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Het fokprogramma van het
Belgian Warmblood - BWP
Stamboek van oorsprong, bijgehouden wordt door de stamboekvereniging Belgian Warmblood –
BWP, vzw.
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1. Algemene bepalingen
° De in dit reglement opgenomen bepalingen kunnen geenszins strijdig zijn met decreten, wetten of
verordeningen.
° Dit reglement geldt voor de werking van Belgian Warmblood – BWP vzw, met de eronder vallende
stamboeken, in Vlaanderen, in België en in die lidstaten van de Europese Unie waarvan vóór 1 november
2018 gemeld is dat de vereniging er het fokkersprogramma, of een gedeelte ervan, uitvoert.
Voor de werking in de lidstaten zijn er afwijkingen mogelijk op de bepalingen in dit technisch reglement,
wanneer de werking van het Belgian Warmblood in die lidstaat gecoördineerd wordt door een
vertegenwoordiger of een vereniging. De afwijkingen worden vermeld in het protocol dat de samenwerking
regelt met die vertegenwoordiger of die vereniging.

2. Definities:
° BWP dekhengst = hengsten die toelating tot de voortplanting verworven hebben bij het Belgian Warmblood
- BWP doordat ze na deelname aan de keuring van de kandidaat-dekhengsten van het Belgian Warmblood
– BWP de eindbeoordeling ‘goedgekeurd’ kregen en daarna de kwalificatie behouden hebben door te
voldoen aan de verplichtingen die gelden na de eerste goedkeuring.
° BWP merrie = bij de geboorte in de hoofdsectie van het Belgian Warmblood - BWP ingeschreven zijn.
° Erkende dekhengst = goedgekeurd zijn als dekhengst door een rijpaardenstamboek lid van de WBFSH.
° Erkende merrie = ingeschreven zijn in de hoofdsectie van het erkend stamboek waarvan ze het
levensnummer hebben.
° Een erkend stamboek =
- Een van de stamboeken die lid zijn van de WBFSH
- Alle “Engels-volbloed” stamboeken van de EU en de U.S.A.
- Alle “Anglo-Arabische” stamboeken van de EU en de U.S.A.
- De stamboeken voor Dravers van de EU en de USA.

3. Het fokdoel
Belgian Warmbloods – BWPers worden gefokt om op een duurzame manier tot op het hoogste niveau te
kunnen presteren in wat omschreven is als de Olympische disciplines van de paardensport. In functie van de
discipline zijn er afwijkingen mogelijk of specificaties gesteld.
Voor de fokrichting springen is het fokdoel omschreven als ‘het fokken van gezonde paarden met een
correct en functioneel exterieur en met goede takt en regelmaat in de bewegingen die op het allerhoogste
springniveau kunnen presteren.
In de fokrichting dressuur wordt gestreefd naar top prestatie paarden die mee kunnen op niveau Grand Prix
dressuur en die niet enkel als jonge paarden uitblinken. Goede jonge paarden die op een WK voor jonge
dressuurpaarden goed kunnen scoren kunnen ook als een afgeleid fokdoel gelden.
Voor de discipline veelzijdigheid zijn er op het niveau van het fokdoel geen specificaties.

4. De rasstandaard
4.1. Fokrichting springen
BOUW:
Het Belgian Warmblood - BWP, fokrichting springen, staat goed in het rechthoekmodel (evenredige
verhoudingen) en is rijtypisch gebouwd. De ideale schofthoogte schommelt tussen 1m65 en 1m75. Het
hoofd is aansprekend met intelligente ogen. De hals is lang, voldoende opgericht en goed bespierd. De
schouder moet voldoende lang zijn en schuin gelegen. De schoft is goed ontwikkeld. De rug heeft voldoende
draagkracht, is voldoende soepel en niet te lang. De lendenen zijn goed gevormd en aangesloten. Het kruis
moet licht hellend en voldoende lang zijn.
Het Belgian Warmblood - BWP springpaard beschikt over voldoende bespiering en voldoende massa en
moet voldoende sterk zijn in het middenstuk. In de achterhand moet het Belgian Warmblood - BWP
springpaard langgespierd zijn.
BEWEGINGEN:
De stap en draf moeten voldoende ruim, correct en soepel zijn en met evenwicht, goede takt en afdruk. De
galop is ruim en evenwichtig, gesprongen en niet te vlak en krachtig vanuit een onderkomende achterhand.
De bewegingen moeten soepel door het lichaam vloeien.
BEENWERK:
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Het beenwerk moet voldoende ontwikkeld zijn, met bot in verhouding tot de bespiering. Het beenwerk moet
droog en correct gesteld zijn. De gewrichten en hoeven moeten voldoende ontwikkeld zijn en in verhouding
tot het beenwerk.
SPRINGKWALITEITEN:
Het BWP springpaard heeft een goede instelling bij het springen en is intelligent en voorzichtig.
Het heeft goede reflexen, afdruk en beentechniek ( voor en achter ) op de sprong. Hij heeft een goed
lichaamsgebruik en beschikt over veel vermogen.

