
RICHTLIJNEN VOOR HET NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 
BWP ELITEVEULENS  

 
 
1. Praktische gegevens. 
Plaats : Meerdonk 
Terrein : Stal Hulsterlo, Kouterstraat 6 
Datum: Zaterdag 25 augustus 2018 
Uur: 9u00 
 
2.Welke veulens mogen deelnemen? 
Alle veulens geboren in 2018, die geselecteerd werden tijdens een gewestelijk of provinciaal 
veulenkampioenschap, kunnen ingeschreven worden. 
 
3. Inschrijving. 
° Om deel te kunnen nemen aan het Nationaal Kampioenschap voor BWP Eliteveulens is het 

nodig om in te schrijven via www.belgian-warmblood.com. De inschrijving moet voor 12 
augustus augustus gebeuren.  
 

 ° Inschrijfgeld : 25 euro per ingeschreven veulen 
� via overschrijving op rek.nr.: BE 40736403684863   

o MEDEDELING : NK BWP ELITEVEULENS + NAAM VEULEN 
o STORTINGSBEWIJS MEESTUREN 

 
4. Programma. 
 
Het programma verloopt als volgt : 
 

Ring 1 : Aanvang 09u00 
Selectie van de mannelijke veulens, optie springen 

 
Ring 2: Aanvang 09u00 
Selectie van de vrouwelijke veulens, optie springen 

 
Ring 3: Aanvang 09u00 
Selectie van de mannelijke veulens, optie dressuur 
Selectie van de vrouwelijke veulens, optie dressuur 
Nationaal Veulenkampioenschap BRp 

 Finale mannelijke Dressuurveulens 
 Finale vrouwelijke Dressuurveulens 

 
De springveulens geselecteerd voor de finale zullen aansluitend tegen elkaar strijden voor de 
titel van BWP Eliteveulen in de eerste ring die vrij komt. 
 
De volgorde van deelname wordt vastgelegd in de cataloog die ter plaatse beschikbaar is. 
Vanaf 23 augustus is deze ook te raadplegen via www.belgian-warmblood.com. 
De catalogusvolgorde zal tijdens het kampioenschap strikt gevolgd worden. Alleen in geval 
van nood kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Voor noodgevallen kan het GSM-
nummer 0475/374.154 opgebeld worden. 

 



5. Afhaling hoofdstelnummers 
De hoofdstelnummers zijn af te halen op het plaatselijk secretariaat. Dat doet men het best 
bij aankomst. Hiervoor dient een waarborg van 20 euro betaald te worden, die bij het 
inleveren van de nummers terugbetaald wordt. 
 
6. Presentatie van de veulens 
De veulens die voorgesteld worden, dienen correct getoiletteerd te zijn (ingevlochten). 
Per paard zijn maximaal 2 personen in de ring toegelaten. Voor hen geldt dat ze gekleed 
moeten zijn volgens de richtlijnen: blauwe jeansbroek en de nieuwe, rode, BWP-trui of polo. 
 
Het veulen mag tijdens het voorstellen pas losgelaten worden, nadat het werd opgesteld 
voor de jury.  
Telkens na vijf veulens zullen de eigenaars gevraagd worden om met hun merrie en veulen 
opnieuw in de ring te treden en per vijf rond te stappen. 
 
U kan ter plaatse een beroep doen op een voorsteller van BWP. Bij het plaatselijk 
secretariaat koopt u een ticket, ter waarde van 5 euro. Dit overhandigt u aan de voorsteller 
op het ogenblik dat hij uw merrie zal voorstellen. 
 
7.Prijzenpot 

Mooie prijzenpot en naturaprijzen! 
 
8. Labels 
De veulens die deelnemen aan het Nationaal Kampioenschap voor BWP Eliteveulens krijgen 
een 1e Premie toegekend. 
De veulens die 80% behalen op het Nationaal Kampioenschap voor BWP Eliteveulens 
krijgen de titel Eliteveulen.  
 

Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich akkoord met de richtlijnen vermeld in 
dit schrijven, met de eventuele beslissingen van de inrichters en met de 

reglementering aangaande het Nationaal Kampioenschap voor BWP Eliteveulens. 

 
 


