
 

 

BWP PRIJSKAMPEN 2016 

“ Van, voor en door de fokker “ 

 

Provincie Antwerpen 

 
Beste fokker,  

 

Het sportieve succes van het stamboek BWP is gebaseerd op de pijlers EXTERIEUR, 

PRESTATIE en GEZONDHEID. Het is op de BWP prijskampen dat de gelegenheid geboden 

wordt om de merries / veulens exterieurmatig te laten beoordelen door de jury. Deze 

beoordeling wordt op verschillende manieren benaderd :  

 - de opmaak van een rangschikking per leeftijdsgroep 

 - het scoren van de individuele exterieurkenmerken ( veulens en 3- of 4-jarige merries ) 

 - het toekennen van labels aan de merries en de veulens  

 

In Antwerpen kunnen de springgefokte paarden deelnemen aan de prijskamp georganiseerd door 

het gewest Geel ( 16/07/2016 ) of het gewest Heist-op-de-Berg ( 10/09/2016 ). De prijskamp voor de 

dressuurgefokte paarden wordt georganiseerd door het gewest Geel ( 16/07/2016 ).  

Het inschrijven voor deze BWP activiteiten verloopt vanaf dit jaar digitaal. Via de 

BWP website kan er met de knop “ Vlugge inschrijving BWP/wedstrijden/prijskampen 

“ op een vlotte en eenvoudige manier aangemeld worden. De fokkers die hiertoe niet 

de mogelijkheid hebben, kunnen aanmelden met het inschrijfformulier.  

 

Het Nationaal Kampioenschap voor BWP eliteveulens vindt plaats op zaterdag 27 augustus 

2016, Hulsterlo - Kieldrecht. In de provincie Antwerpen worden de veulens ( springen en dressuur ) 

geselecteerd op het Antwerps Veulenkampioenschap dat door het gewest Broechem georganiseerd 

wordt op zaterdag 6 augustus 2016 te Pulderbos.   

De inschrijving voor het Antwerps Veulenkampioenschap loopt ook via de BWP website.  

 

Tijdens de Nationale Fokkerijdag BWP – 15 oktober 2016, Moervelden – Broechem wordt er 

naast de nationale prijskampen voor spring- en dressuurgefokte merries van 1 t.e.m. 6 jaar ook een 

wedstrijd vrijspringen voor driejarige merries georganiseerd.  Deze is toegankelijk voor al de 3-jarige 

merries die deelnamen aan de prijskampen 2016 en er wordt ook een interprovinciale wedstrijd aan 

gekoppeld.  

 

 
 

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 

 



 
 

   Richtlijnen voor de BWP prijskampen 2016       
 

Welke paarden kunnen aantreden op de prijskamp ?   

°  Merries : 

 Elke merrie ingeschreven in BWP ( behalve B-register ) en met een leeftijd vanaf 1 jaar mag  deelnemen aan de 

prijskampen. Vanaf de leeftijd van 1 jaar kunnen ALLE merries uit een rijpaardenstamboek dat lid is van de 

WBFSH en merries uit een Volbloed of  Anglo-Arabisch  of Draver stamboek van de EU en USA opgenomen 

worden in klasse I van het BWP stamboek en deelnemen aan het BWP prijskampgebeuren, inclusief deelname 

aan de nationale prijskamp. De pedigree van deze merries kan via de uploadknop ( website ) of via een copie 

doorgegeven worden.  

°  Veulens : 

 Enkel de veulens die geregistreerd staan in de klasse I van de fokkerijafdeling BWP komen 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.  

° Mannelijke jaarlingen : 

      Enkel de jaarlingen die geregistreerd staan in de klasse I van de fokkerijafdeling BWP komen in aanmerking. 

 

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. 

 

Startvolgorde prijskampen / praktische schikkingen en administratieve hulp  

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

    www.bwp.be onder de rubriek : kalender. 

° Praktische schikkingen :  

� Van de deelnemende paarden wordt verwacht dat ze ingeënt zijn tegen rhinopneumonie.   

� 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  

      (  13€ ) en opname ( 43€ ). 

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

       gesteld worden voor signalementcontrole.  

° Administratieve hulp : Op iedere prijskamp is een verantwoordelijke van het BWP secretariaat – Oud-Heverlee.     

                                            Daar kan iedere fokker terecht met zijn papierwerk en vragen.  

 

Stamboekwerking  

° Stokmaatmeting en beoordelingsrapport exterieur voor 3- en 4-jarige merries ( bij de overgang )  

� 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. 

° Veulenrapport voor spring- en dressuurveulens ( enkel voor de BWP geboren veulens ) 

� Beoordeling van 17 exterieurkenmerken en 4 mogelijke afwijkingen onderverdeeld in type, beenwerk  

 en bewegingen. 

 

4) Aanduiding exterieurlabels op de gewestelijke prijskampen 

  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 

           Minimum 1 nakomeling, zo niet wordt het E-label onder voorbehoud toegekend   

 

5 ) Opname veulens : de veulens kunnen geschetst worden op de prijskampen  


