BWP Fokkerij-evenementen: belangrijk om weten !
Nieuw: Elders verworven predikaten opgenomen dressuurmerries worden mee overgenomen –
Voorstelling paarden licht gewijzigd
BWP blijft er als stamboek sterk op inzetten om een goede exterieurmatige basis te behouden.
Want een correct en functioneel exterieur is nu eenmaal sterk gecorreleerd met de
langleefbaarheid en goede prestaties van de paarden.
In de zomer worden er door de verschillende BWP-gewesten Fokkerij-evenementen georganiseerd.
De data en locaties kunnen geraadpleegd worden via deze link.
De leden van BWP ontvangen via mail een uitnodiging van het evenement in hun
gewest/provincie. Indien de datum echter niet schikt, is het uiteraard toegelaten elders deel te
nemen.
Welke paarden en pony’s kunnen aantreden ?
In de richtlijnen van elk evenement wordt er gemeld welke paarden en veulens kunnen aantreden. In
iedere provincie wordt er minstens één wedstrijd georganiseerd voor de dressuurgefokte
paarden/veulens en BRp veulens.
Merries die bij geboorte geregistreerd zijn in een erkend niet-BWP stamboek kunnen vanaf de
leeftijd van 1 jaar opgenomen worden in de stamboekwerking van BWP. Zo kunnen zij aantreden op
al de BWP activiteiten en komen ze in aanmerking om de labels te verwerven. De kostprijs hiervoor
bedraagt 15€ (excl. BTW) en wordt voorafgaand aan de wedstrijd via een factuur betaald.
Nieuw is dat bij de opgenomen dressuurmerries de elders verworven predikaten zullen geregistreerd
worden in de BWP databank. Deze zullen dan ook vermeld worden in de paspoorten van hun
nakomelingen.
Indien de veulenrubrieken van de veulens opengesteld zijn voor veulens uit andere stamboeken dan
kunnen deze laatste niet geselecteerd worden voor het Nationaal veulenkampioenschap.
Welke beoordelingsmomenten zijn gekoppeld aan deze evenementen ?
- Beoordeling per leeftijdscategorie via een rangschikkingssysteem & selecties:
Hiermee wordt aangegeven welk type merrie/veulen er gewenst is. Aan de hand van deze
klassementen konden in het verleden de merries hun selectie voor de Nationale Fokkerijdag
verwerven. Sinds 2021 kan er VRIJ ingeschreven worden voor de vernieuwde Nationale Fokkerijdag
(15/10/2022 – Broechem) waarbij het exterieur wordt beoordeeld op de harde en zachte bodem en
er voor de 2- en 3-jarige merries komt daar ook een beoordeling op het vrijspringen of vrijbewegen
(afhankelijk van de fokrichting) bij.
De BRp ponymerries worden uitsluitend op deze Nationale fokkerijdag beoordeeld. Voor hen wordt
dezelfde beoordelingsformule gehanteerd. Ook niet BRp geboren merries van 3 jaar en ouder
kunnen dan opgenomen worden.

Voor de BWP veulens is hun rangschikking en score belangrijk om een ticket voor het Nationaal
Kampioenschap BWP-eliteveulens (03/09/2022 – Ternat) in de wacht te slepen. De eigenaars van de
veulens die in aanmerking komen krijgen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging. Voor de
deelname aan de BWP Online Foal Auction is ook een minimumscore van 75% vereist.
De BRp veulens kunnen vrij ingeschreven worden het Nationaal Veulenkampioenschap. Enkel om in
aanmerking te komen voor de online veiling moet er een minimale score van 75% behaald worden
op provinciaal niveau.
- Opmaak van het beoordelingsrapporten
Het beoordelingsrapport exterieur wordt opgemaakt van de 3- en 4-jarige BWP merries waarbij 33
exterieurkenmerken ( type, beenwerk, stap, draf ) worden gescoord. Dit rapport geeft zeer
gedetailleerde informatie en is een handig instrument bij de zoektocht naar een geschikte hengst.
Van de moeders van de BWP gekeurde hengsten wordt dit trouwens gepubliceerd op de
hengstenfiche.
Van de BWP veulens wordt er een veulenrapport (scores op 10 exterieurkenmerken) opgemaakt.
Deze zullen in de toekomst gebruikt worden om de fokwaarden van de exterieurkenmerken van de
BWP hengsten te berekenen.
- Uitreiking van labels
Een correct en functioneel exterieur, uitstekende prestaties en een goede gezondheid zijn
belangrijke eigenschappen binnen de BWP-fokkerij. De merries die over één of meerdere van deze
kwaliteiten beschikken kunnen zich onderscheiden met de overeenkomende labels.
Op de fokkerij-evenementen kunnen de merries van 3 t.e.m. 15 jaar het exterieurlabel verwerven. Zij
moeten hierbij een minimumscore van 72/100 behalen en de score op de individuele onderdelen
model, beenwerk, stap, draf en algemene indruk, mag niet minder dan 14/20 zijn.
Op het Nationaal veulenkampioenschap worden de labels “premieveulen en eliteveulen” uitgereikt.
Al de informatie over de labels voor paarden en pony’s is terug te vinden via deze link:
https://www.belgian-warmblood.com/nl/labels-en-predikaten#Merrie
De voorstelling van de paarden, pony’s en veulens
Om de correctheid van het beenwerk beter te kunnen beoordelen, is het format van de voorstelling
licht gewijzigd. In het onderstaande afbeelding is de nieuwe formule van de voorstelling van de
paarden weergegeven. Bijkomend zal het paard dus op en af de jury stappen.
Bij de veulens is het belangrijk dat zij aan het touw worden binnengeleid en opgesteld voor de
jury. Op aangeven van de jury mag de halster/het touw verwijderd worden. Er wordt dan schuin van
de jury weg gestapt waarna het veulen aansluitend draaft en galoppeert aan de buitenzijde van de
driehoek. Bij het rondstappen in groep moeten de veulens aan het touw gehouden worden.
Deze formules zijn ook van toepassing bij de voorstelling van de pony’s.
Schema voorstelling:

Nog enkele tips:
- Zorg voor voldoende begeleiding. Zeker als je voor de eerste maal op stap gaat met je
merrie en/of veulen.
- Zorg dat je ruimschoots aanwezig bent. Dit vermijdt stress en zo heb je ruimte om te
bevestigen op het plaatselijk secretariaat. Daar kan ook de bestelde kledij afhalen.
- Kijk even hoe de voorstelling van de andere deelnemers verloopt. Zo heb je een goed beeld
wat er van jou en je paard wordt verwacht.
- Na iedere reeks volgt er een prijsuitreiking. Van de merries van 3 jaar en ouder wordt er
vermeld welke merries het E-label in de wacht sleepten. Voor meer detail van de punten
kan je terecht op he plaatselijk secretariaat. Heb je extra vragen, dan kan je hiervoor terecht
bij de voorzitter van de jury.
- Tijdens de fokkerij evenementen is er steeds een verantwoordelijke van het BWP-secretariaat
aanwezig. Je kan bij deze persoon terecht met praktische en administratieve vragen.

