
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Richtlijnen Fokkerij Evenement 
BWP EVERVEM – 20/08/2022 

 
                         

 
Info en inschrijven 
 
Datum :  20/08/2022                   Uur:  10u00 Plaats: Evergem      
 
Terrein : Kasteel Wippelgem, Kramershoek 6, Evergem 
 
Contactpersoon : Philippe Lievevrauw – Gentseweg 22 – 9910 Ursel – 0486/13 33 02 – info@bwpevergem.be  
 
Contactpersoon op dag van het evenement (bij noodgevallen): Jonas Boone – 0472/68 34 57 
 
Inschrijven : ten laatste 10 augustus 2022 via BWP website www.belgian.warmblood.com – rubriek Evenementen 

 
Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per BWP-paard (ook voor veulens) en 15€ voor niet-BWP geregistreerde veulens – 
overschrijven op rekeningnummer: BE02 1030 1463 4540 (mededeling Fokkerij Evenement Evergem) 
                                                    
 
Welke paarden kunnen aantreden op de prijskamp ?   

 
Op de prijskamp van het gewest Evergem vindt de exterieurbeoordeling plaats van springpaarden en van spring- en 
dressuurveulens.  
 
°  Merries : 
Elke merrie ingeschreven in BWP (Klasse I en II) en met een leeftijd vanaf 1 t.e.m. 15 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. Ook niet BWP geregistreerde veulens 
mogen aantreden.  

 



 
Programma prijskamp 
 
* Merries van de oudste leeftijdsgroep tot aan de vierjarigen   
* Merries van 3 t.e.m. 1 jaar en mannelijke jaarlingen (enkel bij minimum 5 inschrijvingen)  
* Hengstveulens optie dressuur 
* Merrieveulens optie dressuur  
* Hengstveulens optie springen 
* Merrieveulens optie springen 
 
Prijzen  
 
1ste plaats = € 60,00 , 2de = € 50,00.,  3de = € 40,00 , 4de = € 30,00 , 5de =  € 25,00 , en de volgende =  € 20,00  
Let op : voor de deelnemende paarden, richting springen, van  buiten het gewest Evergem is beslist dat zij enkel een 
volgprijs ontvangen ongeacht de behaalde plaats. Dit om onze gewestleden niet te benadelen. 
 
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 aangekocht worden op de plaatselijke BWP promostand. 
Of kan besteld worden via de BWP webshop (Klik hier voor de BWP webshop) 
 
Fokkers kunnen gebruik maken van een stal bij Van de Heffinck. De kostprijs bedraagt 10€ per box.  
Gelieve AUB OP VOORHAND te reserveren bij Hubert (0475 73 02 20) of Melanie (0473 85 07 43). 
 
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.  

 DE EIGEN VERSTELBARE HOOFDSTELNUMMERS WORDEN GEBRUIKT. 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 (89.25€) 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.   

 
° Voorstelling : 
   Om de correctheid van het beenwerk beter te kunnen beoordelen is het format van de voorstelling licht gewijzigd. 
   - merries: opstellen voor jury, draven buitenzijde driehoek, stappen binnenzijde Driehoek, op en af stappen voor  
                      de jury en opstellen voor de jury.  
   - veulens: het veulen wordt aan het touw binnengeleid en opgesteld voor de jury. Op aangeven van de jury mag  
                     de halster/touw verwijderd worden.  Er wordt schuin van de jury weggestapt waarna aansluitend het  
                     veulen draaft/galoppeert aan de buitenzijde van de driehoek. Bij het rondstappen in groep moeten de  
                     veulens aan het touw gehouden worden.  
 
° 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.  
      
2) Stokmaatmeting en beoordelingsrapport exterieur voor 3- en 4-jarige merries :  

 Promotie van klasse I 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. 
 
3) Veulenrapport voor spring- en dressuurveulens  

 Beoordeling van 17 exterieurkenmerken en 4 mogelijke afwijkingen onderverdeeld in type, beenwerk en 
bewegingen.  

 
4) Selecties :  

BWP Online Foal Auction: 30 september - 3 oktober 2022 
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: 03/09/2022, Stal Vanderhasselt, Ternat 
Op provinciaal niveau worden de BWP dressuur- en springveulens geselecteerd. De BRp veulens kunnen vrij 
inschrijven voor het Nationaal Veulenkampioenschap.  

 
5) Aanduiding exterieurlabels op de 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.  

 
6) Opname veulens : de veulens kunnen geschetst worden op het BWP fokkerij evenement gewest Evergem !!!  
 
 


