
 

 
 
Richtlijnen voor veulenwedstrijd Moerbeke-Waas 2020      

Locatie :  LRV terrein Moerbeke, Einde Pereboomsesteenweg, Moerbeke-Waas 
 
Datum: 29 augustus 2020 vanaf 10u00 (BWP springveulens) / vanaf 13u ( BWP dressuurveulens en BRp veulens) 
 
Contactpersoon: Secr. Roger Van de Vijver – 0476/568986 en Vz. Willy Cortvriendt – 0474/584551 

Inschrijven via de BWP website voor : 15 augustus 2020 
- Ga naar www.bwp.be 

- Klik op hoofdmenu “Events” aan (groene knop) 

- BWP/BRP veulenwedstrijd Moerbeke-Waas - inschrijven 
 
TIJDIG INSCHRIJVEN IS DE BOODSCHAP !  
GEZIEN DE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN ER TER PLAATSE GEEN BIJINSCHRIJVINGEN OF WIJZIGINGEN 
TOEGESTAAN WORDEN. 
Na de inschrijving zal via mail gevraagd worden naar het aantal voertuigen en het aantal begeleiders  
van de veulens.  
 
Inschrijfgeld: 10€ per veulen 
Het inschrijfgeld moet op voorhand betaald zijn op het rekeningnummer : 
BE 30 7374 2002 6211 BWP Moerbeke 
Gelieve hierbij in de mededeling de naam van het veulen te vermelden.  
 
Prijzen : Na de deelname is er voor iedereen bij het weggaan een waardevolle naturaprijs. 
                Er zal gewerkt worden met reeksen van 8 à 10 veulens. De winnaars worden later gehuldigd  
                op het gewestfeest van Moerbeke-Waas.  
 
Programma: 
Ring 1 : Vanaf 10u  

Hengstenveulens optie springen van oud naar jong. 
              Korte pauze. 
              Merrieveulens optie springen van oud naar jong. 
Ring 2 : Vanaf 13u00  

Hengstenveulens optie dressuur van oud naar jong. 
Merrieveulens optie dressuur van oud naar jong. 
Veulens BRp 
 

Toilettering / Kledij voorstellers  
Veulens : correct getoiletteerd  
Voorstellers : Blauwe jeansbroek en rode BWP polo en/of trui. BWP jas is toegestaan bij slecht weer. 
 
Er mag geen kledij ter plaatse verkocht worden. Alle polo’s of vestjes dienen uiterlijk 1 week voor het event besteld 
en betaald te worden via de webshop op Facebook of via een e-mail naar info@bwp.be  Bestelde kledij kan ter 
plaatse aan het secretariaat afgehaald worden. 
  
Praktische schikkingen 
 ° De startvolgorde is enkele dagen na de sluiting van de inschrijvingen beschikbaar op de site  
    www.belgian-warmblood.com onder de rubriek : events. 
    Er wordt gewerkt met reeksen van 8 à 10 veulens. Zo kan de veiligheid gegarandeerd worden in de  
    wachtring en de presentatieringen.  



    Er worden gratis catalogen/startlijsten ter beschikking gesteld worden.   
 
° Tijdens de wedstrijd dienen de regels betreffende hygiëne en afstand gerespecteerd te worden op de parking,  
   de cafetaria en in en om de ringen (ook wachtring). Zie bijgevoegd document “CoronaBWPProtocoldeelnemers”. 
   Hierop wordt toegezien door de aangestelde coördinator en stewards.  
 
° Hoofdstelnummers : 
   Deelnemers dienen eigen hoofdstelnummers te gebruiken.  
   Indien nodig kunnen er 1 week voor aanvang van het evenement, verstelbare hoofdstelnummers worden besteld  
   via info@bwp.be. Bestelde hoofdstelnummers kunnen ter plaatse aan het secretariaat afgehaald worden. 
 
° Bij aanvang dient de aanwezigheid van de deelnemers mondeling bevestigd te worden aan het plaatselijk  
  secretariaat.  
  
° Er wordt een beperkte catering voorzien.  
 
° Administratieve hulp : op de veulenwedstrijd is er een verantwoordelijke van het BWP secretariaat aanwezig.  
                                           Daar kan iedere fokker terecht met vragen. 
 
Resultaten en selecties 
 
De volledige uitslag wordt via de BWP website gecommuniceerd. De detailpunten en veulenrapporten kunnen via 
mail opgevraagd worden bij BWP nationaal.  
 
Ter plaatse zullen volgende selecties gebeuren :  

 BWP Online Foal Auction: 25 – 28 september 2020 
Ook dit jaar kunnen fokkers kwaliteitsvolle spring- en dressuurveulens aanbieden voor de BWP Online Foal 
Auction.  Veulens die deelnemen aan een BWP veulenwedstrijd en daar de vereiste minimumscore 75% 
behalen kunnen aangemeld worden. Dit geldt ook voor de BRp veulens.  

 Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens en BRp veulens: 12/09/2020, Sportstal Van der Hasselt –  
                                                                                                                Ternat 
Op provinciaal niveau worden de dressuur- en springveulens BWP geselecteerd.  
De BRp veulens kunnen vrij inschrijven voor het BRP veulenkampioenschap. 

 
Opname veulens :  
De veulens kunnen geschetst worden. Hier een aparte afgebakende locatie voorzien. Let hierbij ook op de regel van 
social distancing.   
 

        ALGEMENE BOODSCHAP AAN DE EIGENAARS/DEELNEMERS  
 
Het virus is niet weg. We hebben er samen voor te zorgen dat er geen nieuwe 
uitbraak komt. 
 
Volg de gouden regels:  
° Afstand houden 
° Mondmasker op is nooit verkeerd, maar moet als afstand houden niet  
   kan. 
° Handen wassen, ontsmetten. 
° Geen handen geven, geen welkomzoen of knuffels. 
 
Ben je ziek: blijf dan thuis. 

 


