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Oud-Heverlee,  15 juni 2015 
 
 

Betreft : Inschrijving voor de 22ste tuigpaardenkeuring van 25/07/2015 om 13uur te, PUURS 

 
 
 
Geachte tuigpaardfokker, 
 
Op zaterdag 25 juli a.s. wordt de jaarlijkse Nationale premiekeuring van het Belgisch Tuigpaard georganiseerd. 
Deze gaat door in  Manège HIPPOS, Essendries 41, 2870 Puurs  
Deze nationale tuigpaarden prijskamp wordt zoals vorige jaren uitgebreid met  aangespannen wedstrijden ( één 
voor de sport en één voor de fokmerries ). In navolging van de KWPN reglementering kunnen tijdens deze 
aangespannen wedstrijden ook de IBOP afgelegd worden.  
 
Inschrijven voor deze aangespannen wedstrijden kan via het bijgevoegde inschrijfformulier van de prijskamp.  
 
Deze tuigpaardendag belooft een fantastisch evenement te worden en naar jaarlijkse traditie wordt er onder de 
deelnemers ook nog een waardevol geschenk verloot.  
 
Het voorlopige programma zal opgesplitst zijn in de volgende rubrieken:  
1. Ruinen ( BWP / KWPN ) van 3 jaar en ouder 
2. Veulens geboren in 2015 
3 - 5. De reeksen van de oudere merries t.e.m. 4 jaar ( > 10 jaar, 7 t.e.m. 9 jaar, 4 t.e.m. 6 jaar ) 
             SHOW ENKELSPAN NICO CALIS  
 KAMPIOENSCHAP VAN DE OUDERE MERRIES 
6. Voorstelling van de mannelijke tweejarigen : deze krijgen advies voor de hengstenkeuring KWPN –  
    2016 
7. Merries van 3 jaar 
8. Merries van 2 jaar 
9. Merries van 1 jaar 
             SHOW DUBBELSPAN NICO CALIS 
 KAMPIOENSCHAP VAN DE JONGERE MERRIES  
 DAGKAMPIOENSCHAP 
 AFVAARDIGING NAAR DE KWPN TUIGPAARDDAGEN (ERMELO) EN DEMONSTRATIE OP 
 NATIONAAL VEULENKAMPIOENSCHAP BWP (HULSTERLO)          
10. Mannelijke jaarlingen 
11. Aangespannen wedstrijd voor de sport  
PAUZE ( verloting dekking KWPN tuigpaardhengst ) 
13. Aangespannen wedstrijd voor de fokmerries 
             SHOW DAMESNUMMER NICO CALIS  

14. Dressuurproef IBOP ( info op site www.bwp.be � TUIGPAARDEN  ) 
 
Als jury van deze prijskamp zullen de BWP juryleden samen met de afgevaardigde inspecteur van het Nederlands 
Stamboek KWPN fungeren. 
 
 
 



Inschrijving voor 05/07/2015 : zie bijgevoegd inschrijfformulier 

 
Hiertoe dient U een kopie van de BWP-of KWPN-stamboekdocumenten op te sturen naar het  
secretariaat BWP, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee – fax : 016/479985 of naar het e-mail-adres 
inge.meurrens@bwp.be van de tuigpaardmerries/tuigpaardruinen waarmee u aan de prijskamp wil deelnemen. 
Van de veulens dient men de dekkaart en een kopie de stamboekpapieren van de moeder naar het secretariaat te 
sturen.  
 

        

Verplichte richtlijnen : 
 
°  De begeleider dient volledig in het wit gekleed te zijn. De voorstellers die voor het monsteren een T-shirt of  
   sweater met het logo van “ Het Belgisch   Tuigpaard “ willen aankopen kunnen dit op het plaatselijk  
  secretariaat. De eigenaar/aanjager dient of in het wit of in net pak gekleed te zijn. 
 
° De voorgestelde paarden en veulens dienen getoiletteerd te zijn ( gevlochten manen met wolletjes, opgeschoren  
   benen en een verzorgde staart ).  
 
° PAARDEN VAN 2 JAAR EN OUDER MOETEN VERPLICHT MET HOOFDSTEL EN BIT VOORGESTELD 
   WORDEN 
 
° De hoofdstelnummers kunnen voor aanvang van de prijskamp afgehaald worden op het plaatselijk secretariaat.  
  Daar zullen ook de nodige afrekeningen gedaan worden. 
 * Lidgeld BWP voor 2015 : 85 euro ( verplicht te betalen voor deelname aan de prijskamp  
         voor niet-leden)      
 * Opname van niet BWP geboren merries : 35 euro 
 * Overgang van veulenboek naar stamboek : 10 euro 
 
° Monsterknechten : 
  Op de keuring zullen er monsterknechten ter beschikking zijn. De eigenaars die op hen beroep willen  
  doen kunnen bij inschrijving bonnetjes kopen aan € 5.-/stuk. Per voorstelling zijn er twee    
  monsterknechten nodig, die na het monsteren ieder een bonnetje krijgen dat zij nadien aan het    
  plaatselijk secretariaat kunnen omruilen tegen geld. 
 
