
     RICHTLIJNEN VOOR DE PONYPRIJSKAMP BRP TE GLABBEEK 2016 

 

1. Algemene gegevens. 

Datum : Zaterdag 25 juni 2016  Plaats : GLABBEEK Uur : 9u30  

Terrein :  Oefenterrein Gunningenruiters – Attenrodestraat 10A - 3380 Glabbeek 
          

2. Inschrijving. 

Inschrijven :  ten laatste 15 juni 2016 via BWP website of inschrijfformulier 

 

3. Welke pony’s mogen deelnemen ? 

°  Merries  

� Ingeschreven in ( hulp)veulenboek of (hulp)stamboek of register A of wachtregister 

 : vanaf 1 jaar 

� Ingeschreven in een door BRp erkend stamboek  : vanaf 1 jaar mits officieel stamboekbewijs 

                 =  al de erkende ponystamboeken van E.G. uitgezonderd de pony’s met 100% Arabisch bloed  

� Ingeschreven in een door BRp niet erkend stamboek  : vanaf 1 jaar 

Voorwaarde : uit de eerste vier generaties kan uitgemaakt worden dat zij ontsproten zijn uit door 

BRp erkende stamboeken  

� Niet ingeschreven in een stamboek “ WILDE MERRIES “ : vanaf 3 jaar zonder inschrijvingsbewijs  

* van het type rijpony 

 

AANDACHT:  - Stokmaatmeting vanaf 3 jaar (volgens LRV reglement ) :  

                          1.10m t.e.m. 1.31m (kleine maat)  en 1.32m t.e.m. 1.48m (grote maat) 

   - De merries mogen bij de voorstelling vergezeld zijn van hun veulen. Het veulen mag  

     evenwel niet storen. 

 

° Veulens van het lopende jaar : 

� Ingeschreven in ( hulp)veulenboek of register A BRp 

� Ingeschreven in een door BRp erkend of niet erkend stamboek  

� Is het veulen nog niet aangegeven op het secretariaat B.W.P., dan kan het enkel deelnemen na 

afgifte van de dekkaart aan de B.W.P. verantwoordelijke op het plaatselijk secretariaat. 

� Ideale gelegenheid om uw veulen te laten schetsen door de veulencontroleur  

 

° Mannelijke jaarlingen en tweejarigen :  

� Ingeschreven in ( hulp)veulenboek of register A BRp 

� Ingeschreven in een door BRp erkend stamboek  mits officieel stamboekbewijs 

                 =  al de erkende ponystamboeken van E.G. uitgezonderd de pony’s met 100% Arabisch bloed  

� Ingeschreven in een door BRp niet erkend stamboek  :  

Voorwaarde : uit de eerste vier generaties kan uitgemaakt worden dat zij ontsproten zijn uit door 

BRp erkende stamboeken  

 

AANDACHT :   - veulens, jaarlingen en tweejarigen uit erkende en niet erkende stamboeken, kunnen niet  

                             nationaal geselecteerd worden. 

 

AANDACHT :   - Men kan maar eenmaal per jaar deelnemen aan een provinciale prijskamp. 

                          - Deelname is mogelijk in de provincie van de eigenaar of van de vaste amazone/ruiter. Afwijkingen  

hierop moeten voor de inschrijfdatum gemeld worden aan het secretariaat B.W.P 

 

4. Het verloop van de prijskamp. 

° Voor aanvang van de prijskamp : - meting van de nog te meten pony’s volgens LRV reglement 

        - controle van het type en de leeftijd van de “ WILDE MERRIES “ : door de jury 

 

° Het aantreden gebeurt per maat en per ouderdom.  

