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      Richtlijnen voor de BWP prijskamp :  

 

    ZUID-OOST-VLAANDEREN - 23/06/2018 

 

Info en inschrijven 

 

Datum : Zaterdag 23 juni 2018  Plaats : Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem)  Uur : 09u00  

Terrein : KI Center Ekwi, Morelgem 59A, 9520 Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem)  

                 Nieuw aangelegde all-weather piste en voldoende parkeergelegenheid! 
                (wegbeschrijving zie hieronder)   

 

Contactpersoon : Davy Moreels, Oudenaardseheerweg 51 te 9810 NAZARETH, GSM : 0478/584.431, email :   

                   davy.moreels@skynet.be  

 

Inschrijven :  ten laatste 17 juni 2018  

-     Online via www.belgian.warmblood.com 

In de slider bevindt zich de groene knop ‘Inschrijving Events’ waarlangs kan ingeschreven 

worden voor de prijskamp(en). 

- Leden die niet digitaal kunnen inschrijven, kunnen het inschrijfformulier invullen en 

opsturen naar het secretariaat : BWP, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee, fax : 

016/479985, e-mail : info@bwp.be 

                      

 De waarborg bedraagt 10 euro per paard – overschrijven op rekeningnummer: BE04 7350 3831 9331 ( 

mededeling : prijskamp Zuid-Oost-Vlaanderen ) 

 

Welke paarden kunnen aantreden op de prijskamp ?   

 

Op de prijskamp van het gewest Zuid-Oost-Vlaanderen vindt de exterieurbeoordeling plaats van de spring-

gefokte paarden.  

 

°  Merries : 

Elke merrie ingeschreven in BWP (ook B-register) en met een leeftijd vanaf 1 jaar mag deelnemen aan de 

prijskampen. Vanaf de leeftijd van 1 jaar kunnen alle merries uit een rijpaardenstamboek dat lid is van de 

WBFSH en merries uit een Volbloed of Anglo-Arabisch of Draver stamboek van de EU en USA opgenomen 

worden in klasse I van het BWP stamboek en deelnemen aan het BWP prijskampgebeuren, inclusief 

deelname aan de nationale prijskamp. De pedigree van deze merries kan via de uploadknop (website) of via 

een kopie doorgegeven worden. 

 

° Mannelijke jaarlingen : 

 Enkel de jaarlingen die geregistreerd staan in de klasse I of register B van de fokkerijafdeling BWP  

 komen in aanmerking. 
 

Programma :  

* Merries  : oudste leeftijdsgroep tot aan de vierjarigen  

* Merries  van 3 t.e.m. 1 jaar  

* Mannelijke jaarlingen  

* Merries met nakomelingen 
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                                  OM 13u00 vangt het OPEN VLAAMS -VEULENKAMPIOENSCHAP aan 

 

Er kan online ingeschreven worden of via het aparte inschrijfformulier in bijlage !!!! 

"Tijdens dit OPEN VLAAMS VEULENKAMPIOENSCHAP kan het signalement van de BWP geregistreerde 

veulens opgenomen worden". 

 

PRIMEUR: voor BWP geregistreerde veulens is er een selectiemoment voor de 
BELGIAN FOAL AUCTION van zaterdag 11 augustus tijdens CSI*** Sentower Park (Opglabbeek)! 

 

                De veilingvoorwaarden voor de Belgian Foal Auction te vinden zijn via deze link:  

https://www.belgian-warmblood.com/NL/events/open-vlaams-bwp-veulenkampioenschap-

11#documenten. Alle info hierover op de site http://www.belgianfoalauction.be/ 

 

 

Prijzen  

 

NAAST DE TERUGBETALING VAN DE 10 EURO WAARBORG PER PAARD, WORDT AAN IEDERE MERRIE 25 

EURO EXTRA GESCHONKEN.   

ER WORDT AAN IEDERE DEELNEMENDE EIGENAAR EEN GRATIS EETBON GESCHONKEN DOOR HET 

GEWEST.  

 

Toilettering / Voorstelling  

   

Paarden : correct getoiletteerd  (ingevlochten, …) (voor de veulens is dit niet noodzakelijk) 

Voorstellers : Blauwe jeansbroek en rode BWP polo en of trui. BWP jas is toegestaan bij slecht weer. 

 
     De nieuwe BWP kledinglijn kan aangekocht worden op de plaatselijke BWP promostand of kan  
     op voorhand telefonisch of via e-mail besteld worden bij het BWP secretariaat.  
 

                                               
 

Startvolgorde prijskampen / praktische schikkingen en administratieve hulp  

 

 ° De startvolgorde is enkele dagen na de sluiting van de inschrijvingen beschikbaar op de site  

    www.belgian-warmblood.com onder de rubriek : events. 

° Praktische schikkingen :  

� Van de deelnemende paarden wordt verwacht dat ze ingeënt zijn tegen rhinopneumonie.   

