
RICHTLIJNEN VOOR DE GEWESTELIJKE PRIJSKAMP B.W.P. ZUID-OOST-VLAANDEREN 
27/06/2015  

 
 
1. Algemene gegevens. 
Datum : zaterdag 27/06/2015               Plaats :  Sint-Lievens-Houtem                                             Uur : 09u00  
 

!!! Terrein :  POLBROEK, SINT-LIEVENS-HOUTEM !!! 
( wegbeschrijving in bijlage ) 

 
2. Inschrijving. 
 ° Inschrijfformulier :   gelieve correct in te vullen en tijdig te versturen naar het inschrijfadres 

� uiterste inschrijfdatum: woensdag 17/06/2015 
  

� inschrijfadres: Moreels Davy, Oudenaardseheerweg 51 te 9810 NAZARETH,  

GSM : 0478/584.431, email :  davy.moreels@skynet.be 
 

°  Waarborg : 10 euro per ingeschreven paard (niet voor merries met nakomelingen)               
 

� via overschrijving op rek.nr.: BE04 7350 3831 9331  
o MEDEDELING : PRIJSKAMP Z.O.VLAANDEREN 
o STORTINGSBEWIJS MEESTUREN 

    
AANDACHT : GEEN WAARBORG = NIET INGESCHREVEN. Ter plaatse bijinschrijven kan tegen een vergoeding van 10 euro per 
paard + 10 euro/paard waarborg. De waarborg wordt enkel terug betaald na deelname. ( cfr. beslissing Raad van Bestuur BWP 
20/04/1995 ). 

 
3. Welke paarden mogen deelnemen ? 
 
ENKEL DE SPRINGGEFOKTE PAARDEN KUNNEN AANTREDEN OP DEZE GEWESTELIJKE PRIJSKAMP 
 
°  Merries : 
  - Elke merrie ingeschreven in het (hulp)veulenboek of (hulp)stamboek of stamboek I of VST of wachtregister van  
     BWP en met een leeftijd  tussen 1 en 15 jaar mag deelnemen aan 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.  
 
° Mannelijke jaarlingen :  

� Ingeschreven in ( hulp)veulenboek of (hulp)stamboek B.W.P.  
 
AANDACHT : - DEELNAME  IN HET GEWEST VAN DE EIGENAAR 

Merries van 3 tot en met 6 jaar die op het moment van de prijskamp in het gewest, in einde dracht , of 
een veulen aan de voet hebben van maximum één week oud, mogen zich tonen op een prijskamp van 
een ander gewest om zo toelating tot deelname aan de provinciale prijskamp te verwerven.   

- DE MERRIES MOGEN BIJ DE VOORSTELLING NIET VERGEZELD ZIJN VAN HUN VEULEN 
 
 

4. Het verloop van de prijskamp. 
 
De merries worden ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën, die kunnen samengevoegd of opgesplitst worden 
naargelang het aantal deelnemers.  
1. De merries van de oudste leeftijdsgroep en zo naar beneden tot aan de vierjarigen 
2. Categorieën van de vrouwelijke paarden van drie, twee en één jaar  
3. De mannelijke jaarlingen 
4. Prijskamp voor de merries met nakomelingen 
 



 
° Het aantreden van de paarden, gebeurt per ouderdom en in volgorde van vermelding in het programmaboekje dat ter plaatse te 

koop is.  
° Ook dit prijskampseizoen zullen de paarden na het individueel aantreden in volgorde van de catalogus in de ring komen. 

Vervolgens zal de jury vanuit het rondstappen de paarden dadelijk in het midden op stellen in de juiste volgorde van het 
klassement.  

 
OM 13u00 vangt het OPEN VLAAMS -VEULENKAMPIOENSCHAP aan. 

  

Het aparte inschrijvingsformulier bevindt zich in de bijlage. 
 

"Tijdens dit OPEN VLAAMS VEULENKAMPIOENSCHAP kan het signalement van de BWP geregistreerde veulens opgenomen 
worden". 

 
AANDACHT : De startvolgorde is na de sluiting van de inschrijvingen beschikbaar op de BWP site 
www.bwp.be onder de rubriek kalender. 
 
5. Prijzengeld. 
 
De waarborg van 10 euro per paard wordt terugbetaald.  
ER WORDT AAN IEDERE DEELNEMENDE EIGENAAR EEN GRATIS EETBON GESCHONKEN DOOR HET 
GEWEST.  
 
6. Presentatie van de paarden. 
° Paarden : correct getoiletteerd ( manen ingevlochten, … ) Niet ingevlochten paarden ontvangen géén prijzengeld !!! 
° Voorstellers : blauwe jeansbroek en witte trui, polo of sweater of BWP sweater en polo. BWP jas is toegestaan bij  
                           slecht weer. 
 
Wanneer u geen monsterknecht heeft, kan u mits een kleine vergoeding van 5 euro beroep doen op mensen die 
hiervoor speciaal aangezocht zijn door het gewest Zuid-Oost-Vlaanderen.  
 
7. Praktische schikkingen 
° Hoofdstelnummers : bij aankomst af te halen op het plaatselijk secretariaat. Deze moeten links en rechts bevestigd 
worden aan het hoofdstel/halster. 
° Stamboekdocumenten : Elk deelnemend paard moet vergezeld zijn van zijn stamboekdocument. 
° Kostprijs :  Bij het afhalen van de kopnummers zal er aan de betrokken eigenaars gevraagd worden om zich in orde 

te stellen inzake lidgeld ( lidgeld A : 85 euro / 61 euro voor LRV leden, lidgeld B : 30 euro ), registratie van de overgang 
( 10 euro ) en opname in het stamboek ( 35 euro ). Deze bijdrage is te betalen voor u aan de prijskamp deelneemt. 
 

8. Stokmaatmeting / Beoordelingsrapport exterieur. 
 

� Voor 3- en 4-jarige merries ( overgang / opname ) : vanaf 9.00u    
� Stokmaatmeting : door de veulencontroleur. Een merrie kan max. tweemaal hermeten worden.  
� Beoordelingsrapport exterieur : - beoordeling van 35 exterieurkenmerken en 9 mogelijke afwijkingen onderverdeeld in 

type, beenwerk en bewegingen. 
       
AANDACHT :   - Een kopie van de rapporten wordt ter plaatse ter beschikking gesteld van de eigenaars.  

              - Op basis van deze rapporten worden voor de BWP hengsten de exterieurindexen (per kenmerk)  
                berekend worden. Deze gloednieuwe indexen zijn via de vernieuwde hengstenfiche te consulteren op de  
                BWP-website ( rubriek : hengsten ). 

 
9. Exterieurlabel ( E-label ). 
°  Elitepredikaat voor BWP merries : exterieurlabel + prestatielabel + gezondheidslabel 
° Exterieurlabel : VOORWAARDEN :  

� Leeftijd : - van 3 t.e.m. 10 jaar : na één positieve beoordeling                
� ingeschreven in stamboek BWP en drie gekende generaties voorouders 
� min. 1 nakomeling, zoniet wordt het E-label onder voorbehoud toegekend   

 

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. 

 


