
 
 BELGIAN WARMBLOOD - BWP v.z.w. / Waversebaan 99 / 3050 OUD-HEVERLEE / België 

 

 
 

 BWP PRIJSKAMPEN 2019 

“ Van, voor en door de fokker “ 

 

Provincie Vlaams-Brabant 

 
 

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 de provincie Brabant vinden er twee prijskampen plaats. Fokkers van het gewest Tienen kunnen 

deelnemen aan de prijskamp in Glabbeek (06/07). Fokkers van het gewest Wambeek kunnen 

deelnemen aan de prijskamp in Wambeek (20/07). De dressuur gefokte paarden en de 

dressuurveulens kunnen enkel aantreden op de prijskamp in Glabbeek.  

 

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

eliteveulens – 7 september 2019, Stal Hulsterlo – Meerdonk  

De Fokkerijdag gaat niet meer door op de manier zoals we die de afgelopen jaren kenden. Voor het 

stamboek is het echter belangrijk om exterieurkwaliteiten van zijn merries te valideren. Daarom 

verwelkomen wij in 2019 graag de Jeugdreeksen op de Landbouwdag in Heist op den Berg op 

zaterdag 14 september 2019 voor de Nationale Jeugdshow BWP. De jaarlingen, 2- en 3-jarigen zullen 

dus opnieuw op de prijskampen geselecteerd worden voor deze nationale deelname. Op 14 

september zullen zij dan strijden om de erelinten in de kampioenenreeksen in Heist op de Berg. 

 

Daarnaast kunnen de veulens die deelnemen aan de gewestelijke prijskampen zich  aanbieden voor de 

BWP Online Foal Auction indien zij een minimum score van 75% behalen.  

 

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, 

 

 

BWP Brabant 


