
INFO YOUNG DRESSAGE TALENTS 
 

Betaling van 30€ dient te gebeuren op naam van FOKVERENIGING B.W.P. WEST-VLAANDEREN 

BE43 7386 1309 6101 met als referentie NAAM VAN HET PAARD. 

 

Ieder BWP paard krijgt 10 € inschrijfgeld terug (korting) bij het afhalen van het startnummer. 

Ter plaatse betalen ( bij-inschrijving ) kost 35€/paard 

 

Het secretariaat bevindt zich beneden tussen de wachtring buiten en de binnenpiste. 

Aanvang van het evenement is omstreeks 10 uur. De starturen van iedere reeks zullen online in het 

programmaboekje verschijnen kort voor het evenement op de BWP website. 

 

Iedere ingeschreven deelnemer krijgt op het secretiaat een enveloppe met daarin een waardebon 

van Ruitersport Maddelin en een bon voor het afhalen van de naturaprijzen. 

 

Ieder paard zorgt voor hun eigen kopnummer! Kopnummers zijn ook te koop op het secretariaat. 

 

INDELING VAN DE DAG: 

 

Voorstellen in vrijheid in afgesloten binnenpiste ( 1 begeleider mee in de kooi ): 

- Jaarlingen 

- 2 jarigen 

- 3 jarigen 

Aanlegtesten: ( 2 à 3 combinaties samen in de ring 20m x 60m) 

- 3 en 4 jarigen 

Bereden proeven: ( individueel in de ring 20m x 40m) 

- 5 jarigen 

- 6 jarigen 

 

VOOR DE AANLEGTESTEN ZORGT DE ORGANISATIE VOOR EEN VOORLEZER 

BIJ DE BEREDEN PROEVEN ZORGT IEDERE COMINATIE ZELF VOOR EEN VOORLEZER 

 

De proeven die gereden moeten worden zijn ter beschiking bij de info. 

 

Er zijn tal van naturaprijzen te verkrijgen voor iedere deelnemer.  

Een bijkomende prijs ( erelint/deken ) wordt overhandigd aan het winnende paard per reeks. 

 

Foto’s zullen genomen worden door een professionele fotografe en zullen achteraf on-line te koop 

aangeboden worden. 

 

In de voormiddag is het voorstellen aan de hand in BWP outfit die ter plaatse kan aangekocht 

worden. De aanlegtesten en bereden proeven gebeuren in correct uniform. 

De voor-te-stellen paarden dienen perfekt getoiletteerd met ingevlochten manen de ring te 

betreden. 

 

De ringmeester ter plaaste verzorgt het goede verloop van het gebeuren. Gelieve zich tijdig aan te 

melden en de instructies te volgen. 

Voor bijkomende vragen/info neem je contact op met ruben.redde@gmail.com 