4.2. Fokrichting dressuur
GEZONDHEID:
Langdurige bruikbaarheid dus gezonde paarden (conform het G-Label van BWP).
EXTERIEUR:
Functioneel, voor dressuur. Daarbij blijven de algemeen geldende normen aangaande de correctheid van
het exterieur (beenstanden, gewrichten e.d.) alsook het rechthoeksmodel behouden zoals bij de fokrichting
springen. Daaraan worden toegevoegd als gewenste kenmerken:
- Berg op gebouwd zijn, door lang voorbeen in combinatie met correct achterbeen. (hierdoor kan optisch het
rechthoekmodel wat minder duidelijk zijn);
- voldoende maat en formaat;
- voldoende “uitstraling”, présence;
- algemeen beeld van hoogbenigheid;
- voldoende sterke bovenlijn, niet te strak, niet te week.
Als KNOCK-OUT CRITERIA gelden:
- Bergaf gebouwd (kort voorbeen) zijn;
- weke bovenlijn (lendenen);
- te horizontale en laag ingestoken hals.
DRESSUUR BEWEGINGEN:
Beschikken over drie goede basisgangen: taktmatig en met evenwicht:
- Stap: zuiver, voldoende ruim (ook in voorbeen) schrijdend, actief
- In draf: takt, dragend achterbeen, souplesse, afdruk (kracht). Daarbij is een super voorbeengebruik geen
noodzaak maar wel een positief punt.
- In galop: Goed gesprongen, met gemakkelijk verruimen en verkorten en gemakkelijk wisselen. In de galop
ook op het achterbeen blijven wat zich uit in gemakkelijke overgangen naar draf en of stap kunnen tonen.
Een mooi voorbeengebruik is meegenomen.
Als KNOCK-OUT CRITERIA gelden:
- Korte “stamperige” stap;
- nakomend achterbeen in draf (met de hakken naar de staart);
- te incorrect in draf (binnen of buiten uitzwaaiend);
- te weinig afdruk (kracht) in verhouding tot voorbeen.
- wandelende galop (te weinig sprong)
NIEUWE ELEMENTEN:
Karakter, Temperament: een dressuurpaard moet bovenal zich laten dresseren, moet bij voorkeur vriendelijk
overkomen, niet te bang zijn. Zeer brutale paarden (vermoeden van gebrek aan “rittigkeit”) zijn niet gewenst.
Aansprekend exterieur: de bouw is bij een dressuurpaard van meer belang dan bij een springpaard, een
dressuurruiter wil meer een mooi paard in vergelijking met een springpaard.
Veel meer belang aan de beweging, zowel stap draf als galop. Voor een dressuurpaard zijn goede
bewegingen essentieel, voor een springpaard wel gewenst maar niet essentieel.

5. Inschrijven van veulens
5.1. Algemene bepalingen:
Om ingeschreven te kunnen worden in de hoofdsectie van het stamboek, moeten de veulens voldoen aan
de zoötechnische voorwaarden (punt 5.2.). De inschrijving is definitief met de aflevering van het paspoort na
beëindiging van de inschrijfprocedure (Punt 5.3.).

