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BWP fokkerijactiviteiten 2022
“ Van, voor en door de fokker “
Provincie Vlaams-Brabant
Beste fokker,
Nu we uit de greep van de coronapandemie zijn, kunnen in 2022 de BWP fokkerij evenementen en
veulenwedstrijden weer op de vertrouwde wijze plaatsvinden.

In de provincie Vlaams-Brabant vinden er twee BWP Fokkerij Evenementen plaats. Fokkers
van het gewest Tienen kunnen deelnemen aan het Fokkerij Evenement in Kortenaken
(09/07/2022). FokkersMvan het gewest Wambeek kunnen deelnemen aan het fokkerij
Evenement in Wambeek (21/07/2022).
De dressuur gefokte paarden & veulens en de BRp veulens van Vlaams-Brabant kunnen
enkel aantreden op het Fokkerij Evenement van het gewest Tienen.
Hierbij wordt de gelegenheid geboden om de merries en de veulens exterieurmatig te laten

beoordelen door de jury. Deze beoordeling wordt op verschillende manieren benaderd:
- de opmaak van een rangschikking per leeftijdsgroep
- het scoren van de individuele exterieurkenmerken (veulens en 3- of 4-jarige merries)
- het toekennen van labels aan de merries en de veulens
Aan de BWP veulenwedstrijden zijn de selecties gekoppeld voor het Nationaal Kampioenschap BWP
eliteveulens – 3 september 2022, Sportstal Vanderhasselt, Wambeek. Daarnaast kunnen de

BWP veulens zich aanbieden voor de BWP Online Foal Auction (30/09/2022 t.e.m.
03/10/2022) indien zij een minimumscore van 75% behalen. De BRp-veulens kunnen vrij
inschrijven voor het Nationaal Veulenkampioenschap maar dienen ook 75% te scoren als ze
willen deelnemen aan de Online Foal Auction.
Op 15 oktober 2022 vindt Nationale Fokkerijdag BWP/BRp plaats in het Hippisch
Centrum “De Moervelden” te Broechem. Deze verloopt volgens de vernieuwde formule
waarbij ook het vrijspringen/vrijbewegen van de twee- en driejarige paarden ook wordt
beoordeeld. De inschrijving hiervoor is vrij ! Meer info wordt later via de website en facebook
gecommuniceerd.
Tijdens al de BWP activiteiten zal er een verantwoordelijke van het BWP secretariaat aanwezig zijn,
waar iedere fokker terecht kan met zijn administratie en zijn vragen.
Het inschrijven voor deze BWP activiteiten verloopt digitaal via de site www.belgian-warmblood.com rubriek evenementen.
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) en merrie(s) te mogen verwelkomen !
Gewestbesturen Vlaams-Brabant

