
BWP-GEWEST ZUID-OOST-VLAANDEREN ORGANISEERT

SELECTIEWEDSTRIJD FLANDERS BWP CUPSELECTIEWEDSTRIJD FLANDERS BWP CUP

Beste fokker,

Op zaterdag 24 februari 2018 organiseren de BWP provinciebesturen van Oost -en West Vlaanderen in samenwerking met 
Flanders Horse Expo (Flanders Expo – Gent) de “Flanders BWP Cup”.

Deze aanlegtest voor jonge spring -en dressuurpaarden wordt door BWP-gewest Zuid-Oost-Vlaanderen samen in stand 
gebracht met de drie overige Oost-Vlaamse gewesten St-Niklaas, Moerbeke en Evergem. Vanaf dit jaar zal ook provincie West-
Vlaanderen zijn medewerking verlenen aan dit evenement

Per gewest wordt een selectiewedstrijd georganiseerd waar drie 5 en drie 6-jarige springpaarden en maximum twee 
dressuurpaarden van respectievelijk 4, 5, 6 of 7 jaar (merries of ruinen, géén hengsten) aangeduid wordt om deel te 
nemen aan de finalewedstrijd op zaterdag 24 februari in Flanders Expo.

Selectiemoment voor spring- en dressuurpaardenpaarden BWP Zuid-Oost-Vlaanderen:

VRIJDAG AVOND 2 FEBRUARI om 19 UUR

LOCATIE: STOETERIJ DE MOLENBERG

DOORNIKSESTEENWEG 25 – 9600 RONSE

DEELNAMEVOORWAARDEN:

Aan de selectiewedstrijd en de finale van de Flanders BWP Cup tijdens Flanders Horse Expo in Gent kunnen enkel paarden 
deelnemen die bij geboorte bij BWP geregistreerd werden! De 5-jarige springpaarden springen een parcours van 1m05. Voor de 
6-jarigen hebben de hindernissen een hoogte van 1m15. De dressuurpaarden verrijden een vrij nummer.

Aan de selectiewedstrijd van BWP Zuid-Oost-Vlaanderen kunnen enkel paarden deelnemen die in gewest Zuid-Oost-
Vlaanderen geboren werden. De eigenaar van een deelnemend paard kan evenwel woonachtig zijn in een ander gewest.

Tijdens de selectie alsook op de finale worden de paarden door een vakkundige jury beoordeeld.

Het gewest met de beste groep paarden op de finale van 24 februari wint de Flanders BWP Cup. Op die finale wordt ook dit 
jaar een aanzienlijke prijzenpot voorzien van maar liefst 1000 euro.

Inschrijven kan door het onderstaand inschrijvingsformulier te mailen naar davy.moreels@skynet.be. Voor verdere inlichtingen 
kan u ook contact opnemen met: 0494 52 33 56 (Peter De Brabandere) of 0478 58 44 31 (Davy Moreels).

INSCHRIJVINGSFORMULIER (alle velden verplicht in te vullen!)

Eigenaar: …………………………………...…………………………………………………...................................................................

E-mailadres: ….................................................................................................................................................................................

Straat + nr: …................................................................................................. Gemeente:...............................................................

Fokker: ….........................................................................................................................................................................................

Straat + nr.:…................................................................................................. Gemeente:...............................................................

SCHRIJFT VOLGEND PAARD IN (naam): …..................................................................................................................

MERRIE / RUIN (*) + Geboortedatum: …..................................... Chipnummer: .......................................................................

OPTIE: springen / dressuur (*)                                                           (* schrappen wat niet past)

AFSTAMMING:

Vader (naam): …..............................................................................................................................................................................

Moeder (naam): …........................................................................ VM (naam): ……………………………............................…..

NAAM RUITER: ..............................................................................................................................................................................

Fotokopie stamboekbewijs met vermelding van het chipnummer verplicht mee te sturen!
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