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                                               BWP veulenwedstrijden 2020 
                                               “ Van, voor en door de fokker “ 

                                                Provincie West-Vlaanderen 
 

Beste fokker,  
 
Normaal startten de BWP prijskampen, fokkerijdagen en veulenwedstrijden begin juni. Door 
de Corona toestanden was dit in 2020 niet mogelijk.  
Er werd besloten om in de maanden juni en juli geen BWP fokkerijevenementen te 
organiseren en zich in de maand augustus volledig te focussen op de veulenwedstrijden om 
zo te komen tot een selectie voor het nationaal veulenkampioenschap op 12 september a.s. ( 
Sportstal Vanderhasselt – Ternat) en de aanduiding voor de online foal auction BWP.  
 
Maar ook de BWP merries zullen in 2020 zeker de nodige aandacht krijgen. Er wordt op 
zaterdag 17 oktober 2020 een vernieuwde Fokkerijdag georganiseerd in de Moervelden te 
Ranst. Nieuw is dat de merries exterieurmatig zullen beoordeeld worden op harde en zachte 
bodem waarbij voor de 2- en 3-jarigen ook vrijspringen zal gekoppeld worden. Tijdens dit 
evenement vindt ook de nationale BRp prijskamp, het vrijspringen voor 2- en 3- jarige pony’s 
en de BRp hengstenkeuring plaats. Meer gedetailleerde info zal later verstrekt worden. 
 
Op zaterdag 15 augustus 2020 organiseert het gewest Pittem/Torhout de veulenwedstrijd 
voor mannelijke en vrouwelijke BWP veulens (optie dressuur en springen) en BRp veulens 
plaats op het terrein van Johan Lannoo – Posterijlaan – Pittem. Info in bijlage. 
De inschrijvingen verlopen digitaal via de site www.belgian-wamblood.com. In de slider 
bevindt zich de groene knop ‘Inschrijving Events’ waarlangs kan ingeschreven worden.  
 
Op zaterdag 29 augustus 2020 organiseert het gewest Leiestreek “Flanders Foal 
Championship” (open voor alle stamboeken) in Manège de la Rouge Croix, Rue de la 
Rouge Croix 42, Moeskroen. Info en inschrijvingen via de site bwp-leiestreek.be.  
 
Gelieve de richtlijnen aandachtig te lezen zodat deze evenementen veilig en vlot kunnen 
verlopen. Indien u verdere informatie wenst kan u steeds terecht bij het BWP secretariaat of 
bij de gewestverantwoordelijken.  
 
We verheugen ons erop u met uw veulen(s) te mogen verwelkomen ! 
 
Gewestbesturen West-Vlaanderen 


