
 
  
 
 
 

 
 

 
 

Richtlijnen Fokkerij evenementen 
BWP & BRp 
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Welke paarden/pony’s kunnen aantreden ?    
 
PAARDEN 
°  Merries: 
Elke merrie ingeschreven in BWP (Klasse I en II) en met een leeftijd vanaf 1 jaar mag deelnemen. 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 de BWP evenementen. De pedigree van deze merries kan via de uploadknop (website) of via e-mail  
 doorgegeven worden. 
° Mannelijke jaarlingen: 
 Enkel de jaarlingen die geregistreerd staan in de klasse I of Klasse II van de fokkerijafdeling BWP  
 komen in aanmerking. 
°  Veulens: 
 Elk veulen bij geboorte ingeschreven in BWP (Klasse I en II) mag deelnemen. 

 
PONY’S   
Vanaf dit jaar worden er enkel BRp veulenwedstrijden georganiseerd worden op gewestelijk/provinciaal niveau.  
De merries kunnen aantreden op het nationaal BRp Fokkerij evenement.  
Elk veulen dat bij geboorte ingeschreven in BRp (Klasse I, Reg.A, Reg.B) mag deelnemen.  
 
Hoe inschrijven ?  
Het inschrijven voor deze BWP activiteiten verloopt digitaal via de site www.belgian-warmblood.com. In de slider 
bevindt zich de groene knop ‘Inschrijving Events’, waarlangs kan ingeschreven worden.  
 
Toilettering / Voorstelling   
Paarden/veulens : correct getoiletteerd ( ingevlochten, … )  
Voorstellers : Blauwe jeansbroek en rode BWP polo en/of trui. BWP jas is toegestaan bij slecht weer. 
                         De BWP kledij kan op voorhand telefonisch of via e-mail besteld worden bij het secretariaat.                                         
           Of Verkoop via promostand ter plaatse.  
Startvolgorde / 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 :  

 AAN DE VOORSTELLERS WORDT GEVRAAGD OM OP HET PLAATSELIJK SECRETARIAAT HUN 
       AANWEZIGHEID TE BEVESTIGEN. 

                  Van de niet-BWP geboren merries, die worden aangeboden voor de opname, moet hierbij  
                  het paspoort getoond worden.  

 Vanaf dit prijskampseizoen wordt er niet meer gewerkt met de papieren hoofdstelnummers. Aan  
        de voorstellers wordt gevraagd om de eigen verstelbare hoofdstelnummers te gebruiken.  

                   Indien nodig kunnen deze op voorhand telefonisch of via e-mail besteld worden bij het secretariaat. 
 De eigenaars van de deelnemende paarden/pony’s dienen lid te zijn van BWP.  
        De niet-leden zullen de factuur voor de betaling van het lidgeld (86.75€) ontvangen zodat  
        zij zich voor aanvang van het evenement in orde kunnen stellen inzake het lidgeld.  



 Van de deelnemende paarden/pony’s wordt verwacht dat ze ingeënt zijn tegen rhinopneumonie.   
 
 ° Administratieve hulp :  
   Op de BWP Fokkerij evenementen is een verantwoordelijke van het BWP secretariaat – Oud-Heverlee. Daar kan  
   iedere fokker terecht met zijn papierwerk en vragen.  
 
Stamboekwerking  
  
1) Niet BWP geboren merries kunnen vanaf de leeftijd van 1 jaar opgenomen worden.  
     De kostprijs bedraagt 15€ (excl. BTW). Hiervoor zal de eigenaar een factuur ontvangen dat voor aanvang 
     van de wedstrijd moet betaald worden. Bij de dressuur gefokte merries zullen hun buitenlandse predikaten en  
     deze van hun moeders mee vermeld worden in de catalogus (o.v. goedkeuring Raad van Bestuur).   
      
1) Stokmaatmeting en beoordelingsrapport exterieur voor 3- en 4-jarige merries : promotie naar stamboek 

 Signalementcontrole : hiervoor moet het paspoort ter beschikking gesteld worden van de  
                                          veulencontroleur.   
 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: 1 – 4 oktober 2021 
Ook dit jaar kunnen fokkers kwaliteitsvolle veulens 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. Dit geldt ook voor de BRp veulens.  

 
Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens & BRp veulens: 04/09/2021, Stal Vanderhasselt, Ternat 
Op provinciaal niveau worden de BWP dressuur- en springveulens geselecteerd. De BRp veulens kunnen vrij 
inschrijven voor het Nationaal Veulenkampioenschap.  

 
4) Aanduiding exterieurlabels op de gewestelijke en provinciale Fokkerij Evenementen 

  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 gewestelijke en provinciale BWP Fokkerij Evenementen.  
 


