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 Oud-Heverlee, 12 september 2017 
 
 
 

Geachte fokker, beste eigenaar, 

 

 

Met dit schrijven nodigen we U uit om deel te nemen aan de Nationale prijskamp van de “Belgische Rijpony”. 

Deze nationale wedstrijd vindt plaats op zaterdag 14 oktober 2017 in de “De Moervelden“ – Bistweg, Ranst. 

(Wegwijzers vanaf afrit Massenhoven op E34 NR 19 en vanaf afrit Zoersel op E314 NR 20) 

 

Programma : 

 

De Nationale BRp prijskamp start om 8u30 in de 1 piste.  

 

Het programma bevat volgende rubrieken : 

 

• Prijskamp van de merries kleine maat tot en met de vierjarigen; 

• Prijskamp van de merries grote maat tot en met de vierjarigen; 

• Prijskamp van de jonge merries kleine maat van 3, 2 en 1 jaar; 

• Prijskamp van de jonge merries grote maat van 3, 2 en 1 jaar; 

• Nationale Wedstrijd BESTE PONYVOORSTELLER. 

• Vrijspringen 2-en 3-jarige BRP, CPB en DPB pony’s 

 

De verdeling in kleine maat en grote maat gebeurt op basis van de verdeling tijdens de gewestelijke 

prijskampen. Er wordt in één ring gejureerd. 

 

Kampioenschappen :  

• aanduiding AVEVE kampioenmerrie kleine maat en grote maat onder de eerst  geklasseerden van 4 

jaar en ouder. 

• aanduiding van de AVEVE jeugdkampioene kleine maat en grote maat onder de eerst geklasseerden 

van 3, 2 en 1 jaar. 

 

Toekenning van het “Exterieurlabel”. 

• Voor het behalen van E-label gelden volgende voorwaarden : 

• In de leeftijd van 3 tot 7 jaar binnen hetzelfde jaar provinciaal en nationaal een positieve beoordeling 

te hebben gekregen van de jury en dit gedurende twee seizoenen. 

• Vanaf 8-jarige leeftijd moet dit enkel gedurende één seizoen. 

• Er moeten minstens twee generaties voorouders gekend zijn. 
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Mogen deelnemen : 

• De merries van drie jaar en ouder die geselecteerd zijn op de provinciale BRp prijskampen; 

• Alle vrouwelijke BRP en niet-BRp geboren tweejarigen en jaarlingen die deelgenomen hebben aan 

de gewestelijke prijskamp; 

• Aan de nationale wedstrijd “Beste Ponyvoorstellers” kunnen enkel de combinaties  

aantreden die provinciaal hebben deelgenomen met een BRp pony.  

 

Inschrijven 

De pony’s van drie jaar en ouder die geselecteerd zijn voor deelname aan de nationale exterieurprijskamp en 

de BRP en niet BRp geboren 2- en 1-jarigen die deelnamen aan de gewestelijke prijskamp zijn op het 

inschrijfformulier ingevuld. 

Inschrijven kan door dit inschrijfformulier vóór 4 oktober 2017 ingevuld te laten toekomen op het 

secretariaat B.W.P. Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee – e-mail info@bwp.be of via de via de knop “ Vlugge 

inschrijving BWP wedstrijden/prijskampen “ op de BWP site. 

 

Inschrijfgeld: 5 euro/pony 

Gelijktijdig met de inschrijving dient het totaalbedrag overgeschreven te worden op rekeningnummer BE40 

7364 0368 4863 (gelieve bewijs toe te voegen). Voor de Nationale wedstrijd “Beste Ponyvoorstellers” dient 

enkel inschrijfgeld betaald te worden indien de pony niet deelneemt aan de nationale prijskamp.  

 

Toilettage pony en outfit voorstellers :  

De pony’s die voorgesteld worden, dienen correct getoiletteerd te zijn (ingevlochten,...). 

Voor de ponyvoorstellers geldt dat zij gekleed zijn volgens de richtlijnen : witte broek of blauwe jeansbroek 

en witte trui, polo of sweater. Ook de BWP/BRp sweater en polo zijn toegelaten.  

 

Hoofdnummers 

Deze zijn af te halen, de dag zelf, op het plaatselijke secretariaat.  

Zij moeten eenvormig boven en onder worden vastgemaakt aan weerszijden van het hoofd van de pony. 

 

Stamboekpapieren 

De stamboekdocumenten van de pony’s waarmee U deelneemt moeten meegebracht worden, behalve 

indien zij voor verwerking op het B.W.P. secretariaat zijn. 

Op eenvoudige vraag dienen de papieren aan de jury getoond te kunnen worden. 

 

 

In de hoop uw inschrijving te mogen ontvangen groeten we met de meeste hoogachting, 

 

Meurrens Inge 

Fokkerij Manager BWP  

 


