De gewestwerking algemeen
1. Opdrachten binnen het gewest
De prijskampen
Eén ding is zeker, de mogelijkheid om paarden exterieurmatig te beoordelen moet blijven bestaan. Enkel
op die manier komt er een goed zicht op de stapel BWP paarden. Daar kunnen algemene conclusies
getrokken worden die de basis vormen voor de verdere uittekening van het foktechnische beleid. Ze
spelen ook een primordiale rol in het selectiegebeuren. Bij de merries loopt de selectie via het principe
van de beloning. De merries die, volgens de jury, het best passen worden vooraan geklasseerd, zodat
zichtbaar wordt wat gewenst is en wat minder. Voor de door te voeren selectie is dat een belangrijke
indicatie.
De prijskampen worden echter een moeilijk gegeven. Er wordt dan ook actief bekeken hoe het geheel
aantrekkelijker gemaakt kan worden, hoe het stamboek al deze info kan blijven verkrijgen, want het
belang ervan mag niet onderschat worden.

Andere gewestelijke activiteiten
Steeds vaker slagen de gewesten erin om zeer waardevolle evenementen op poten te zetten.
Wedstrijden Vrijspringen, Presentatiedagen, Veulenkampioenschappen en Veilingen worden nergens
beter georganiseerd dan in de BWP gewesten en provincies.
Fokkers appreciëren dit aanbod want het geeft hen de mogelijkheid om extra naar buiten te komen met
hun fokproducten, om hun paarden te tonen aan het publiek, om een verkoop te realiseren.

2. Het gewest als inrichter van info-avonden
Beginnende fokkers kampen met vragen, maar ook voor vertrouwde fokkers reizen er steeds nieuwe
interessante thema’s op met betrekking tot het fokken en houden van paarden. De fokker informeren is
één van de opdrachten van het stamboek. Daarom wordt er hier een lijst aangeboden van interessante
thema’s die kunnen bijdragen tot de vorming van uw leden.
Let er wel op dat elke voordrachtgever, tenzij anders wordt afgesproken, recht heeft op een
onkostenvergoeding.

Thema’s
Acerta is BWP Partner en biedt graag enkele thema’s aan:
- 7 tips voor zelfstandigen
- Zelfstandige versus werknemer en de problematiek hierrond in de paardensector
- Informatiesessie voor starters in de paardenwereld
- Informatiesessie voor de gevestigde zelfstandige die hulp wil inschakelen
- Aanvullende verzekeringen: Informatiesessie voor de zelfstandige die het onderste uit de kan wil halen.

Andere:
Voeding en Fokkerij
- Het effect van suplementen
- Voeding van merrie en veulen onder de loupe
- Inzichten rond de relatie tussen voeding / beweging en het optreden van OCD
- De eerste 2 jaar in het leven van een veulen en de rol en het belang van de voeding
- Hoe leeft een paard in de natuur en wat leert ons dat voor hoe we onze paarden zouden moeten verzorgen
en voeren?
- De meest voorkomende (voedings)problemen en de adviezen daarbij

Praktische paardenvoeding: Wat voer ik mijn paard?
- Ruwvoer en krachtvoer : wat zit daar eigenlijk in?
- Wat moet ik eigenlijk geven aan mijn paard om hem gezond te houden?
- Doe samen met ons de rantsoencheck: zit het rantsoen voor uw paard wel goed in elkaar?
- Kauwt uw paard wel genoeg?
Voeding van sportpaarden
- Wat zijn de voedings-eisen van een sportpaard?
- Hoe gaat een sportpaard om met energie?
- Waar moet ik op letten bij sportvoeding? -> denk aan moment van voeren, belang van water, verzorging
van spieren, voeding op een rustdag etc etc
Rhinopneumonie
Toiletteren van paarden
Monsteren van paarden
Exterieur beoordelen van paarden
De springindex geanalyseerd
De BWP werking
Zoötechnische thema’s BWP
De World Breeding Federation for Sport Horses
Juridische aspecten met betrekking tot het houden van paarden (stedebouw- & ruimtelijke ordening,
milieuwetgeving, fiscale aspecten...)
Mestwetgeving
Hoe kan ik mijn paarden het best verzekeren?
Opsomming van andere mogelijke thema’s:
BWP organisatie: - de BWP verzekeringspolis
- overzicht van de recente realisaties en de projecten voor de toekomst
Parameters : - de BWP labels en het predikaat
- de prijskampïndex
- de prestatieïndex
- de BLUB
Algemeen : - het ontstaan van het paard, de pony
- de World Breeding federation for Sporthorses en BWP
- de verschillende rassen
- de signalementsopname
- het paspoort voor de paarden
- verzekeringen voor de houder van paarden/pony’s
Fokkerij : - erfelijkheidsleer
- bloedlijnen binnen BWP
- de geschiedenis van de fokkerij. Algemeen / in de verschillende landen
- kostprijsberekening in de fokkerij
- rentabiliteit van de paardenfokkerij
- inrichting en organisatie van het fokbedrijf : weide / stallen /
- de fokkerij elders
- de plaats van de merriekeuringen in de fokkerij
- hoe selecteren
Paarden : - de opfok
- de opleiding van jonge paarden
- de geboorte van het veulen
- het presenteren
- het vrijspringen, hoe doen?
- beoordelen : exterieur / de bewegingsaanleg / ....
- anatomie van het paard-pony
- het gebit van paard en pony
- het verband tussen exterieur en sport
- verzorging van paarden in het algemeen
Diergeneeskundig : - vruchtbaarheid

