponyvoorstellers en een wedstrijd vrijspringen voor 3-jarige BRp-pony’s.  

 

  

Op de keerzijde vinden jullie een meer gedetailleerd overzicht van de Antwerpse activiteiten 

2015. De inschrijfformulieren per prijskamp zijn eveneens bijgevoegd. 

 

Indien u verdere informatie wenst kan u steeds terecht bij het BWP secretariaat of bij de 

gewestverantwoordelijken.  

 

Wij hopen u alvast te begroeten op onze BWP zomeractiviteiten, 

 

Het Bestuur Antwerpen 

 

Voorzitter         

Frans Bruynen                         

  



 

 

 

 * zaterdag 20 juni  : Geel   

       Prijskamp voor dressuurgefokte merries, dressuurgefokte veulens en merries met  

                nakomelingen. 

                Signalementopname van veulens.  

                Opmaak van  de beoordelingsrapporten – exterieur / meten – vrijlopen. 

        Met toekenning E-labels en selectie voor de nationale prijskamp. 

                  

     Met aansluitend de selectie voor de FLANDERS DRESSEGE EVENT FOAL  

                 AUCTION. Info en aanmeldingen via de website www.flanders-dressage-event.be 

    

   Contactpersoon : Filip Laenen : 0473/530731 

 

* zaterdag 4 juli : Brecht 

       Prijskamp voor springgefokte merries en merries met nakomelingen. 

   Opmaak van de beoordelingsrapporten – exterieur / meten. 

   Opmaak van  de beoordelingsrapporten – vrijspringen voor 3- en 4-jarigen. 

   Selectie nationale prijskamp + toekenning E–labels. 

    

      Contactpersoon: Frans Bruynen : 0473/230.308 

 

  * zaterdag 1 augustus : Pulderbos 

                 Provinciaal BWP veulenkampioenschap : dressuur- en springgefokte veulens en 

                                                                                            BRp veulens 

                 Signalementopname van veulens  

     Selectie voor het’ Nationaal Kampioenschap voor BWP eliteveulens ‘ 

     Info & inschrijvingen via de website www.antwerpsveulenkampioenschap.be 

       

   Contactpersoon : Lenaerts August : 0495/36.04.09 

 

  * zaterdag 12 september : Heist o/d Berg 

         Prijskamp voor springgefokte merries, veulens en merries met nakomelingen. 

               Opmaak van de beoordelingsrapporten – exterieur / meten 

   Selectie nationale prijskamp + toekenning E-labels 

      

    Contactpersoon : Kurt Van de Voorde / Kurt Heremans : 0474/825624 

 

* zaterdag 10 oktober : BWP Auction Antwerp  

    Info en inschrijvingen via de website www.bwpauctionantwerp.be 

 

* zaterdag 14  november  :  Corsendonck Dressage Cup 2015 ( aanlegtesten ) 

    Dena Stables, Zevendonk - Turnhout 

 

    Contactpersoon: Tom Janssen : 0479/545.739 

 

* zaterdag 5 december  : BWP aanlegtest voor 3- en 4- jarige springpaarden 

                                         Lange Riethof, Geel 

 

     Contactpersoon : Filip Laenen : 0473/530731 

 

  


