
 
 
Beste fokkers, deelnemers, sympathisanten, 
sponsors, supporters, vrijwilligers en familie... 

Het bestuur van het BWP Gewest LEIESTREEK dankt u van harte om aanwezig te zijn op onze 

gewestelijke prijskamp springen en dressuur en voorde tweede maal op de Flanders Open 

Foal Championship vandaag zaterdag 2 juli 2016. 

 

Het programma bestaat uit:  

 

� Prijskamp BWP Leiestreek met selectie spring-en dressuurpaarden voor de nationale 

     BWP fokkerijdag in het Hippisch Centrum “De Moervelden “ op 15 oktober 2016. 

     Opmaak van de beoordelingsrapporten – exterieur/meten en toekenning van  

     de E-labels en huldiging van de dag-en jeugdkampioenen BWP. 

 

� Flanders Open Foal Championship: open voor alle stamboeken!! 

     Met selectie voor het Nationaal Kampioenschap voor BWP eliteveulens in  

     Stal Huslterlo op 27 augustus 2016. 

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

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

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

     Selectie van de finaleveulens voor Flanders Open Championship en huldiging van de  

     kampioenveulens. 

     Signalementopname van de veulens 

 

���� Nieuw!! Selectie voor de veulenveiling op Prinsjesdag in Nederland op 13 en 14  

      september 2016. Meer informatie is te vinden op www.prinsjesdag.eu 

 

 

 

Onze voorzitter van BWP LEIESTREEK José Vancoillie wordt opnieuw bijgestaan door de 

penningmeester Lieven Delputte en secretaresse Géraldine Coigné en de bestuursleden 

Geert Ghekiere, Thomas Loyson, Benjamin Vandaele, Marc Colman, Filip Werbrouck,  

 Filip Ghekiere, Hendrik Vandorpe, Stefaan Vancoillie, Melody De Laere en Maxime Deforche. 

Ook een volledig team van vrijwilligers en familieleden waarvoor onze dank staat paraat om 

er samen met jullie een mooie dag van te maken.  

 

Ook nu weer werd de prachtige accommodatie van het Zilveren Spoor afgehuurd waarvoor 

onze speciale dank aan de familie Vangeenberghe en is er mogelijkheid tot het huren van 

een stal. Jonge paarden en veulens naar een prijskamp brengen zorgt voor enorme 

inspanningen van onze fokkers/ begeleiders en we zijn jullie daar dan ook enorm dankbaar 

voor. Daarvoor willen we jullie de kans geven om de paarden en veulens op een rustige en 

veilige manier te kunnen voorstellen.  

 

We voorzien opnieuw barbecue met braadworsten en dranken aan democratische prijzen, 

champagnebar, fotogaaf ter plaatse, enz… 

Ook dit jaar gaat niemand van onze deelnemers gaat met lege handen naar huis want er is 

dit jaar opnieuw een superprijzenpot voorzien met mooie aandenkens en talrijke 

naturaprijzen voor iedere deelnemer !!!! Niemand gaat met lege handen naar huis! 

 



Ook belangrijk is dat de uitslag van elke reeks zal toegelicht worden door onze vakbekwame 

en gerenommeerde nationale en internationale jury. 

Mogen we er jullie ook op wijzen dat de jury beschikbaar zal zijn na de prijskamp voor een 

woordje uitleg over jullie paard en/of veulen. 

Transparantie en openheid vinden we heel belangrijk en dit kan alleen maar bijdragen tot 

een nog betere kennis en inzicht. 

Ook is er een onmiddellijke afwerking van alle BWP documenten ter plaatse voorzien. 

 

We willen jullie ook alvast uitnodingen op FLANDERS FREE JUMP die doorgaat op zaterdag 

10 september 2016. Deze wedstrijd vrijspringen voor 2-en 3jarige paarden is OPEN voor alle 

erkende stamboeken! 

Ook zal BWP Leiestreek in de maand september een aanlegtest organiseren voor 3- en 4 

jarige spring-en dressuurpaarden. Bijkomende informatie volgt nog. Je kan ook altijd onze 

website raadplegen www.bwp-leiestreek.be en je kan ons ook liken op Facebook, Twitter en 

Instagram onder “BWP-Leiestreek” zodat je altijd op de hoogte kunt blijven van onze 

evenementen. 

 

We gaan ervan uit dat we met zijn allen begaan zijn met eenzelfde hobby en interesse voor 

de fokkerij en paardensport en willen er dan ook met jullie samen een mooie dag van 

maken. 

Wij danken dan ook alle fokkers want het is dankzij jullie dat er getallenteerde paarden op 

de markt komen en jullie staan aan de basis van het ganse paardengebeuren. 

Zonder fokkers geen paarden !!!  

 

Met vriendelijke groeten 

 

Het bestuur BWP LEIESTREEK 

“Van, voor en door de fokker” 

 

 

 

 

 