5.2. De zoötechische voorwaarden voor het inschrijven van een veulen:
De afstamming bepaalt in welke sectie en klasse een veulen ingeschreven wordt. Alleen paarden die
minstens voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving in de aanvullende sectie, kunnen vermeld worden in
de afstamming.
De indeling:
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HOOFDSECTIE
Klasse I
Klasse II
De vader is een BWP dekhengst of BWP erkende
Veulens die niet voldoen aan de voorwaarden
dekhengst, de moeder is een BWP merrie of een BWP om in de Klasse I ingeschreven te worden
erkende merrie
MAAR waarvan de vader of de moeder
EN
minstens ingeschreven zijn in de aanvullende
minstens drie generaties voorouders zijn BWP
sectie van het stamboek of een overeenkomend
dekhengsten, BWP moeders, BWP erkende
register van één van de erkende stamboeken.
dekhengsten of BWP erkende moeders.
AANVULLENDE SECTIE
Zowel veulens als paarden die voldoen aan de rasstandaard, maar niet voldoen aan de voorwaarden om
ingeschreven te worden in één van de klassen van de hoofdsectie.

5.3. De inschrijvingsprocedure
5.3.1. De melding van de geboorte
° Het melden van de geboorte kan:
- digitaal, via het formulier op de website.
- Via het geboortebericht/dekkaart op papier of een ander document met voldoende vermelde gegevens.
° Gegevens die nodig zijn voor het kunnen behandelen van de geboortemelding:
- De naam van het veulen.
De naam van de veulens van een zelfde geboortejaar moet met dezelfde letter beginnen. Voor het jaar
2000 was dat de letter A. Elk jaar wordt een letter uit het alfabet opgeschoven. De letters X, Y en Z
worden nooit gebruikt. Een volledige cyclus telt dus 23 jaren.
Zodra het paspoort afgeleverd is en het identificatieprocedure definitief is afgewerkt in HorseID, kan de
naam van het veulen/paard niet meer veranderd worden, behalve als de fokker akkoord is en het paard
maximum 3 jaar oud is.
- De geboortedatum.
- Het geslacht.
- De wijze van bevruchting.
- De naam van de vader.
- De naam van de moeder.
- De naam en adresgegevens van de fokker, de eigenaar, eventuele mede-eigenaar en de houder.
- De bedrijfsplaats.
- De aanduiding van de wijze van identiteitscontrole en signalementopname: via de BWP-Consulent of via
de dierenarts-identificeerder met in het tweede geval, zijn naam.
- De aanduiding of het dossier ‘Online’ of ‘Offline’ doorgestuurd moet worden naar HorseID, de centrale
databank voor de paardachtigen.
- De fokrichting en de kleur kunnen optioneel aangeduid worden.
De gegevens moeten worden geregistreerd door het secretariaat zoals ze vermeld staan op de documenten
of zoals ze door de bevoegde personen digitaal zijn doorgegeven. Zij zijn definitief zodra het paspoort is
afgeleverd en de identificatieprocedure definitief is afgewerkt in HorseID.

5.3.2. Veulen laten identificeren
De identificatie van de veulens loopt samen met de procedures en regels die vastgelegd zijn in het Koninklijk
besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een
centrale gegevensbank.
Na ontvangst van de verwerking van de geboortemelding, moet de fokker het initiatief nemen voor de
identificatie van het veulen. Hij dient:
- voor de veulens die in België staan, de betaling te voldoen aan HorseID.
- Contact op te nemen met de bevoegde persoon voor de identificatie.
- Het veulen te laten voorzien van een microchip.
- Het afgewerkte identificatiedossier te bezorgen aan het secretariaat BWP, samen met de opgevraagde
haarstalen voor het onderzoek van de juistheid van de afstamming en samen met de eventueel andere
opgevraagde zaken.

5.3.3. Afsluiting inschrijfprocedure
Eindpunt van de inschrijfprocedure is de aflevering van het paspoort en het definitief maken van het dossier
in HorseID. Dit gebeurt door het secretariaat BWP als:
- alle noodzakelijke gegevens er zijn van het veulen, van de erbij betrokken personen, van de identificatie
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- Er een positief resultaat ontvangen werd van de controle op de afstamming.
Zowel de juistheid van de vader als van de moeder wordt gecontroleerd via analyse van het DNA.
- De kosten voor de inschrijving van het veulen (ook lidgeld) betaald werden.

