
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  REGLEMENT TOT HET BEHALEN VAN DE LABELS EN HET 
PREDIKAAT VOOR WARMBLOEDMERRIES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. SITUERING 

De fokkersvereniging “Het Belgisch Warmbloedpaard v.z.w. - B.W.P.” stelt zich het fokken van een 
paard tot doel dat beantwoordt aan de veelzijdigheid van de ruiterij. Een zorgvuldig selectieprogramma 
vormt daarin de basis. 
Prestatie, een functioneel exterieur en een goede gezondheid zijn belangrijke eigenschappen voor de 
fokdieren. Merries die aan één of meerdere van deze eigenschappen voldoen, kunnen zich met de 
overeenkomende labels of het elitepredikaat onderscheiden. 
Het beleid van de fokvereniging gelooft dat deze aanpak een duidelijk signaal naar de fokkers toe is. Met 
een positieve maatregel wordt hij gestimuleerd om zorgzaam te zoeken naar goede fokdieren. 
 
Om de merries te honoreren die drager zijn van belangrijk eigenschappen voor de fokkerij, werden de 
labels “Exterieur”, “Prestatie” “Gezondheid” ingesteld. De merries die de drie labels behalen ontvangen 
het predikaat en mogen “Elitemerrie” genoemd worden. 
 

2. HET EXTERIEURLABEL (E) 

2.1. Inleiding 
Met het E-label worden de merries onderscheiden die een correct exterieur hebben dat als volgt 
omschreven wordt : 
- evenwichtige gebouwd zijn (een goede verhouding tussen de voor,- midden- en achterhand). 
- Beschikken over een edel hoofd; een lange naar voor gerichte hals met voldoende halsaanzetting; een 

lange schuine schouder; een schoft die vloeiend overgaat van hals naar rug; een ruime rug met sterk 
gespierde lendenen en een goedgevormde diepgebroekte achterhand. 

- Voorzien zijn van een stevig gebouwd onderstel met sterke droge benen, krachtige gewrichten en met 
voldoende grote voeten. 

- beschikken over energieke, veerkrachtige en ruimgrijpende gangen. 
 
2.2. Procedure 
Het exterieurlabel wordt toegekend op de provinciale prijskampen. De merries moeten via het gewone 
systeem de toelating tot deelname aan de provinciale editie verkrijgen door eerst minstens aanwezig te 
zijn op het gewestelijke vlak. 
 
2.3. Toekenningsvoorwaarden 
Het exterieurlabel wordt toegekend aan de merries die aan volgende voorwaarden voldoen : 
1 In het stamboek BWP ingeschreven zijn. 
2 Drie geregistreerde generaties voorouders hebben. 
3 in de leeftijd van drie tot en met tien jaar, op de provinciale prijskamp éénmaal door de jury 

aangeduid zijn als waardig voor het E-label. 
 
2.4. Toekenning onder voorbehoud 
Zolang de merrie geen veulen gegeven heeft, wordt het label onder voorbehoud toegekend. Een 
veulen komt in aanmerking vanaf het moment waarop aan alle voorwaarden voldaan is om het 
identiteitsbewijs B.W.P. af te werken. 
 
2.5. Vermelding 
Het behaald hebben van het label wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en 
aangeduid in het paspoort. 
Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes. 
 



3.HET PRESTATIELABEL (P) 

Het P-label wordt toegekend aan de merries die de noodzakelijke prestaties in de sport behaalden in het 
springen, de dressuur of de veelzijdigheid. 
 
3.1. Prestaties optie springen 
3.1.1. Eigen prestaties 
° 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 intracommunautaire cyclus van de Belgische ruitersportfederatie (beker van België – klassieke 
cyclus) en “challenge”: 
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. 

° Tijdens het Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden – Gesves op zesjarige leeftijd in de tweede 
kwalificatie ronde 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 

3.1.2. Via de prestaties van de nakomelingen 
Het label wordt toegekend indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, gesteld voor het 
prestatielabel. 
 
3.2. Prestaties optie dressuur 
3.2.1. Eigen prestaties 
- 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% 

 



3.2.2. Eigen prestaties 
 
Het label wordt toegekend indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, gesteld voor het 
prestatielabel. 
 
3.3. Prestaties optie veelzijdigheid 
3.3.1. Eigen prestaties 
Voor de optie veelzijdigheid zijn er geen omschreven te behalen resultaten. 
3.3.2. Via de prestaties van de nakomelingen 
Het label wordt toegekend indien 2 nakomelingen voldoen aan de vereisten, gesteld voor het 
prestatielabel. 
 