- het diergeneeskundig onderzoek
- ontwormen
- erfelijke gebreken
- beengebreken
- OCD
- natuurgenezing
Inrichting van het fokkerijbedrijf: - het bemesten en onderhouden van de paardenweide
- stallenbouw
- milieu- en bouwreglementering voor het houden van paarden
Verkoop : - verkoopsklaar maken van paarden
- verkoopontbindende gebreken
Studiebezoeken : - faculteit diergeneeskunde R.U.G
- bezoeken aan andere fokgebieden en stamboeken
Discussies : - de toekomst van de fokkerij
- fokken voor de top ?
- is fokken gokken ?
NCBL: informeer uw leden en laat u subsidiëren!
Telkens uw gewest een vormingsavond voor de fokkers (meestal land- of tuinbouwpubliek) organiseert
met een thema dat niet specifiek paardrijtechnische inhoud heeft, is er subsidiëring mogelijk door het
NCBL ( Nationaal Centrum voor Beroepsvorming in de Landbouw ).
Thema’s die o.a. in aanmerking komen, zijn : Rendabiliteit in de paardenfokkerij, Standafwijkingen en
hoefgebreken, allerlei soorten veterinaire problemen, genetica, verzekeringen, voeding bij paarden,
graslandmanagement, vruchtbaarheid, het chippen van paarden, vergunningen, selectiegebeuren en
bloedlijnen, psychologie van het paard,…
Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u achteraan in bijlage I.

3: het sociaal karakter van de gewesten
Het informele contact tussen fokkers binnen de gewestwerking dient zeker een plaats te krijgen. De
discussie tussen pot en pint, het kunnen uitweiden over een bepaald thema, ... Ook deze aspecten
hebben hun belang in de gewestwerking. Op deze manier ontstaat er een samenhorigheidsgevoel en
voelen de leden zich met elkaar verbonden.
Het kan de moeite lonen om activiteiten te organiseren die speciaal hiervoor bedoeld zijn. Bijvoorbeeld
een georganiseerd bezoek aan de tweede en/of derde fase van de BWP Hengstenkeuring.

4: de rol van het gewest in de BWP structuur
Het gewest maakt deel uit van de globale BWP werking. In de samenstelling van de beslissingsorganen
speelt het een centrale rol. Hierbij is het belangrijk dat de leden beseffen welke verantwoordelijkheid zij
dragen. Zij zijn het immers die de bestuurders van de vereniging aanduiden en dus bepalen welk beleid
er gevoerd wordt.

!!! AANDACHT 5: Jong BWP
Tal van gewesten en provincies hebben de afgelopen jaren hun best gedaan om jongeren te betrekken
bij hun werking. Jongeren werden verkozen of gecoöpteerd in het bestuur en werden actief betrokken
bij de organisatie van activiteiten. Dat kan alleen maar toegejuicht worden!
De werking van een verantwoordelijke in elke provincie heeft al geruime tijd zijn draai gevonden. Sedert
2012 komt er op nationaal niveau meermaals per jaar een werkgroep Jong BWP samen, die is
samengesteld uit de verschillende provinciale verantwoordelijken en een verantwoordelijke van BWP.
In 2013 kwam er een website, een Facebook-pagina én de nieuwe naam ‘Jong BWP’. En ook in 2014,
2015 en 2016 zat Jong BWP niet stil.
In het kadertje hieronder vindt u de namen van de verantwoordelijken zoals die bij ons
vertegenwoordigd zijn. Indien er wijzigingen zouden zijn bij de verantwoordelijken wordt dit best zo
snel mogelijk gecommuniceerd aan het secretariaat BWP, zodat deze lijst actueel kan blijven.
PROVINCIALE VERANTWOORDELIJKEN
Provincie Brabant : Geert Schepers : Postbaan 215, 3290 Schaffen Tel. 0477/960.674
e-mail : geert.schepers@hotmail.com
Provincie Antwerpen : Andy Jacobs : Sniederspad 19, 2980 Zoersel Tel. 0473/301.212
e-mail : andy@nachtegaele.be
Provincie Limburg : Bart Kelchtermans : Kaulillerweg 96, 3990 Peer Tel. 0479/255.117
e-mail : bart@batonv.be
Provincie West-Vlaanderen : Ruben Redde : Akkerstraat 29, 8730 Beernem Tel. 0495/20.39.62
e-mail : ruben.redde@gmail.com
Provincie Oost-Vlaanderen : Jonas Beniers : Biekorfstraat 2, 9111 Belsele Tel. 0497/724.586
e-mail : beniers_jonas@hotmail.com