6. De opname van paarden in de hoofdsectie van het stamboek.
6.1. Indeling
Wanneer ze aan de voorwaarden voldoen, worden de hengsten of merries, met de identiteit van een erkend
stamboek, opgenomen in de Klasse I van de hoofdsectie van het Belgian Warmblood.

6.2. Voorwaarden voor de opname van hengsten
Hengsten die niet Belgian Warmblood zijn en die op de BWP keuring van de kandidaat-dekhengsten de
status ’goedgekeurd’ verwerven, worden benoemd als BWP-dekhengst en opgenomen in de klasse I van
de hoofdsectie van het stamboek.

6.3. Voorwaarden voor de opname van merries
Om opgenomen te kunnen worden in de klasse I moeten de merries:
- minstens 1 jaar zijn.
- Komen uit de hoofdsectie/hoofdafdeling/hoofdregister/fokkerijafdeling, van een door Belgian Warmblood
erkend stamboek.
- Deelnemen aan een fokkerijevenement/prijskamp van het Belgian Warmblood waar de stamboekopname
voorzien is, of geïnspecteerd worden aan huis door een door Belgian Warmblood – BWP aangeduide
consulent.

7. Systemen voor de beoordeling van paarden bij het Belgian Warmblood.
7.1. ‘Goedkeuren’ van hengsten voor de toelating tot de voortplanting.
Met het ontvangen de beoordeling ’goedgekeurd’, op de keuring van de kandidaat-dekhengsten Belgian
Warmblood, verkrijgen hengsten voor de eerste keer via BWP de toelating tot de voortplanting. Die toelating
blijft behouden wanneer voldaan wordt aan de verplichtingen die daarna gelden.

7.1.1. De keuring van de kandidaat dekhengsten
Het reglement van de Belgian Warmblood keuring van de kandidaat-dekhengsten bevat alle bepalingen en
regelingen voor de eerste keuring van de hengsten tot dekhengst BWP. Het maakt als bijlage 1 deel uit van
dit reglement.
Het reglement voor de keuring van de kandidaat-dekhengsten wordt bij elke door de bestuursorgaan besliste
wijziging aangepast ten laatste voor de aanvang van elke keuringscyclus waarvoor de aanpassing geldt. In
gevallen van overmacht kan het bestuursorgaan alle beslissingen nemen die nodig zijn voor een goed
verloop van de keuring of de keuring van de kandidaat-dekhengsten. Deze beslissingen kunnen onmiddellijk
ingaan.