 

 

Aandacht : 
 
+ Trainingsdag “ Keuringsklaar maken “ ( +/- één week op voorhand ) 
   De info volgt via de TP site en via e-mail 
 
+ Reservatie boxen : kostprijs 10€/box, aan te vragen via het inschrijfformulier en 
                                    zal ter plaatse afgerekend worden.   
 
+ Na afloop wordt er een maaltijd voorzien voor de juryleden en medewerkers. 
   Ook aan de overige tuigpaardfokkers en –liefhebbers wordt de mogelijkheid geboden  
   om mee te eten. Gelieve via het inschrijfformulier kenbaar te maken met hoeveel  
   personen u wenst te blijven eten. De betaling zal afgerekend worden aan het plaatselijk 
   secretariaat. In ruil hiervoor krijgt men de nodige eetbonnen. 
 

 
Indien U meer uitleg wenst over het verloop van deze tuigpaardenkeuring kunt zich steeds wenden tot het 
secretariaat BWP. 
 
 Met vriendelijke groeten, 
 
Tuigpaarden Werkgroep BWP 



 

 
INSCHRIJFFORMULIER   

 TUIGPAARDENKEURING VAN 25/07/2015, PUURS 

                   
Om tuigpaarden aan te melden, onderstaand formulier ingevuld voor 5 JULI 2015 terugsturen naar BWP, 
WAVERSEBAAN 99, 3050 OUD-HEVERLEE. – tel.: 016/47.99.80 – fax : 016/47.99.85 
 
Naam : ...................................................................................................................................... 
 
Adres : ...................................................................................................................................... 
 
Lidnummer : ........................................................... 

 

Telefoonnr : ............................................................ 
 
Schrijft volgende tuigpaardpaarden en tuigpaardveulens in: 
 

Naam Geboorte- 
datum 

Stamboeknr 
KWPN/BWP 

Vader Aan de hand 
(*) 

In tuig 
Sport (*) 

In tuig 
Fokmerries (*) 

1. 
 
 

      

2. 
 
 

      

3. 
 
 

      

4. 
 
 

      

(*) : deelname aanduiden met een kruisje 
 

Gelieve hieronder voor de aangespannen rubrieken : naam rijder – naam paard – 
koetsnummer door te geven : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

!!!!! Fotocopie van origineel KWPN-stamboekpapier mee opsturen indien de merrie nog niet 
bij BWP geregistreerd is !!!!! 
 

INSCHRIJVING – MAALTIJD ( inschrijven voor 5 juli a.s. ) 
 
( Naam ) …………………………………………………………………………………………………… wenst 
 
……………………………. (aantal ) maaltijden te reserveren.  
 

 

RESERVATIE BOXEN (aanvragen voor 5 juli a.s. ) 
 
( Naam ) …………………………………………………………………………………………………… wenst 
 
……………………………. (aantal ) boxen te reserveren.  
 

 

Datum : ...........................................................   Handtekening : ................................................ 
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Betreft :  IBOP test tijdens de Nationale merriekeuring 2015 
 
 
 
Beste Fokker, 
 
 
 
 
In navolging van de KWPN reglementering wordt er tijdens de Nationale tuigpaardenkeuring BWP de IBOP proef 
georganiseerd. Deze test bestaat uit een dressuurproef en een showproef. Om te kunnen deelnemen aan de IBOP 
proef moet er voldaan zijn aan volgende voorwaarden : 
° Belgisch geregistreerd zijn 
° Minstens 1 jaar in bezit van Belgische eigenaar 
° Deelname aan de prijskamp 
 
U kan uw stermerries hiervoor inschrijven via de onderstaande de inschrijfstrook. 
Een stermerrie krijgt dan het predicaat “ voorlopig keur “. Wanneer zij later een veulen toont krijgt zij het “ keur “ 
predicaat.   
 
Om praktische redenen zullen de merries eerst beoordeeld worden in de aangespannen wedstrijd ( showproef ) nadien 
zal dan de dressuurproef afgelegd worden.  
 
De volledige reglementering met toelichting inzake de optoming, de proeven en de beoordeling vindt u  op site 

www.bwp.be � TUIGPAARDEN   
 
 
Hopelijk heeft u interesse voor dit nieuwe initiatief, 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Tuigpaarden Werkgroep BWP 
 

 

INSCHRIJVING IBOP TEST  
           
                                                            Ten laatste 05/07/2015 toesturen aan  secretariaat BWP 

                                   WAVERSEBAAN 99, 3050 OUD-HEVERLEE. - fax : 016/47.99.85 
 

 
Ondergetekende …………………………………………………………………………………………………. 
 
Schrijft zijn merries (‘s) in   ………………………………………………………………………………………….. 
                                          …………………………………………………………………………………………… 
                                           …………………………………………………………………………………………… 
 
Datum : ........................................................... 
 
Handtekening : ................................................ 

 


