
 

 
 

 
 

RICHTLIJNEN VOOR HET NATIONAAL JEUGDKAMPIOENSCHAP BWP  
 

 ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019,  
LANDBOUWDAG, HEIST-OP-DEN-BERG 

 

 

 

1. Praktische gegevens. 
Plaats : WIEKEVORST 
Terrein :  LANDBOUWDAG HEIST OP DE BERG 

                HEERWEG (ZIJSTRAAT VAN DE ITEGEMSESTEENWEG) – WIEKEVORST  

Datum: Zaterdag 14 september 2019 
Uur: 10u00 
 
AAN DE DEELNEMERS WORDT DOOR DE ORGANISATIE VAN DE LANDBOUWDAG VERDERE 
INFO EN PARKING- & TOEGANGSTICKETS TOEGESTUURD. GELIEVE DUS TIJDIG IN TE 
SCHRIJVEN.  
 
2.Welke paarden mogen deelnemen? 

Alle vrouwelijke paarden van 1 tot en met 3 jaar, die op de prijskampen hiervoor 

geselecteerd werden, kunnen ingeschreven worden. 

 

3. Inschrijving. 

 

Op het inschrijfformulier staan de merries vermeld die kunnen deelnemen aan het Nationaal 

Jeugdkampioenschap BWP 2019. Deze merries kunnen ingeschreven worden :  

 

• Via de BWP site : www.belgian-warmblood.com (online inschrijving) 

 In de slider bevindt zich de groene knop ‘Inschrijving Events’ waarlangs kan ingeschreven  

               worden voor de prijskamp(en). 

OF 

 

• Via inschrijfformulier :  

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@belgian-warmblood.com 

 

Laatste inschrijfdatum: 1 september 2019 

 

Inschrijfgeld: 20 euro per ingeschreven merrie.  

Gelieve dit over te schrijven op het BWP rekeningnummer BE40 7364 0368 4863 

(mededeling: Jeugdkampioenschap BWP + UELN van het paard)  

 
4. Programma (onder voorbehoud) 
 
Aanvang om 10u00:  

- de rubrieken van de dressuurmerries van 1 t.e.m. 3 jaar 
AANDUIDING VAN DE BWP JEUGDKAMPIOENE DRESSUUR 

- de rubrieken van de springmerries van 1 t.e.m. 3 jaar 
             AANDUIDING VAN DE BWP JEUGDKAMPIOENE SPRINGEN 



- de rubrieken van de nationale BRp prijskamp en wedstrijd Beste Ponyvoorstellers 

 

De volgorde van deelname is vastgelegd in de cataloog die ter plaatse te koop is. 

Na afsluiting van de inschrijvingen is de startlijst ook ter beschikking op de BWP site onder 

de rubriek kalender. 

Voor de kampioenschappen komen de eerst geklasseerde van iedere reeks in aanmerking.  

 

5. Afhaling hoofdstelnummers 

De hoofdstelnummers zijn af te halen op de BWP stand ter plaatse. 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 jeansbroek en rode BWP trui en/of polo. 

 

U kan ter plaatse een beroep doen op een voosteller van BWP. Op de BWP stand ter plaatse 

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.Prijzengeld  

Er is een mooie prijzenpot en tal van naturaprijzen.  

 

8. Stamboekpapieren 

De stamboekdocumenten van de paarden waarmee U deelneemt moeten meegebracht 

worden, zodat ze getoond kunnen worden indien de jury ernaar vraagt. 

 

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 de prijskampen. 
 