7.1.2. Verplichtingen voor het behoud van de toelating tot de voortplanting.
Dienen te voldoen aan deze verplichting: de dekhengsten Belgian-Warmblood die niet de identiteit volbloed
hebben.
7.1.2.1. Te behalen resultaten in de sport, fokrichting springen:
Via de wedstrijden voor jonge paarden:
Als vierjarige: zes parcoursen lopen op de wedstrijden Jonge paarden LRV of in de Nationale Cyclus voor
Jonge Paarden. Door de LRV organisatie is er toegestaan dat de vierjarige BWP dekhengsten automatisch
geselecteerd zijn voor de nationale wedstrijd indien zij minimum 4 parcoursen afgelegd hebben op
provinciaal niveau.
Als vijf- en zesjarigen: zich in de wedstrijden jonge paarden van LRV of in de Nationale Cyclus voor Jonge
Paarden klasseren bij de eerste helft. Voor het bepalen van de eerste helft van de wedstrijden jonge
paarden LRV worden de resultaten van de 10 eerste basisparcoursen in acht genomen. De strafpunten van
de vijf beste volledige omlopen worden opgeteld en dan wordt de rangschikking van laag naar hoog
gemaakt. In deze lijst moeten de hengsten zich in de eerste helft klasseren. Voor het bepalen van de eerste
helft van de Nationale cyclus voor jonge paarden worden de strafpunten van de vijf beste volledige omlopen
opgeteld en dan wordt de rangschikking van laag naar hoog gemaakt. In deze lijst moeten de hengsten zich
in de eerste helft klasseren.
Er is aan de verplichting voldaan als de norm van de vijfjarige leeftijd behaald wordt of die van de zesjarige.
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Via de hengstencompetitie:
De vierjarige dekhengsten moeten aan vier wedstrijden van de Pavo hengstencompetitie deelnemen.
De dekhengsten zijn geslaagd als ze als vijf-, zes- of zevenjarige dekhengst tijdens drie wedstrijden van de
Pavo hengstencompetitie een foutloos basisparcours afleggen.
7.1.2.2. Te behalen resultaten in de sport, fokrichting dressuur:
Mogelijkheid 1: via het behalen van twee van de drie hierna gestelde normen.
1. In de Beker van België, op vierjarige leeftijd en op vijfjarige leeftijd, of enkel op zesjarige leeftijd bij de 70%
besten zijn in de finale.
2. Op het Kampioenschap van België, op vierjarige leeftijd en op vijfjarige leeftijd, of enkel op zesjarige
leeftijd bij de 70% besten zijn in de finale.
3. In de finale van de dressuurwedstrijden jonge paarden van LRV op vier- en vijfjarige leeftijd bij de 30%
besten zijn van de reeks (ring), ofwel als zesjarige. Op deze wedstrijden dienen de Belgian Warmblood
dekhengsten te starten in de open klasse.
Indien er voor een zesjarige dekhengst een wedstrijd, of een manche uit een circuit van wedstrijden, wegvalt
die hij nog nodig had om de voorgeschreven resultaten te kunnen behalen, dan wordt beschouwd dat hij
voor de weggevallen wedstrijd voldaan heeft.
Mogelijkheid 2:
Als vierjarige deelnemen aan vijf wedstrijden jonge paarden LRV in de open klasse. Als vijfjarige of als
zesjarige geklasseerd zijn bij de dertig procent besten op drie wedstrijden jonge paarden LRV in de open
klasse. Hierbij worden enkel de resultaten van de eerste vijf gereden wedstrijden in acht genomen. Een
wedstrijd bestaat hierbij uit een proef in de voormiddag en één in de namiddag. Indien er onvoldoende
deelnemers zijn in de open klasse, worden de open klasse en de LRV klasse samengevoegd en wordt er
een totaal klassement gemaakt.
Er is een barrage mogelijkheid op zevenjarige leeftijd: in de klasse zwaar II in vijf opeenvolgende tornooien
van één seizoen, driemaal bij de 30% besten geklasseerd zijn.

7.1.2.3. De jaarlijkse keuring via de activatieprocedure
Dekhengsten die men ‘goedgekeurd’ wil houden en dus toegelaten tot de voorplanting, dienen elk jaar de
activatieprocedure te doorlopen. Daartoe moet het toegestuurde ‘activeringsdocument’ tijdig ingevuld
teruggezonden worden naar het secretariaat BWP en is het nodig om de activatietkost te voldoen.
Indien de opgave of betaling niet tijdig gebeurden, is de activering slechts mogelijk na het betaald hebben
van de ‘aanrekening bij laattijdige activering’.
Dekhengsten waarvoor, om welke reden dan ook, niet voldaan wordt aan de voorwaarden verliezen de
status ‘goedgekeurd’ en zijn niet meer toegelaten tot de voortplanting. Reactivatie na verlies van de status
goedgekeurd is altijd mogelijk.

7.2. De exterieurbeoordeling voor merries en hengsten tot twee jaar.
7.2.1. Kunnen deelnemen
° Merries van 1 jaar en ouder met de identiteit Belgian Warmblood.
° Merries van 1 jaar en ouder van een erkend stamboek.
° Hengsten van 1 of 2 jaar met de identiteit Belgian Warmblood.

7.2.2. De inrichting van het evenement.
De prijskampen worden georganiseerd op regionaal, provinciaal en nationaal. Het bestuur van de
betreffende regio of niveau staat in voor de organisatie van het evenement. Het beslist, in samenspraak met
de andere regio’s en het nationale niveau over:
- plaats, datum en uur voor het evenement;
- het programma met daarin het al of niet toelaten van de deelname van hengsten;
- het al dan niet moeten betalen van het vastgelegde inschrijfgeld.
Het nationaal niveau zorgt via het nationale secretariaat voor:
- de aanduiding van de juryleden;
- het versturen van de uitnodiging;
- het verwerken van de inschrijvingen;
- de met de prijskamp verbonden administratie ter plaatse;
- de verwerking van de uitslagen en de administratieve opvolging.

