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    Richtlijnen voor de BWP prijskamp :  

 

                 WAMBEEK – 21 JULI 2019 

Info en inschrijven 

 

Datum :  20/07/2019                  Uur :  10u00   Plaats : Wambeek          

Terrein : Sportstal Vanderhasselt, Fossebaan 20, 1741 Wambeek 

Contactpersoon : Stefaan Thirry, Waarbeek 71, 1730 Asse – GSM. 0477/192748 – e-mail: 

stefaan.tirry@skynet.be 

 

Inschrijven :  ten laatste 14 juli 2019  

-     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 

                      

 Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per paard – overschrijven op rekeningnummer: BE65 7341 9914 9796 ( 

mededeling : prijskamp Wambeek ) 

 

Welke paarden kunnen aantreden op de prijskamp ?   

 

Op de prijskamp van het gewest Wambeek 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 : aanvang 10u00 

 

* Merries  : oudste leeftijdsgroep tot de jaarlingen  

* Mannelijke jaarlingen  

* Merries met nakomelingen 
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                                                         OM 13u00 vangt het VEULENKAMPIOENSCHAP aan 

     

       Open voor veulens van alle stamboeken. 

                       Er kan ONLINE ingeschreven worden of via het aparte inschrijfformulier in bijlage. 

Er is een opsplitsing tussen de mannelijke en vrouwelijke veulens.  

 

        !!! ER ZAL EEN PRIJZNPOT VAN 1500 € VERDEELD WORDEN OVER DEZE REEKSEN !!!! 

 

“Tijdens dit VEULENKAMPIOENSCHAP kan het signalement van de BWP geregistreerde veulens opgenomen worden". 

 

 

Prijzen  

Voor de prijskampreeksen worden geldprijzen voorzien van 50€ - 40€ - 30€ - 25€ - 20€ - 20€ - … 

 

Toilettering / Voorstelling  

   

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

Voorstellers : Blauwe jeansbroek of witte broek en de rode BWP-trui of polo. 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  

eigenaars gevraagd om zich in orde te stellen inzake het lidgeld ( A = 85 €/ 61€ voor LRV leden, B = 

30 € ), overgang (  15€ incl. BTW) en opname ( 43€ incl. BTW ). 

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

beschikking gesteld worden voor signalementcontrole.  
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° 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 2019 

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 minimumscore 75% behalen kunnen aangemeld worden.  

 

Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens: 7/09/2019, Hulsterlo - Meerdonk 

In het gewest Tienen zullen er zowel spring- als dressuurveulens geselecteerd worden. In het gewest 

Wambeek (20/07/19) worden enkel springveulens geselecteerd. 

Nationale Jeugdshow BWP : 14/09/2019, Landbouwdag – Heist o d Berg   

Nationale prijskamp BWP voor dressuur- en springmerries van 1 t.e.m. 3 jaar :   

 * de dressuurmerries worden geselecteerd op de prijskamp van Tienen 

 * de springmerries  worden geselecteerd op de prijskampen van Tienen en Wambeek 

 

4) Aanduiding exterieurlabels op de gewestelijke 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  


