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

Richtlijnen voor de BWP prijskamp : SINT-NIKLAAS 31/08/2019
Info en inschrijven
Datum : Zaterdag 31 augustus 2019 Plaats : Sint-Niklaas
Terrein : QC Stables, Beeldstraat 15, 9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon : Charlotte Lichtert, Sterstraat 4a, 9140 Steendorp
GSM: 0495/367.484, e-mail : charlottelichtert@msn.com

Uur : 12u00

Inschrijven : ten laatste 25 augustus 2019
Digitaal 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 dit inschrijfformulier invullen en
opsturen naar het secretariaat : BWP, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee, fax :
016/479985, e-mail : info@bwp.be
Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per paard
Overschrijven op rekeningnummer: BE16737617107474
Welke paarden kunnen aantreden op de prijskamp ?
Op de prijskamp van het gewest Sint-Niklaas vindt de exterieurbeoordeling plaats van springpaarden en
springveulens.
Dressuurgefokte veulens dienen aan te treden op de prijskamp van Evergem.
° 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.
° Veulens :
Bij geboorte worden de veulens ingeschreven in klasse I of register B. Veulens van beide registers worden
toegelaten in de veulenwedstrijden.
Ter info :
Klasse I = veulens uit een BWP hengst of hengst gekeurd in een rijpaardenstamboek lid van de WBFSH
en uit een BWP merrie of een merrie uit een erkend rijpaardenstamboek lid van de WBFSH of uit een XX,
OX of draver merrie uit de EU of USA. In de eerste drie generaties mogen enkel erkende paarden
voorkomen.
Register B = veulens van een niet gekeurde rijpaardhengst of veulens van een rijpaardmerrie waar in de eerste drie
generaties niet enkel erkende paarden voorkomen.

.
° Mannelijke jaarlingen :
Enkel de jaarlingen die geregistreerd staan in de klasse I of register B van de fokkerijafdeling BWP
komen in aanmerking.
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Programma prijskamp
* Merries van de oudste leeftijdsgroep tot aan de vierjarigen & Dagkampioenschap Springen
* Merries van 3 t.e.m. 1 jaar en mannelijke jaarlingen
& Jeugdkampioenschap Springen
* Veulens : vrouwelijke veulens volgens leeftijd – mannelijke veulens volgens leeftijd
* BBQ vanaf 18u – kaarten volwassenen aan 25 euro / kaarten kinderen tot 12 jaar aan 12 euro
via Charlotte Lichtert of andere bestuursleden
Prijzen
Er zijn mooie naturaprijzen voorzien.
Toilettering / Voorstelling
Paarden : correct getoiletteerd ( ingevlochten, … )
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 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 ( 13€ ) en opname ( 43€ ).
 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.
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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 springveulens
 Beoordeling van 17 exterieurkenmerken en 4 mogelijke afwijkingen onderverdeeld in type,
beenwerk en bewegingen.
3) Selecties :
BWP Online Foal Auction: 27 september tot 30 september 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
score van 75 punten of meer behalen kunnen aangemeld worden.
Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens: 07/09/2019, Hulsterlo - Meerdonk
In het gewest Sint-Niklaas (31/08/2019) worden er enkel springveulens geselecteerd. In het gewest
Evergem (24/08/2019) worden zowel spring- als dressuurveulens 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 Moerbeke-Waas
* de springmerries worden geselecteerd op de prijskampen van Moerbeke-Waas, Zuid-OostVlaanderen, Evergem en Sint-Niklaas.
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
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