7.2.3. Het verloop
In volgorde van reeks en op cataloognummer treden de paarden aan voor de jury. De voorstelling is als
volgt:
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Eerste opstelling: de voorsteller staat links voor het paard, op ongeveer vijf meter van de jury. Het paard
staat dwars voor de jury met het hoofd naar de linkerzijde. De vier benen van het paard moeten zichtbaar
zijn voor de jury. De benen aan de zijde van de jury staan dus verder ‘open’ dan die aan de andere zijde. Het
hoofd mag niet in de hoogte geheven worden, wel iets omlaag met een deinende hals. De begeleider plaatst
voor zich het paard.
Draven: dit gebeurt op de rechterhand in driehoeksvorm langs de buitenzijde van de hoekpunten van de
afgebakende baan. Hierbij moet het zweepgebruik tot een minimum herleid worden.
Stappen: op de rechterhand in de driehoeksvorm maar langs de binnenzijde van de afgebakende baan.
Tweede opstelling: idem als de eerste opstelling.
Na de individuele eerste voorstelling komen alle paarden van een reeks in volgorde van de cataloog terug in
de ring. Ze stappen rond aan de buitenkant van de ring. De jury stelt de paarden dan op in volgorde van de
uitslag.

7.2.4. Beoordeling van de paarden
De paarden krijgen een beoordeling op de onderdelen bovenbouw, draf, stap, benen en daarnaast is er een
score voor algemene indruk. Voor elke van de onderdelen is er een score op 20, hetgeen het totaal op 100
brengt.

7.3. Rapporten van merries en veulens
7.3.1. Welke rapporten?
- Exterieur
- Springen in vrijheid
- Springen onder het zadel
- Vrij bewegen
- Veulenrapport.
De stamboekcommissie legt vast welke karakteristieken per rapport beoordeeld worden en voert
aanpassingen door.

7.3.2. Hoe?
De rapporten worden opgemaakt op de afgesproken wedstrijden of evenementen en voor de vastgelegde
categorie paarden. Voor de opmaak ervan wordt een jurylid aangeduid door de verantwoordelijke.
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8. Te behalen bekroningen voor paarden Belgian Warmblood.
8.1. De kwalificatie ‘Stamboek’:
De kwalificatie geldt voor:
- Klasse I merries met de identiteit Belgian Warmblood vanaf de leeftijd van drie jaar bij de eerste deelname
aan de prijskamp;
- Merries vanaf 3 jaar die opgenomen worden in de klasse I.

8.2. De kwalificatie ‘Hengstenboek’
Wordt toegekend aan hengsten die goedgekeurd zijn op de Belgian Warmblood keuring van de kandidaatdekhengsten en dus toegelaten tot de voortplanting.

8.3. Premieveulen
Voor veulens die deelnemen aan het nationaal kampioenschap Belgian Warmblood eliteveulens.

8.4. Eliteveulen
Voor veulens die deelnemen aan de finale van het nationaal kampioenschap Belgian Warmblood
eliteveulens.

8.5. Het exterieurlabel voor merries en dekhengsten
Voor de merries die:
- De Belgian Warmblood identiteit hebben of in het stamboek opgenomen zijn.
- Drie geregistreerde generaties voorouders hebben.
- In de leeftijd van 2 tot en met 15 jaar zijn.
- Tijdens de deelname aan de prijskamp een score halen van minstens 72 op 100 waarbij er op geen enkel
van de onderdelen een score lager dan 14 mag zijn.
- Door de jury aangewezen worden.
Voor de hengsten die:
De toekenning valt samen met de beoordeling ‘goedgekeurd’ bij deelname aan de keuring van de
kandidaat-dekhengsten.

