
 
 

 
 

 
 

      NATIONALE FOKKERIJDAG BWP 2.0. 
 

       16 oktober 2021 – BROECHEM 
 
                 EXTRA INFORMATIE  

 
                        

 

 
INFO EN INSCHRIJVEN 
 
Datum :  Zaterdag 16 oktober 2021  Uur : 8u30  
 
Terrein : De Moervelden, Bistweg - Broechem 
 
Inschrijven : - ten laatste 1 oktober 2021 via BWP website www.belgian.warmblood.com - EVENEMENTEN 
                           

         - inschrijfgeld : 20 euro per paard & 10 euro per pony 
                     Over te schrijven op rekeningnummer BE40 7364 0368 4863  (met  
                     vermelding Fokkerijdag + Naam paard) 

                
WELKE PAARDEN EN PONY’S KUNNEN AANTREDEN ? 
De inschrijvingen voor deze Nationale Fokkerijdag BWP 2.0. zijn vrij. Er was geen selectiegebeuren op provinciaal 
niveau.  
 
Paarden 
°  Spring- en dressuurgefokte merries van 1 t.e.m. 6 jaar 
    Elke merrie ingeschreven in BWP (Klasse I en II) mag deelnemen. Drie- t.e.m. zesjarige niet BWP geboren merries,  
    die opgenomen zijn in het stamboek BWP (tijdens een provinciale fokkerijdag) kunnen ook aangemeld worden.  
° Springgefokte mannelijke twee- en driejarige BWP paarden (Klasse I en II) 

 
Pony’s 
° Ponymerries (kleine/grote maat) van 1 t.e.m. 15 jaar  
  Elke ponymerrie (kleine of grote maat) ingeschreven in BRp (Klasse I, Reg.A, Reg.B) mag deelnemen.  
  Ponymerries van drie jaar en ouder die geregistreerd zijn in een erkend ponystamboek kunnen opgenomen worden  
  in het BRp stamboek en deelnemen. De pedigree van deze merries kan via de uploadknop (website) of via e-mail 
  doorgegeven worden. De kostprijs bedraagt 15€ (excl. BTW). Hiervoor zal de eigenaar een factuur ontvangen dat  
  voor aanvang van de wedstrijd moet betaald worden.  
°  Mannelijke twee- en driejarige BRp pony’s (kleine/grote maat) (Klasse I, Reg.A, Reg.B) 
° In de rubriek “Beste ponyvoorstellers” kunnen ook BRp pony’s aantreden die niet hierboven vermeld staan.  
 
FORMAT  
 
Paarden (opsplitsing spring- en dressuurgefokt)  
1) Voor de merries van 1 t.e.m. 6 jaar: beoordeling op de harde en zachte bodem 
     Er wordt een doorschuifsysteem gehanteerd waarbij de merrie na haar exterieurbeoordeling op de harde bodem 
     doorgaat naar de beoordeling naar de zachte bodem. Op de zachte bodem zal er in groepjes rondgestapt 
     worden.  
     Aansluitend op de voorstelling op de zachte bodem van de merries van 6 t.e.m. 4 jaar en de jaarlingen volgt een  
     klassering per leeftijdsgroep.  Hiervoor worden de scores op de harde en zachte bodem opgeteld.  
 
  



2) Voor de merries van 2 en 3 jaar : beoordeling vrijbewegen (dressuur) en vrijspringen 
    De merries van 2 en 3 jaar zullen niet enkel op exterieur beoordeeld worden, zij dienen ook aan te treden in de 
    rubriek vrijspringen of vrij bewegen (achtbaan). Er wordt een allround klassement opgemaakt (scores op de harde  
    en zachte bodem en het vrijspringen of vrijbewegen) waaraan de kampioenstitel per leeftijdsgroep gekoppeld is.     
     Deze merries krijgen een CERTIFICAAT uitgereikt met de gedetailleerde scores van de allround beoordeling.  
  
3) Vrijspringen van 2- en 3- jarige mannelijke BWP paarden met klassement per leeftijdsgroep 
 
Pony’s (opsplitsing kleine en grote maat)  
 
1) Voor de merries van 1 t.e.m. 15 jaar: beoordeling op de harde en zachte bodem 
     Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen de merries van 4 jaar en ouder ingedeeld worden in reeksen.  
     Er wordt een doorschuifsysteem gehanteerd waarbij de merrie na haar exterieurbeoordeling op de harde bodem 
     doorgaat naar de beoordeling naar de zachte bodem. Op de zachte bodem zal er in groepjes rondgestapt 
     worden.  
     Aansluitend op de voorstelling op de zachte bodem van de merries van 15 t.e.m. 4 jaar en de jaarlingen volgt een  
     klassering per reeks.  Hiervoor worden de scores op de harde en zachte bodem opgeteld.  
 
2) Wedstrijd Beste ponyvoorstellers 
     In deze rubriek kan aangetreden worden met een BRp pony die deelneemt in de andere ponyrubrieken van de 
     Fokkerijdag 2.0.. Voor de voorstellers geldt dat ze kunnen deelnemen vanaf het jaar dat ze 7 worden t.e.m. het 
     jaar dat ze 16 worden. Het reglement is opgenomen bij de documenten van het event. 
      
