
Prijskampen 2015 

Op bepaalde prijskampen worden ook de veulens geselecteerd voor het Nationaal Kampioenschap 

BWP Eliteveulens.  Via www.bwp.be blijft u op de hoogte van de prijskampen en selectiemomenten. 

 

Prijskampen BWP & Selectiemomenten veulens 

Oost-Vlaanderen 

22/06 Moerbeke-Waas:  Prijskamp springen & dressuur, selectie spring- en dressuurveulens  

27/06 Zuid-Oost-Vlaanderen:  Prijskamp springen & Veulenkampioenschap, selectie springveulens 

15/08 Evergem:  Prijskamp springen,  selectie spring- en dressuurveulens 

22/08 Sint-Niklaas:  Prijskamp springen, selectie springveulens 

11/10 Deinze   Provinciale Prijskamp Oost-Vlaanderen 

 

West-Vlaanderen 

04/07 Leiestreek:  Prijskamp springen & dressuur, selectie spring- en dressuurveulens  

15/08 Pittem/Torhout: Prijskamp springen, selectie spring- en dressuurveulens 

22/08 Oostvleteren:  Prijskamp springen, selectie springveulens 

 

Brabant 

27/06 Tienen:   Prijskamp springen & dressuur, selectie spring- en dressuurveulens 

04/07 Wambeek:  Prijskamp springen, selectie springveulens 

 

Limburg 

25/07 Bocholt:  Prijskamp springen & dressuur + Limburgs Veulenkampioenschap, 

                                           selectie spring- en dressuurveulens 

  



Antwerpen 

20/06 Geel:   Prijskamp dressuur, deelname veulens (geen selectie) 

04/07 Hoogstraten:  Prijskamp springen, geen veulens 

01/08 Pulderbos:  Antwerps Veulenkampioenschap, selectie spring- en dressuurveulens 

12/09 Heist o/d Berg:  Prijskamp springen, deelname veulens (geen selectie) 

 

Wallonië - Gesves 

14/08    Selectie dressuurveulens 

15/08    Selectie springveulens  

16/08    Prijskamp springen & dressuur 

 

Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens Stal Hulsterlo : 29/08/2015 

BWP Fokkerijdag Moervelden :     17/10/2015 

 

  



Prijskampen BRp 2015  

-  

BRp veulens kunnen vrij inschrijven voor het Nationaal Kampioenschap (geen selectie) 

 

West-Vlaanderen :    27/06  

Brabant:    27/06 

Oost-Vlaanderen :   04/07  

Limburg:    25/07 

Antwerpen:     12/09 

 

Nationale prijskamp, Fokkerijdag, Moervelden 17/10 

 

Wedstrijden Bestgaande BRp 2015  

 

Brabant:   15/05 

West-Vlaanderen :   23/05 

Antwerpen :   25/05 

Oost-Vlaanderen :  04/07 

Limburg:   25/07 

 

Nationaal Bestgaande BRp, Heist o/d Berg : 19/09 

   

 Prijskamp TPB 2015  

 

Nationaal Prijskamp Tuigpaarden :  25/07 

 

 Prijskamp CpO 2015 



 

Nationale Connemara show en hengstenkeuring, Stal Hulsterlo  :  29/08 

 

 

Waarom deelnemen aan de prijskampen ? 

 

- Behoud van een goede exterieurmatige basis is de sterkte van BWP. 

- Correct en functioneel exterieur in correlatie met goede prestaties. 

- Rangschikkingssysteem op de prijskamp : geeft aan welk type merrie meer gewenst is en 

helpt de fokker het betere merriemateriaal te herkennen. 

- Prijskampindex  ( berekent via de klasseringen van alle aanverwanten ) : geeft de 

verwachtingswaarde aan in welke mate hengsten/merries in staat zijn om producten te 

leveren die goed scoren op exterieurmatig vlak. 

- Een elitemerrie op stal hebben : de droom van iedere fokker. 

Met het systeem van de labels ( exterieur, prestatie en gezondheid ) worden de kwaliteiten 

van de merrie zelf is acht genomen.  

- Opmaak van het beoordelingsrapport : geeft gedetailleerde informatie. 

Beoordelingsrapport exterieur :  33 exterieurkenmerken ( type, beenwerk, stap, draf ) 

Beoordelingsrapport springen :  10 exterieurkenmerken  ( galop, vrijspringen, werkwilligheid) 

Het rapport is een zeer handig instrument voor de fokkers bij de zoektocht naar een 

geschikte hengst. Het zal in de toekomst gebruikt worden voor de opmaak van 

fokwaardeschattingen van de exterieur- en springkenmerken van onze hengstenstapel. Het 

zal ook gehanteerd worden bij de beoordeling van de moederlijnen van onze kandidaat 

dekhengsten.  