8.6. Het gezondheidslabel voor merries en dekhengsten
Voor de merries:
Na zijn aanvraag en de betaling van de kostprijs, ontvangt de aanvrager de informatie over de procedure. De
dierenarts doet het onderzoek van de merrie. Er zijn radiografieën nodig van de voorvoeten, de kogels, de
spronggewrichten en de knieën. Het door de dierenarts opgemaakte protocol wordt voorgelegd aan de
commissie die een beslissing neemt over het al dan niet toekennen.
Voor de dekhengsten:
De toekenning valt samen met de beoordeling ‘goedgekeurd’ bij deelname aan de keuring van de
kandidaat-dekhengsten.

8.7. Het prestatielabel voor merries:
Eigen prestaties in springwedstrijden:
° Binnen LRV :
Ofwel als zesjarige bij de 50% besten zijn op het nationaal kampioenschap van de wedstrijden jonge
paarden;
ofwel in de springklasse midden, vóór de leeftijd van 9 jaar, drie foutloze parcoursen hebben in vijf op elkaar
volgende tornooien van één tornooiseizoen;
ofwel, in de springklasse zwaar, tijdens één van de eerste drie tornooiseizoenen waarin aangetreden wordt in
deze klasse, in vijf op elkaar volgende tornooien van een seizoen, drie foutloze parcoursen hebben.
° In de Nationale cyclus voor jonge paarden op de leeftijd van zes of zeven jaar, na optelling van de resultaten
van de 5 beste basisomlopen en na rangschikking volgens het stijgend aantal punten, geklasseerd zijn bij de
eerste helft.
° Op het Belgisch kampioenschap voor jonge paarden in de finale geraken.
° Resultaten binnen VLP organisaties : vóór de leeftijd van 9 jaar, tijdens één van de eerste drie seizoenen
waarin deelgenomen wordt aan de wedstrijden van niveau 1,20 – 1,25, in 10 op mekaar volgende
wedstrijden van 1 seizoen, 6 keer foutloos rondkomen.
° In andere officiële nationale wedstrijden: resultaten behaald hebben vóór de leeftijd van 9 jaar op wedstrijden
met parcours van minimum 1,35.
° Internationale prestaties: na beoordeling door de commissie
Prestaties van de nakomelingen in springwedstrijden:
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Het label wordt toegekend indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, zoals hierboven gesteld.
Eigen prestaties in dressuurwedstrijden
- Tot en met 6 jaar
A: Ofwel via LRV:
Wedstrijd Jonge Paarden: a. Zich als vijfjarige in de OPEN klasse klasseren bij de eerste helft op de
nationale wedstrijd jonge paarden
OF
b. Zich als zesjarige in de OPEN klasse selecteren voor de nationale
wedstrijd en deelnemen.
B: Ofwel via de KBRSF:
In het criterium voor de beker van België als 5- of als 6-jarige bij de eerste 50% geklasseerd zijn in het
eindklassement.
- NA 6 jaar
A: Ofwel via LRV:
In één van de eerste twee seizoenen dat de merrie aantreedt in de klasse Zwaar 1, in vijf op elkaar
volgende tornooien van één seizoen, driemaal bij de 30% besten geklasseerd zijn. In één van de eerste
twee seizoenen dat de merrie aantreedt in de klasse Zwaar 2, in vijf op elkaar volgende tornooien van
één seizoen, driemaal bij de 30% besten geklasseerd zijn.
B: Ofwel via de KBRSF of via organisaties erkend door FEI:
5 uitslagen in een tijdspanne van 2 jaar kunnen voorleggen op niveau : - M9 = 64%
- M10 = 64%
- Prix St Georges = 64%
- Intermediaire I = 64%
- Intermediaire II = 62%
- GP of GPS = 62%
Via prestaties van de nakomelingen in dresuurwedstrijden:
Het label wordt toegekend indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, gesteld voor het prestatielabel.
In veelzijdigheidswedstrijden
Er zijn geen te behalen resultaten omschreven. De stamboekcommissie beslist op basis van het voorgelegd
palmares.

8.8. Het elitepredicaat voor merries
Merries die het exterieur-, gezondheids- en prestatielabel behalen krijgen het elitepredicaat vanaf het moment
waarop ze minstens één veulen gegeven hebben.

