
 

 

BWP PRIJSKAMPEN 2017 

“ Van, voor en door de fokker “ 

 

Provincie Brabant 

 
 

 

 

Beste fokker, 

 

 

Het sportieve succes van het stamboek BWP is gebaseerd op de pijlers EXTERIEUR, 

PRESTATIE en GEZONDHEID. Het is op de BWP prijskampen dat de gelegenheid geboden 

wordt om de merries / veulens exterieurmatig te laten beoordelen door de jury.  

Deze beoordeling wordt op verschillende manieren benaderd :  

- de opmaak van een rangschikking per leeftijdsgroep 

- het scoren van de individuele exterieurkenmerken (veulens en 3- of 4-jarige merries) 

- het toekennen van labels aan de merries en de veulens  

 

In de provincie Brabant vinden er twee prijskampen plaats. Fokkers van het gewest Tienen 

kunnen deelnemen aan de prijskamp in Glabbeek (01/07). Fokkers van het gewest Wambeek 

kunnen deelnemen aan de prijskamp in Wambeek (22/07). DDDDe dressuur gefokte paarden e dressuur gefokte paarden e dressuur gefokte paarden e dressuur gefokte paarden en en en en 

de dressuurveulens de dressuurveulens de dressuurveulens de dressuurveulens kunnen enkel aantreden kunnen enkel aantreden kunnen enkel aantreden kunnen enkel aantreden op de prijskamp in Glabbeek.op de prijskamp in Glabbeek.op de prijskamp in Glabbeek.op de prijskamp in Glabbeek.  

Tijdens deze BWP activiteiten zal er een verantwoordelijke van het BWP secretariaat aanwezig 

zijn, waar iedere fokker terecht kan met zijn administratie en zijn vragen.  

 

Aan deze prijskampen zijn ook de selecties gekoppeld voor het Nationaal Kampioenschap 

BWP eliteveulens en de Nationale Fokkerijdag BWP. 

Het Nationaal Kampioenschap voor BWP eliteveulens vindt plaats op zaterdag 26 

augustus 2017, Hulsterlo – Kieldrecht en tijdens Nationale Fokkerijdag BWP – 14 oktober 

2017, Moervelden – Broechem wordt er naast de nationale prijskampen voor spring- en 

dressuurgefokte merries van 1 t.e.m. 6 jaar ook de vernieuwde wedstrijd vrijspringen voor twee 

– en driejarige merries georganiseerd.   

 

Het inschrijven voor deze prijskampen verloopt digitaal via de site www.belgian-  

warmblood.com. In de slider bevindt zich de groene knop ‘Inschrijving Events’, waarlangs kan  

ingeschreven worden. De fokkers die hiertoe niet de mogelijkheid hebben, kunnen nog steeds 

aanmelden met het inschrijfformulier.  

 

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! 

 

 

BWP Brabant 


