
 

 

BWP PRIJSKAMPEN 2015 

“ Van, voor en door de fokker “ 
 

Provincie West-Vlaanderen 
 

 
 
 

Beste fokker, 

 
 
 
Om het prijskampgebeuren zo aantrekkelijk mogelijk te maken heeft de provincie West-Vlaanderen vorig jaar 
gesleuteld aan de formule. Zo hebben de gewesten Torhout en Pittem hebben besloten om hun krachten te 
verenigen om een gezamelijke prijskamp te organiseren en zullen de aanduidingen van de nationale selecties en 
exterieurlabels gebeuren tijdens de gewestelijke prijskampen.  
 
De West-Vlaamse fokkers kunnen met hun springgefokte paarden terecht op de prijskamp van de gewesten 
Leiestreek ( 04/07/15 ) of  Pittem&Torhout ( 15/08/2015 ) of Oost-Vleteren ( 22/08/2015 ).  
De prijskamp voor de dressuurgefokte paarden wordt georganiseerd door het gewest Leiestreek. Deze vindt 
gelijktijdig plaats met hun prijskamp voor de springgefokte paarden nl. op 4 juli a.s. vanaf 9u00 in “ Het Zilveren 
Spoor “ te Moorsele.  
De inschrijfformulieren per prijskamp vindt u in bijlage. Verdere info van deze activiteiten wordt op de BWP website 
geplaatst onder de rubriek “ kalender “.  
 
Het Nationaal Kampioenschap voor BWP eliteveulens vindt dit jaar plaats op 29 augustus 2015 in Stal Hulsterlo, 
Meerdonk. Voor deelname aan dit evenement kan niet vrij ingeschreven worden, maar moet er een provinciale 
selectie behaald worden. In de provincie West-Vlaanderen worden de springgefokte veulens geselecteerd op de 
gewestelijke prijskampen van Leiestreek, Pittem&Torhout en Oost-Vleteren. De dressuurgefokte veulens kunnen 
enkel geselecteerd worden op de prijskampen van Leiestreek en Pittem&Torhout 
Aan dit nationaal evenement wordt ook een primering van de veulens gekoppeld : de geselecteerde veulens die 
deelnemen aan de wedstrijd krijgen een 1° PREMIE toegekend en de veulens die aantreden in de finale krijgen de 
titel ELITEVEULEN.  
 
Op 17 oktober 2015 zal voor de derde maal de BWP fokkerijdag georganiseerd worden in het Hippisch Centrum ‘ 
De Moervelden ‘ te Broechem. Naast de Nationale Prijskampen BWP en BRp zal er opnieuw een Interprovinciaal 
BWP Kampioenschap vrijspringen georganiseerd worden. Voor deze interprovinciale wedstrijd vrijspringen wordt er 
verwacht dat de provincies op eigen initiatief vijf driejarige BWP merries selecteren die ze willen afvaardingen. 
Ook BRp komt nog uitgebreider aan bod met de nationale presentatierubriek voor ponyvoorstellers en een wedstrijd 
vrijspringen voor 3-jarige BRp-pony’s.  
 
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 West-Vlaanderen



 


