
 

RICHTLIJNEN VOOR DE PRIJSKAMP B.W.P. TE EVERGEM 15 AUGUSTUS 2015 

 
GRAAG UW AANDACHT VOOR: 
 

- Selectie veulens nationaal veulenkampioenschap : In het gewest Evergem zullen er zowel spring- als 
dressuurveulens geselecteerd worden. In Sint-Niklaas (22/08/2015) worden enkel nog springveulens geselecteerd. 

 
1. Algemene gegevens. 
Datum : 15 augustus 2015  Plaats :  Evergem    Uur : 10u00 
Terrein : Kasteel van Wippelgem, Kramershoek 6, Evergem 
 
2. Inschrijving. 
 ° Inschrijfformulier :   gelieve correct in te vullen en tijdig te versturen naar het inschrijfadres 

� uiterste inschrijfdatum: 06/08/2015 
� inschrijfadres: PHILIPPE LIEVEVRAUW – MANDEWEEGSKEN 51 – 9900 EEKLO - 0473/942.683 - 

info@bwpevergem.be  
� °  Inschrijfgeld : 10 euro per ingeschreven paard  (ook voor veulens)  
� via overschrijving op rek.nr.: BE02 103-0146345-40  

o MEDEDELING : PRIJSKAMP EVERGEM 
STORTINGSBEWIJS MEESTUREN   AANDACHT : Er kan ter plaatse bij ingeschreven worden tegen een vergoeding van 20 
euro per paard  
 
3. Welke paarden mogen deelnemen? 
°  Springmerries : 
  - Elke merrie ingeschreven in het (hulp)veulenboek of (hulp)stamboek of wachtregister van BWP en 
     met een leeftijd  tussen 1 en 15 jaar mag deelnemen aan de prijskampen. 
     Merries van drie jaar of ouder die geregistreerd staan in het veulenboek of wachtregister en min. 3  
     generaties hebben met erkende voorouders gaan na de beoordeling door de jury over naar het  
     stamboek I.  
  - Een merrie uit een rijpaardenstamboek dat lid is van de WBFSH kan vanaf driejarige leeftijd  
    aantreden op de BWP prijskampen, indien in de eerste drie generaties enkel erkende paarden voorkomen. Ook een merrie 
    uit een Volbloed of  Anglo-Arabisch of Draver stamboek van de EU en USA kunnen deelnemen.  
    Zij worden na beoordeling door de jury opgenomen in het stamboek I.  
° Veulens: springen én dressuur 
  De gewestelijke veulenrubrieken of de provinciale veulenwedstrijden worden gebruikt voor de provinciale  
  afvaardiging naar het Nationaal Kampioenschap voor BWP Eliteveulens. Enkel de veulens die geregistreerd staan  
  in de klasse I van de fokkerij-afdeling komen hiervoor 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 :  

� Ingeschreven in ( hulp)veulenboek of (hulp)stamboek B.W.P.  
 

AANDACHT : GELIEVE BIJ DE VEULENS STEEDS DE OPTIE SPRINGEN OF DRESSUUR AAN TE DUIDEN 
 
 

8 augustus 2015  : BWFA - www.bwfa.be   
 

5-9 augustus 2015:  Jumping Beervelde – Flanders Horse Event  
 

 
 

 
4. Het verloop van de prijskamp. 
De paarden worden apart ingedeeld en dit in verschillende leeftijdscategorieën, die kunnen samengevoegd of opgesplitst 
worden naar gelang het aantal deelnemers.  

� de springgefokte merries van de oudste leeftijdsgroep en zo naar beneden tot aan de vierjarigen & 
dagkampioenschap tussen de best geklasseerde merries van iedere reeks.  

� categorieën van de vrouwelijke springgefokte paarden van drie, twee en één jaar  & jeugdkampioenschap  
tussen de best geklasseerde merries van iedere reeks 

� de mannelijke springgefokte jaarlingen 
� stal van de dag 

de veulens : * veulens optie dressuur  ( opsplitsing in reeksen afh. van het aantal deelnemers ) 
                    * mannelijk veulens optie springen 
                    * vrouwelijke veulens optie springen 
                    Hier worden ook de veulens geselecteerd die nationaal mogen aantreden. 
 
   



AANDACHT : De startvolgorde is na de sluiting van de inschrijvingen beschikbaar op de BWP site www.bwp.be  
                        onder de rubriek kalender. 
 
5. Prijzengeld. 
 
Dat bedraagt 60 euro voor de eerste, 50 euro voor de tweede, 40 euro voor de derde, 30 euro voor de vierde, 25 euro voor de 
vijfde en 20 euro voor de volgenden.   
 
 
 
AANDACHT : Voor de deelnemende paarden van buiten het gewest: zij zullen enkel een volgprijs ontvangen, ongeacht 
de behaalde plaats. 
 
6. Presentatie van de paarden. 
 
° Paarden : correct getoiletteerd ( ingevlochten, … ) 
° Voorstellers : Blauwe jeansbroek en BWP sweater of polo. BWP jas is toegestaan bij slecht weer. 
 
 
7. Praktische schikkingen 
 
° Hoofdstelnummers : bij aankomst af te halen op het plaatselijk secretariaat. 
                                      Deze moeten links en rechts bevestigd worden aan het hoofdstel/halster. 
° Stamboekdocumenten : Elk deelnemend paard moet vergezeld zijn van een stamboekdocument. 
° Kostprijs :  Bij het afhalen van de kopnummers zal er aan de betrokken eigenaars gevraagd worden om zich in orde te stellen 
inzake lidgeld ( lidgeld A : 85 euro / 61 euro voor LRV leden, lidgeld B : 30 euro ), registratie van de overgang ( 10 euro ) en 
opname in het stamboek ( 35 euro ).  
 
8. Stokmaatmeting / Beoordelingsrapport. 
 
° Stokmaatmeting en beoordelingsrapport exterieur  

� Voor 3- en 4-jarige merries ( overgang / opname ) en mannelijke driejarigen ( via rubriek 3.1 of 3.2 ) : vanaf 11u00 in 
een aparte voorstellingsring  

� Stokmaatmeting : door de veulencontroleur. Een paard kan max. tweemaal hermeten worden.  
� Beoordelingsformulier exterieur : beoordeling van 35 exterieurkenmerken en 9 mogelijke afwijkingen onderverdeeld in                                                               

type, beenwerk en bewegingen. 
    
 AANDACHT :  Een kopie van de rapporten wordt ter plaatse ter beschikking gesteld aan de betrokken eigenaars. 
  Op basis van deze rapporten zullen voor de BWP hengsten de exterieurindexen (per kenmerk) berekend 
  worden. Deze gloednieuwe indexen zijn via de vernieuwde hengstenfiche kenbaar gemaakt op  
   de BWP website – rubriek hengsten.  

 
9. Exterieurlabel ( E-label ). 
 
°  Elitepredikaat voor BWP merries : exterieurlabel + prestatielabel + gezondheidslabel 
° Exterieurlabel : 
                             - VOORWAARDEN :  

� Leeftijd : - van 3 t.e.m. 10 jaar : na één positieve beoordeling              
� ingeschreven in stamboek BWP en drie gekende generaties voorouders 
� min. 1 nakomeling, zo niet wordt het E-label onder voorbehoud toegekend   
 

Van de deelnemende paarden wordt verwacht dat ze ingeënt zijn tegen Rhinopneumonie 

 

Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich akkoord met de richtlijnen vermeld in dit schrijven, met de eventuele 
beslissingen van de inrichters en met de reglementering aangaande de prijskampen. 