3) Voor de merries van 2 en 3 jaar : beoordeling en vrijspringen 
     Het vrijspringen wordt beoordeeld door een derde jurygroep bijgestaan wordt door een  extern jurylid uit de  
     sport. Er wordt een allround klassement opgemaakt (scores op de harde en zachte bodem en het vrijspringen) 
     waaraan de kampioenstitel per leeftijdsgroep gekoppeld is.     
    Deze merries krijgen een CERTIFICAAT uitgereikt met de gedetailleerde scores van de allround beoordeling.  
 
4) Vrijspringen van 2- en 3- jarige mannelijke BRp pony’s 
     Voor het klassement van het vrijspringen zullen ook de scores vrijspringen van de 2- en 3-jarige merries  
     geïntegreerd worden.  
 
HET DEFINITIEVE PROGRAMMA WORDT OPGEMAAKT A.D.H.V. HET AANTAL INSCHRIJVINGEN. 
DE STARTVOLGORDE EN DE DETAILS VAN HET PROGRAMMA KOMEN  ENKELE DAGEN NA DE SLUITING VAN DE 
INSCHRIJVINGEN BESCHIKBAAR OP DE SITE www.belgian-warmblood.com onder de rubriek : events. 
 
 BEOORDELINGEN  
Voorstelling harde en zachte bodem en vrijspringen/vrijbewegen 
Voor ieder beoordeling is een aparte jurygroep aangeduid. Voor het vrijspringen en het vrijbewegen wordt ook een 
extern professioneel jurylid ingeschakeld. 

 Beoordeling exterieur - zachte bodem: type/20, beenwerk/20, stap/20, draf/20 en algemene indruk & 
uitstraling/20.  

 Beoordeling exterieur - harde bodem (focus op de correctheid van het fundament en de bewegingen): 
stand voorbenen/20, stand achterbenen/20, hoefvorm & verzenen/20, zuiverheid & tact stap/20 en 
zuiverheid & tact draf/20.  

 Beoordeling van het vrijspringen: galop/20, techniek vooraan/20, techniek achteraan/20, 
lichaamsgebruik/20 en vermogen/20.  

 Beoordeling van het vrijbewegen: draf-houding/20, draf-techniek/20, galop-houding/20, galop-
lichaamsgebruik/20 en galop-techniek/20 

 Kampioenschappen 2- en 3-jarigen: 
Springrichting & BRp: de scores van het exterieur op harde & zachte bodem en het vrijspringen worden in 
                                       acht genomen. Het gewicht van de verschillende onderdelen wordt bepaald op 50%  
                                      voor beoordeling harde & zachte bodem (elk de helft) en 50% voor het vrijspringen.  
 



 
Dressuurrichting: de scores van het exterieur op harde & zachte bodem en het vrijbewegen worden in acht  
                                genomen. Het gewicht van de scores is gelijk.  
 
(Bij ex-aequo punten wordt er eerst gekeken naar de punten van het vrijspringen/vrijbewegen en daarna naar de punten van de 
correctheid (stand voorbenen, stand achterbenen, hoefvorm & verzenen). 

                 
Wedstrijd Beste ponyvoorstellers:  

 Beoordeling : het correct opstellen van de pony/20, het correct stappen met de pony/20, het correct 
draven met de pony/20, het correct aandrijven van de pony/20 en het geheel van de combinatie/20 

 
Exterieurlabel voor BWP merries van 4 t.e.m. 6 jaar: 
 Voorwaarden: - Min. 3 generaties erkende voorouders 
                                         - Totaalscore op de exterieurbeoordeling op zachte bodem: 72/100 en minimaal 
                                           14/20 per onderdeel 
 
Exterieurlabel ponymerries: 
 Voorwaarden: - Min. 2 generaties erkende voorouders 
                                         - Totaalscore op de exterieurbeoordeling op zachte bodem: 72/100 en minimaal 
                                            14/20 per onderdeel 
                                         - Van 3 t.e.m. 7 jaar ( 2 positieve beoordelingen) en na 8 jaar (1 positieve beoordeling) 
 
Prijzen  
Ruime prijzenpot aan naturaprijzen.  
 
Toilettering / Voorstelling   
Paarden/veulens : correct getoiletteerd ( ingevlochten, … )  
Voorstellers : Blauwe jeansbroek en rode BWP polo en/of trui en/of jas.  
                         De BWP kledij kan op voorhand telefonisch of via e-mail besteld worden bij het secretariaat.      
 
Praktische schikkingen  

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

 DE EIGEN VERSTELBARE HOOFDSTELNUMMERS WORDEN GEBRUIKT. DEZE KUNNEN OP VOORHAND 
                  TELEFONISCH OF VIA MAIL BESTELD WORDEN BIJ HET SECRETARIAAT. 

 VAN DE DEELNEMENDE PAARDEN/PONY’S WORDT VERWACHT DAT ZE INGEËNT ZIJN TEGEN  
        RHINOPNEUMONIE & INFLUENZA. 
 TER PLAATSE KAN U BEROEP DOEN OP EEN VOORSTELLER. AAN HEN DIENT ER 5 EURO PER PAARD  
       BETAALD TE WORDEN. 
 
   
 

 
 


