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                BWP PRIJSKAMPEN 2017 

               “ Van, voor en door de fokker “ 

 

               Provincie Oost-Vlaanderen 

 
 

 

Beste fokker,  

 

 

Het sportieve succes van het stamboek Belgian Warmblood 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 Oost-Vlaanderen wordt er in ieder gewest een prijskamp georganiseerd voor de 

springgefokte merries en veulens. De dressuurgefokte merries konden in Moerbeke-Waas 

terecht. Op de prijskamp van het gewest Evergem kunnen er ook nog dressuurveulens 

aantreden.  

 

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

eliteveulens - 26 augustus 2017, Stal Hulsterlo – Meerdonk en de Fokkerijdag BWP – 14 oktober 

2017, Moervelden – Broechem.  

 

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

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

 

Het inschrijven voor deze BWP activiteiten 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, 

 

 

Het Bestuur BWP Oost-Vlaanderen 