Aandachtspunten voor de gewestwerking
Bij het geheel van activiteiten dat georganiseerd wordt, durven we vragen om met volgende
overwegingen rekening te houden:
•

Wie deelneemt aan de gewestelijke werking, profiteert enigszins mee van het gehele BWP
gebeuren. Dat kan enkel draaien als er ook de middelen voor zijn. Daarom is het belangrijk dat
enkel leden kunnen deelnemen aan de organisaties. Het is mogelijk om dat lidgeld te innen
op de activiteit zelf. Dit dient dan overgemaakt te worden aan het BWP secretariaat, samen met
de gegevens van het nieuwe lid.

•

Een belangrijk aspect in het fokkerijgebeuren is het einddoel: de afzet van de paarden/pony’s.
Met deze materie zitten we zonder dat we het willen op het terrein waar de economische
principes spelen. Publiciteit, naambekendheid, imago, etc, het zijn belangrijke elementen in het
verkoopsgebeuren.
Het naar voor brengen van de eigen producten, dat is nu net één van de hoofdopdrachten
van BWP. Er moet dus gevraagd worden om er bij de organisatie van de activiteiten steeds
goed op te letten dat enkel de BWP’ers in de vitrine kunnen komen.
•

Maak gebruik van het BWP promotiemateriaal en zorg voor BWP zichtbaarheid op uw
evenement! BWP kan in de verf worden gezet aan de hand van het uitreiken van naturaprijzen.
Op prijskampen of showdagen wordt er vaak gebruik gemaakt van deze prijzen. Het BWP
promotiemateriaal is uiterst geschikt om als naturaprijs te dienen. We beschikken over
een kledijgamma, zadeldoeken, dekens, etc. Het hele gamma is terug te vinden op de website
onder de knop BWP Shop. Gewesten en provincies kunnen deze goederen aankopen met
10% korting. Een mail of telefoontje naar het secretariaat volstaat om de nodige afspraken te
maken.

BIJLAGE I – subsidies NCBL
Geachte voorzitter, secretaris,

Telkens uw gewest een vormingsavond voor de fokkers ( meestal land- of tuinbouwpubliek) organiseert
met een thema dat niet specifiek paardrijtechnische inhoud heeft, is er subsidiëring mogelijk door het
NCBL ( Nationaal Centrum voor Beroepsvorming in de Landbouw ).
Thema’s die o.a. in aanmerking komen, zijn : Rendabiliteit in de paardenfokkerij, Standafwijkingen en
hoefgebreken, allerlei soorten veterinaire problemen, genetica, verzekeringen, voeding bij paarden,
graslandmanagement, vruchtbaarheid, het chippen van paarden, vergunningen, selectiegebeuren en
bloedlijnen, psychologie van het paard,…

Voorwaarden
Wanneer een gewest dergelijke studievergadering wil organiseren, moet het minstens 2 weken op
voorhand volgende informatie doorgeven aan Lieve De Greeff : lieve.de.greeff@bwp.be of per
post BWP , Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee:
Naam, adres, diploma van de lesgever (de lesgever moet erkend zijn)
Plaats en datum van de locatie
Begin en einduur (max. 3 uur wordt gesubsidieerd) van de activiteit
Inrichtende organisatie (gewest)
Thema dat nader belicht wordt
Vergoeding
Lesgeversvergoeding: 42, 99 € per lesuur. De lesgever wordt erkend en zijn uren worden eveneens
doorgegeven. De vergoeding is belastbaar. Eventueel kan een lesgever geen lesgeversvergoeding
vragen, dit moet dan wel expliciet vermeld worden zodat er ook niets doorgegeven wordt.
Werkingstoelage: ongeveer 12,36 € per lesuur voor de organisatie
Vervoersonkosten: 0,25 € per km te betalen door de inrichtende vereniging zelf.
Indien de lesgever nog niet erkend is, kan dit alsnog gebeuren via de aanvraag van een formulier “
Erkenning lesgever”. Deze erkenning moet alleszins gebeuren voor de activiteit zelf.
Controle
Hou er steeds rekening mee dat controle vanuit de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO)
mogelijk is. Vormingsactiviteiten met minder dan 10 personen, verkeerde locatie,.. worden afgekeurd
en dan krijgt men hiervoor geen vergoeding.
Het is dus noodzakelijk dat men zeer waakzaam is op deze controles, en zorgt dat er geen foute
gegevens worden ingevuld op de evaluatieformulieren!!!
Indien er nog vragen zijn, mag u deze altijd stellen via lieve.de.greeff@belgian-warmblood.com.
Met vriendelijke groeten,

Lieve De Greeff
Assistent-Secretaris BWP-vzw