� De hoofdstelnummers zijn af te halen aan het plaatselijke secretariaat. Hierbij wordt aan de  
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eigenaars gevraagd om zich in orde te stellen inzake het lidgeld (A = 85 €/ 61€ voor LRV leden, B = 

30 € ), overgang ( 10€) en opname (35€). 

� De stamboekdocumenten van de merries die overgaan / opgenomen worden moeten ter 

beschikking gesteld worden voor signalementcontrole.  

 

° Administratieve hulp :  

   Op iedere prijskamp is een verantwoordelijke van het BWP secretariaat – Oud-Heverlee. Daar kan iedere  

   fokker  terecht met zijn papierwerk en vragen.  

 

 

Stamboekwerking  

  

1) Stokmaatmeting en beoordelingsrapport exterieur voor 3- en 4-jarige merries (opname/overgang)  

� Stokmaatmeting : door de veulencontroleur. Een paard kan max. twee gemeten worden.  

� Beoordelingsrapport exterieur : beoordeling van 35 exterieurkenmerken en 9 mogelijke  

      afwijkingen onderverdeeld in type, beenwerk en bewegingen. 

 

2 ) Veulenrapport voor spring- en dressuurveulens  

� Beoordeling van 17 exterieurkenmerken en 4 mogelijke afwijkingen onderverdeeld in type, 

beenwerk en bewegingen.  

 

3) Selecties :  

BWP Online Foal Auction: september – oktober 2018 

Ook dit jaar kunnen fokkers kwaliteitsvolle spring- en dressuurveulens aanbieden voor de BWP Online 

Foal Auction.  Veulens die deelnemen aan een gewestelijke of provinciale veulenwedstrijd en daar de 

vereiste minimum score behalen kunnen aangemeld worden.  

 

Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens: 25/08/2018, Hulsterlo - Meerdonk 

In het gewest Moerbeke (18/06/2018) zullen er zowel spring- als dressuurveulens geselecteerd 

worden, net zoals in het gewest Evergem (18/08/2018). In de gewesten Zuid-Oost-Vlaanderen 

(23/06/2018) en Sint-Niklaas ( 18/08/2018) worden enkel springveulens geselecteerd. 

 

Fokkerijdag : 13/10/2018, Moervelden - Broechem 

Nationale prijskamp BWP voor dressuur- en springmerries van 1 t.e.m. 6 jaar :   

 * de dressuurmerries worden geselecteerd op de prijskamp van Moerbeke-Waas 

 * de springmerries  worden geselecteerd op de prijskampen van Moerbeke-Waas, Zuid-Oost- 

         Vlaanderen, Evergem en Sint-Niklaas.   

 

Nationale wedstrijd vrijspringen 2- en 3-jarige merries : (uitbreiding met de 2-jarigen) 

Het deelnemen aan deze rubrieken vrijspringen voor 2- en 3- jarige merries (BWP geboren of 

opgenomen) wordt losgekoppeld van een verplichte deelname aan de prijskampen. Zo zullen alle 

fokkers/eigenaars van 2- en/of 3-jarige merries een uitnodiging via e-mail ontvangen. 

Nieuw: Aan de wedstrijd vrijspringen van de tweejarigen is ook een selectie voor de halve finale van 

het vrijspringen te Mechelen gekoppeld. 
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4) Aanduiding exterieurlabels op de prijskampen 

 

  Elitepredikaat voor BWP merries : exterieurlabel + prestatielabel + gezondheidslabel 

  Voorwaarden exterieurlabel  :  

• Leeftijd van 3 t.e.m. 15 jaar 

• Score van min 72/100 (Er mag op geen van de 5 onderdelen minder dan 14/20 

behaald worden) 

• minimum drie generaties erkende voorouders 

 

       De toekenning van het exterieurlabel wordt losgekoppeld van de geboorte van min. één veulen. 

       Dit geldt wel als voorwaarde om het elitepredikaat te behalen.  

 

5 ) Opname veulens : De veulens kunnen geschetst worden op de prijskampen.  

 

Wegbeschrijving: 
 

KI Center EKWI is gelegen te Morelgem 59A in 9520 Vlierzele en is het best bereikbaar via 
de autostrade E40, afrit Erpe-Mere.  
  
Komende uit richting Gent en Brussel: bij het verlaten van de autostrade E40 afrit Erpe-
Mere; sla rechtsaf op de N46 (Oudenaardsesteenweg) richting Zottegem. Na +/-5 kilometer 
(aan de kerk van Burst) rechtsaf in de Gentsestraat en dan vervolgens na +/- 2 kilometer 
linksaf richting “Morelgem”; rij +/- 850 meter verder en sla dan nog een keer linksaf; na +/- 
150 meter bent u ter bestemming. 
  
Komende uit richting Oudenaarde: u houdt er best rekening mee dat er werken kunnen 
plaats vinden op de N46 (Provincieweg – Oudenaardsesteenweg) richting autostrade E40 
oprit Erpe-Mere. Wanneer u via dit traject komt, volgt u best de omleiding. 
  
Voor wie vanaf de autostrade E40 afrit Erpe-Mere naar de N46 richting Zottegem rijdt, is er 
geen probleem. 


