
 

 

BWP PRIJSKAMPEN  

“ Van, voor en door de fokker “ 
 

Provincie Oost-Vlaanderen 
 

 
 
 

Beste fokker, 

 

 

 

Net zoals vorig jaar wordt er in de provincie Oost-Vlaanderen slechts één prijskamp voor dressuur gefokte 

paarden georganiseerd nl. door het gewest Moerbeke-Waas. Op deze wedstrijd vindt dan ook de nationale 

selectie plaats. Meer info over deze prijskamp vindt u terug onder de rubriek kalender op www.bwp.be. Via 

het bijgevoegde inschrijfformulier kan u uw dressuurpaarden aanmelden voor deze dressuurprijskamp.  

 

Het Nationaal Kampioenschap BWP eliteveulens vindt dit jaar plaats op 29 augustus bij stal Hulsterlo - 

Meerdonk.  Voor deelname aan dit evenement kan niet vrij ingeschreven worden, maar moet er een 

provinciale selectie behaald worden. In de provincie Oost-Vlaanderen heeft het provinciaal bestuur ervoor 

geopteerd om hun veulens te selecteren op de gewestelijke prijskampen van Moerbeke-Waas, Evergem en 

Sint-Niklaas en het Open Vlaams Veulenkampioenschap van het nieuwe fusiegewest Zuid-Oost-Vlaanderen. 

De dressuur gefokte veulens kunnen enkel aantreden op de gewestelijke prijskampen van Moerbeke-Waas 

en Evergem.  

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  de BWP Fokkerijdag georganiseerd n 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. 

 

 

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 BWP Oost-Vlaanderen 

 



 

 

 
Inschrijfformulier BWP dressuurevenementen 2015 

Provincie Oost-Vlaanderen 
 

 
Voor deelname aan de keuringen is het BWP lidgeld vereist. Betaling van het lidgeld ( A of B ) kan op de dag van de prijskamp. 

 
Dit formulier moet voor de uiterste inschrijfdatum bezorgd worden aan het gepaste plaatselijke secretariaat. 
 
DRESSUUR : PAARDEN EN VEULENS 

• Moerbeke-Waas – Oefenterrein LRV Moerbeke – 22 juni 2015 
( naast expressweg – einde Perenboomsesteenweg )  

� uiterste inschrijfdatum: 14/06/2015 
� inschrijfadres: CORTVRIENDT WILLY, BURGEMEESTER VAN POTTELBERGHESTRAAT 1, 9185 

WACHTEBEKE – TEL & FAX : 09.345.75.17. – GSM: 0474.58.45.51.  
E-mail : WILLY.CORTVRIENDT1@TELENET.BE  

� Inschrijfgeld : 10 euro per ingeschreven paard  ( niet voor veulens )  
via overschrijving op rek.nr. BWP Moerbeke : 737-4200262-11  
( MEDEDELING DRESSUUR MOERBEKE-WAAS - STORTINGSBEWIJS MEESTUREN 
 

DRESSUUR : VEULENS 

• Evergem – 15 augustus 2015 
( Kasteel ten Bosch, Kramershoek 4, Evergem-Wippelgem ) 

� uiterste inschrijfdatum: 05/08/2015 
� inschrijfadres: PHILIPPE LIEVEVRAUW – MANDEWEEGSKEN 51 – 9900 EEKLO 
                                GSM 0473/942.683 - e-mail : filiberken@pandora.be 
� Inschrijfgeld : 10 euro per ingeschreven paard ( ook voor de veulens ) 

via overschrijving op rek.nr. BWP Evergem : 103-0146345-40 ( MEDEDELING DRESSUUR EVERGEM - 

STORTINGSBEWIJS MEESTUREN ) 
 

Gegevens fokker/eigenaar : ( in te vullen ) 
Voornaam : ………………………………..……. Naam : …………………………………… 
 
Adres : …………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnr. : ……………………………..   GSM nr.: ………………………………….…….. 
 
E-mail adres : ………………………………Rekeningnummer : …………………………….. 
 
 Wenst volgende paarden/veulens  in te schrijven : ( in te vullen ) 
Naam paard/veulen          Geb.datum    Geslacht        Stbnr.         Naam vader /moeder         TE KOOP 
 
……………………………….. ……………    …………      ………..        V. ………………..………….………     ………….          
                                                                                                                   M. ………………………….………. 
 
……………………………….. ……………    …………      ………..        V. ………………..………….………     ………….          
                                                                                                                   M. ………………………….………. 
 
……………………………….. ……………    …………      ………..        V. ………………..………….………     ………….          
                                                                                                                   M. ………………………….………. 
 
( Merries uit erkende stamboeken of zonder origine van 3 jaar en ouder kunnen hier ook aangeduid worden, een kopie van 
stamboekdocument moet bijgevoegd worden ) 
Info :  tarieven, rubrieken, programma, erkende stamboeken, … op www.bwp.be – kalender – gepaste activiteit 
 
 
 
Handtekening : ………………………….    Datum : …………………………… 


