
RICHTLIJNEN VOOR HET NATIONAAL KAMPIOENSCHAP SPRINGEN IN VRIJHEID  
 

BWP FOKKERIJDAG 

 ZATERDAG 13 OKTOBER 2018 - MOERVELDEN, BROECHEM 
 
 
1. Praktische gegevens. 
Plaats : Broechem 
Terrein : Moervelden, Bistweg (afslag AVEVE Nauwelaers Hans, 
Antwerpsesteenweg 89A, 2520 Broechem)  
Datum: Zaterdag 13 oktober 2018 
Het springen in vrijheid wordt opgenomen in het namiddagprogramma 
 
Wegbeschrijving 
Wegwijzers vanaf  
- afrit Massenhoven op E313, komende van Limburg  
- afrit Wommelgem op de E313, komende van Antwerpen 
- afrit Zoersel op E34 
 
2.Welke paarden mogen deelnemen? 
Alle 2- en 3-jarige BWP-geregistreerde merries. 
 

BELANGRIJK : in de rubriek van de tweejarige merries zullen de 30% eerst-
geklasseerden geselecteerd worden voor de halve finale van de wedstrijd 
Vrijspringen Mechelen 2018.  

 
3. Inschrijving : ten laatste 3 oktober 2018 
° Gelieve in te schrijven via www.belgian-warmblood.com, klikken op de groene knop 

Inschrijven Events – BWP Fokkerijdag met vrijspringen – tabblad inschrijven  
 
° Het inschrijfgeld voor het vrijspringen bedraagt 20 euro per paard. Gelieve dit over 

te maken op rekeningnummer BE40 7364 0368 4863 met de vermelding 
‘vrijspringen + naam & UELN’. Voor het vrijspringen is er een ruime prijzenpot 
voorzien!  

 
4. Programma (onder voorbehoud) 
 
Het programma verloopt als volgt : 
 
BINNENPISTE 1 BINNENPISTE 2 
Nationale prijskamp BRp & 

CpO 

Nationale prijskamp BWP springen  6, 5 en 

4 jaar 

Nationale prijskamp BRp & 

CpO 

Nationale prijskamp BWP springen 1, 2 en 

3 jaar 

Wedstrijd beste ponyvoorsteller Nationale prijskamp BWP dressuur: 6, 5, 4, 

3, 2 en 1 jaar 

Vrijspringen voor 2-en 3-jarige 

pony’s 

Connemaramerries 

Vrijspringen voor 2-jarige 

paarden 

 

Vrijspringen voor 3-jarige 

paarden 

 

 
 



De volgorde van deelname wordt vastgelegd in de cataloog die ter plaatse te koop is. 
Na afsluiting van de inschrijvingen is de cataloog ook ter beschikking op de BWP site 
www.belgian-warmblood.com onder de rubriek events. 
 
 
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 inlevering van de nummers terugbetaald wordt. 
 
6. Presentatie van de paarden. 
De paarden 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 jeans en rode BWP polo of trui.  
 
7.Prijzengeld  
Voor het vrijspringen is er een mooie prijzenpot van voorzien. De prijzen worden 
tijdens de prijsuitreiking overhandigd.  
 
8. Stamboekpapieren 
De stamboekdocumenten van de paarden waarmee U deelneemt moeten 
meegebracht worden, zodat ze aanwezig zijn indien hier nood aan is. 
 
 

 
 