      +  ouder dan 3 jaar : samenvoeging van reeksen indien er minder dan 5 pony’s zijn met dezelfde maat en leeftijd                    

      +  driejarigen :  geen samenvoeging, zij worden bij het rondstappen ( na de klassering ) besproken door de jury 



      +  veulens, jaarlingen en tweejarigen :  - opsplitsing door de jury in kleine en grote maat : op basis van eigen  

            grootte  

         - geen opsplitsing bij beperkt aantal pony’s, wel aanduiden of zij behoren 

            tot de kleine of grote maat 

   � de aangeduide maat is de basis voor de opdeling van de 1- en 2-jarigen tijdens de nationale prijskamp                                                     

° Aanduiding van  dag-, jeugd- en veulenkampioen :  

                                   - enkel wanneer er minimum 3 pony’s voor in aanmerking komen.   

                                   - ook voor pony’s die een uitzonderlijke toelating kregen tot deelname                     

 

AANDACHT : De startvolgorde is na de sluiting van de inschrijvingen beschikbaar op de BWP site www.bwp.be  

                        onder de rubriek kalender. 

5. Prijzen 

Per deelnemende merrie: 10 euro 

Per deelnemend veulen (geboren in 2016): 12,5 euro 

 

6. Presentatie van de pony’s 

° Pony’s : correct getoiletteerd ( ingevlochten, … ) 

° Voorstellers : witte broek OF jeansbroek en witte trui, polo of sweater of BWP sweater en polo. BWP jas is  

                            toegestaan bij slecht weer. 

° Nieuwe formule  : 1. opstellen, 2. draven op buitendriehoek, 3. stappen op binnendriehoek , 4. opstellen 

 

7. Praktische schikkingen 

° Hoofdstelnummers : onmiddellijk bij aankomst af te halen op het plaatselijk secretariaat. 

                                          Deze moeten links en rechts bevestigd worden aan het hoofdstel/halster. 

° Stamboekdocumenten : Elk deelnemende pony moet vergezeld zijn van een stamboekdocument. 

                                                Bij het afhalen van de kopnummers moeten de stamboekdocumenten getoond worden  

                                                aan de secretariaatsverantwoordelijke. Deze zorgt ervoor dat de stamboekdocumenten  

                                                die op het secretariaat moeten blijven in ontvangst genomen worden. 

° Kostprijs :  Bij het afhalen van de kopnummers:  

                      -  lidgeld A : 85 euro / 61 euro voor LRV leden, lidgeld B: 20 euro  

        - de registratie van de overgang:  13 euro  

        - opname van niet BRp-merrie: 25 euro  

8. Wedstrijd Beste Ponyvoorsteller : (zie bijlage ) 

° Op provinciaal niveau :  aparte wedstrijd  

      + VOORWAARDEN :    

� Pony : ook voor niet BRp geregistreerde pony’s  

� Voorstellers : vanaf jaar dat ze 7 worden t.e.m. het jaar dat ze 16 worden 

� ZOWEL DE PONY’S ALS DE VOORSTELLERS MOGEN MAAR 1 KEER IN DE RING KOMEN  

        + INSCHRIJVING : 

� Bij voorkeur via het inschrijfformulier of eventueel ter plaatse. 

        + BEOORDELING :  

� Op vijf onderdelen die elk gequoteerd worden op 20 punten 

° Op nationaal niveau : enkel voor de combinaties die gewestelijk hebben deelgenomen met een BRp geregistreerde  

                                           pony.  

      

9. Exterieurlabel ( E-label ). 

° Exterieurlabel : - toegekend via de provinciale en nationale prijskampen  

                             - VOORWAARDEN : 1 ) Leeftijd : - van 3 t.e.m. 7 jaar : in 1 jaar gewestelijk en nationaal een positieve  

                                                                                        beoordeling krijgen door de jury en dit gedurende 2 seizoenen 

                                            : - van 8 jaar en ouder : in 1 jaar gewestelijk en nationaal een positieve  

                                                 beoordeling krijgen door de jury 

                  2) Ingeschreven in stamboek BRp en minimum 2 gekende generaties  

                      voorouders, waarin enkel pony mag voorkomen 

Van de deelnemende pony’s wordt verwacht dat ze ingeënt zijn tegen Rhinopneumonie 

 

Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich akkoord met de richtlijnen vermeld in dit schrijven, met de 

eventuele beslissingen van de inrichters en met de reglementering aangaande de prijskampen. 

 


