
 
Gewest Hoogstraten 

 

 

Op zondag 20 maart 2016 organiseert het BWP-gewest Hoogstraten haar jaarlijkse 'Showdag 

voor Jonge Belgische paarden' in Rijhal Kraaienhorst, Kraaienhorst te Brecht. 

De aanvang is voorzien om 11.00 uur stipt. 

 

Het opzet van deze dag is het tonen van 2- en 3-jarige paarden, zowel mannelijke als 

vrouwelijke dieren. Deze organisatie staat open voor paarden, geboren in 2013 en 2014, 

geregistreerd in een Belgisch erkend stamboek (BWP, SBS, Zangersheide) en in het bezit van 

BWP-leden. De paarden worden op hetzelfde moment op exterieur en op vrij springen 

beoordeeld. De 3-jarigen worden ook lineair gescoord. 

 

De 2-jarigen mannelijke paarden komen eerst, gevolgd door de 2-jarige merries en dan de 3-

jarigen mannelijke en vrouwelijke paarden. 

Van elke reeks wordt een einduitslag berekend op basis van de beoordeling op exterieur en vrij 

springen. Het paard met de hoogste totaalscore van de dag wordt  Kraaienhorstkampioen 2016. Er 

worden waardevolle prijzen uitgereikt.  

 

De paarden zijn getoiletteerd en de begeleiders zijn in correct uniform. Op uw vraag kunnen er 

begeleiders aangesproken worden om uw paarden voor te stellen.  

 

Inschrijvingen kunnen enkel met bijgevoegd inschrijvingsformulier en zijn pas geldig als aan 

volgende voorwaarden is voldaan: 

 

- Het paard dient op naam van de eigenaar geregistreerd te zijn. 

- Per deelnemende eigenaar: 12,00 € /BWP-paard. 

    20,00 € /niet-BWP-paard (SBS, Zangersheide) 

   

Inschrijvingen moeten ten laatste op 11 maart 2016  binnen zijn bij Jan Vermeiren, 

Kalmthoutsesteenweg 195, 2990 Wuustwezel.  

 

Volledig vrijblijvend worden er voor de jonge paarden twee oefenavonden ‘Vrijspringen’ 

ingericht. Deze gaan door op maandag  29 februari 2016 en op maandag 7 maart 2016 telkens 

vanaf 19.30 uur in Rijhal Kraaienhorst te Brecht.  

 



 

    Inschrijvingsformulier  

Gewest Hoogstraten 

         

 

(Invullen in drukletters aub) 

 

NAAM + VOORNAAM :................................................................................ 

 

 

ADRES   :................................................................................ 

 

    :................................................................................ 

 

TELEFOON   :................................................................................ 

 

 

schrijft volgende paarden in voor de showdag Jonge Belgische Paarden op zondag 20 maart 2016 

 

 

Paard stamboeknummer geboortedatum geslacht  

        

        

        

        

        

 

en zal het inschrijvingsgeld ..................... EURO per cheque of per overschrijving op 

rekeningnummer IBAN BE92 -733-1431034-23 overmaken. 

 

VOOR PAARDEN VAN HET SBS- EN VAN HET ZANGERSHEIDESTAMBOEK DIENT 

EEN KOPIE VAN DE AFSTAMMING BIJGEVOEGD TE WORDEN. 

 

Uiterste inschrijvingsdatum:   11 maart 2016 

 

Te versturen aan:   Jan Vermeiren, Kalmthoutsesteenweg 195, 2990  Wuustwezel 

Of via:    Janvermeiren26@gmail.com 

Of via:    tel 03/669 74 73 na 19.00 uur. 