8.9. De erkenning ‘Prestatiestam’
Als aan volgende onderstaande voorwaarden voldaan is, wordt een nummer toegekend aan een merrie en al
de nakomelingen met BWP-identiteit die er uit voortkomen:
- De merrie zelf moet de BWP-identiteit hebben of opgenomen zijn in het stamboek volgens de oude
stamboekindeling, of in de klasse I of II volgens de actuele stamboekindeling.
- Er moeten minimum drie generaties nakomelingen zijn met BWP-identiteit.
- In de groep van nakomelingen moeten er volgende prestaties of realisaties bewezen kunnen worden:
° Ofwel zijn er minstens 4 paarden met een internationaal palmares in springen, dressuur of veelzijdigheid;
° ofwel zijn er minstens 2 paarden met een internationaal palmares in springen, dressuur of veelzijdigheid,
plus minstens 1 BWP dekhengst (goedgekeurde hengst) of minstens een elitemerrie (of een dekhengst of
een elitemerrie)
- De fokker dient zelf de aanvraag te doen om de erkenning ‘prestetiestam’ te krijgen voor de bedoelde merrie
of één van haar voormoeders. De aanvraag moet gericht zijn aan het secretariaat BWP. Na betaling van de
vergoeding wordt de stam geanalyseerd op de aanwezigheid van de vereiste prestaties of realisaties. Bij een
positief resultaat wordt het volgende nummer uit de reeks van de stammerries toegekend en aangevuld bij de
nakomelingen van de stammerrie. Er wordt eveneens een promotioneel artikel geschreven en gepubliceerd
in het BWP tijdschrift of op andere daarvoor passende communicatiekanalen van de vereniging.

8.10. Label springaanleg, dressuuraanleg, aanleg veelzijdigheid
Voor paarden die minstens 75% scoren op de aanlegtest.

8.11. De young stallion award
Voor de dekhengst die maximum 8 jaar oud is, waarvan er het meeste veulens ingeschreven werden in het
Belgian Warmblood tijdens het referentiejaar (in principe het jaar dat aan de toekenning voorafgaat) en die
de award nog niet gekregen heeft.
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8.12. Elitelabel voor de dekhengsten
Op basis van prestaties in het springen:
- als 7-jarigen bij de tien eersten zijn in de ranking die opgemaakt wordt op basis van de vijf beste omlopen
van de deelnemende paarden aan de Nationale cyclus voor jonge paarden.
- Als 7-jarige bij de tien eerste zijn in het kampioenschap van België.
- Als 8-jarige of ouder: binnen een periode van 2 jaar vijf maal bij de 25% beste geklasseerd zijn in 1.45m
wedstrijden.
Op basis van prestaties in dressuur:
Als 7-jarige in internationale wedstrijden van het niveau St.-Georges bij de 25% besten zijn , of als 8-jarige of
ouder in internationale wedstrijden van het niveau intermediair I - II, Grand Prix, Grand Prix Special bij de
25% besten zijn.

8.13. Ambassadeurschap voor de dekhengsten
- Ofwel zelf in een Olympische finale gelopen hebben, ofwel één van zijn producten.
-.Ofwel minimum 5 producten hebben in de lijst met de internationaal presterende paarden van de WBFSH
en in de top 100 staan van de lijst van de dekhengsten.
- Ofwel deelgenomen hebben aan finale van de wereldruiterspelen.

9. De aflevering van zoötechnische certificaten.
Het zoötechnisch certificaat dat paardensperma vergezeld, zoals omschreven in de artikels 30 en 31 van EU
verordening 2016/1012, wordt na betaling van de vastgestelde kostprijs afgeleverd aan de fokker die er om
vraagt.
De bevoegdheid voor het afleveren van het zoötechnisch certificaat dat paardensperma vergezeld, zoals
omschreven in de artikels 30 en 31 van EU verordening 2016/1012, wordt gedelegeerd aan de, volgens het
Europees dierengezondheidsrecht, erkende win- en opslagcentra voor paardensperma die de forfaitaire
vergoeding ervoor betalen. De delegatie geldt voor een kalenderjaar. De lijst met de erkende win- en
opslagcentra voor paardensperma is te vinden via
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/website_winning_ic_20170310.pdf.
De zoötechnische certificaten die gebruikt kunnen worden, maken als bijlage 2 deel uit van dit reglement.
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