3.4. Procedure 
3.4.1. Eigen prestaties 
° LRV prestaties springen en dressuur: de eigenaar moet zelf de vraag tot het toekennen van het label 

richten aan het secretariaat B.W.P. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is dienen het 
schrijven te vergezellen. Na controle wordt het label toegekend. 

° Klassieke Cyclus of Challenge : het secretariaat B.W.P. zal het label automatisch toekennen aan de 
merries die de norm behalen. 

° Aanvragen tot het bekomen van het P-label via prestaties VLP moeten gericht worden aan het 
secretariaat BWP. Van daaruit wordt contact opgenomen met het secretariaat VLP dat de controles 
doet. 

° Voor de optie springen, op basis van de resultaten behaald vóór de leeftijd van 9 jaar in officiële 
nationale wedstrijden: de prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen de aanvraag te 
vergezellen. De vraag wordt voorgelegd aan de Stamboekcommissie die over de toekenning beslist. 

° Voor de optie veelzijdigheid moet de eigenaar zelf de vraag tot het toekennen van het label richten 
aan het secretariaat B.W.P. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen deze te 
vergezellen. De vraag wordt voorgelegd aan de Stamboekcommissie die over de toekenning beslist. 

° “Internationale prestaties” voor het springen, “bijzondere nationale en internationale prestaties” voor de 
dressuur en “prestaties” voor de veelzijdigheid : de eigenaar moet zelf de vraag tot het toekennen van 
het label richten aan het secretariaat B.W.P. De prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen 
het schrijven te vergezellen. De vraag wordt voorgelegd aan de betreffende commissie die beslist over 
de toekenning. 

3.4.2. Via de prestaties van de nakomelingen 
De eigenaar moet zelf de vraag tot het toekennen van het label richten aan het secretariaat B.W.P. De 
prestaties waarop de aanvraag gebaseerd is, dienen het schrijven te vergezellen. 
De stamboekcommissie B.W.P. beoordeelt de internationale prestaties in het springen die de 
aanvraag vergezellen tot het toekennen van het predikaat op deze basis. 
De stamboekcommissie beslist over het al of niet toekennen van het P-label op basis van resultaten 
behaald in de veelzijdigheid. 
 
3.5. Vermelding 
Het behaald hebben van het label wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en 
aangeduid in het paspoort. 
Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes. 
 

4. HET GEZONDHEIDSLABEL (G) 

Merries die voldoen aan de vereisten die gesteld zijn op gezondheidsvlak krijgen het G-label. 
 
4.1. Procedure 
Fokkers die geïnteresseerd zijn om hun merrie te laten onderzoeken dienen daartoe 60,50 euro ( 50 
euro + BTW )  over te maken aan B.W.P. Na ontvangst van dit bedrag worden de benodigde formulieren 
toegezonden. De fokker kan een dierenarts kiezen om het onderzoek uit te voeren.  
De dierenarts die het onderzoek gedaan heeft, vult het daartoe bestemde protocol in en maakt het over 
aan het secretariaat B.W.P. Zodra er een tiental protocols binnen zijn, worden ze ter beoordeling 
voorgelegd aan de commissie. Die spreekt een gunstig of ongunstig advies uit. 
 
4.2. Onderzoek 
Het betreft een radiografisch onderzoek. 



Radiografieën van de voorvoeten, kogels, spronggewrichten en knieën worden er genomen en 
geëvalueerd. 
 
4.3. Commissie  
Leden van de commissie : Dr. Kelchtermans, Dr. Peremans, Dr. Otte, Dr. VandenBerghe  
 
4.4. Toekenning 
Op basis van het advies wordt het G-label al of niet toegekend. 
 
4.5. Vermelding 
Het behaald hebben van het label wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en 
aangeduid in het paspoort. 
Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes. 
 
 

5. HET ELITEPREDIKAAT 

5.1. Toekenning 
De merries die de drie labels behalen, krijgen automatisch het elitepredikaat en zijn de Elitemerries van 
het stamboek. 
 
5.2. Vermelding 
Het behaald hebben van het predikaat wordt opgenomen in de computergegevens van de merrie en 
aangeduid in het paspoort. 
Automatisch wordt het afgedrukt bij de gegevens van de merrie in de prijskampboekjes 


