
FOKKERIJDAG BWP Moerbeke – BWP Elite Foal Auction: 21 juli 
BWP Elite Foal Auction: Hybride Veiling (Live + online) met BWP-veulens uit BWP-
prestatiestammen en Elitemerries.  
 
Selecties: de veulens die deelnemen aan de BWP-Fokkerijdag en 75% behalen hiermee een 
selectie voor het Nationaal Kampioenschap BWP Eliteveulens en komen in aanmerking voor 
de BWP Online Foal Auction van 30/9 t/m 3/10. 
 
Alle info: www.belgian-warmblood.com 
 
Livestream voor het volledige evenement via Eqify. 
 
Op 21 juli starten we om 10u met de BWP Fokkerijdag 
met BWP spring- en dressuurpaarden, met BWP-
veulens en BRp-veulens. 
 
Locatie: Oefenterrein LRV Moerbeke naast 
Expressweg Haringselede Moerbeke  
 
Wat kan dit voor u betekenen? 
Wij geven u als trouwe sponsors de gelegenheid om uw bedrijf te promoten tijdens onze 
fokkerijdag. U mag vlaggen, spandoeken, reclameborden plaatsen in of rondom de ring van 
het feestterrein. 
De logo’ s van de hoofdsponsors zullen een jaar zichtbaar zijn op onze website.  
Elke sponsor krijgt zijn vermelding in het programmaboek en op het grote scherm op de 
fokkerijdag.  
Indien u ons financieel wil steunen, zijn er verschillende mogelijkheden: Alle sponsoren 
komen op groot scherm én verschijnen op de livestream waar dus iedereen kan meekijken.  

- gouden sponsor: 250 €  
- zilveren sponsor: 100 €  
- Bronzen sponsor: 50 €  

 
U kan voor elke sponsoring vanaf 50 euro een fiscaal attest bekomen. Een vrije bijdrage uit 
sympathie kan ook. 
Er is de mogelijkheid om een tafeltje te kopen. Vanaf 17 uur openen we onze VIP-tent 
waarbij je kan genieten van een mooie menu in buffetvorm met: Aperitief, Tapas, Warm 
buffet met Scampi’s, tongrolletjes, kalkoenfilet, varkenshaasje,… met bijhorende garnituren, 
frietjes en kroketten. We sluiten af met een dessertbuffet en koffie. Tot en met de koffie zijn 
alle dranken inbegrepen, waarna de BWP Elite Foal Auction zal aanvangen én we hebben een 
DJ voorzien.  
Kostprijs: Tafel 6 personen: 500€ - Tafel 4 personen: 350€ 
  

 



 
Antwoordstrook: terug te sturen of bezorgen voor 11/7/2022 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Bedrijf :       Bedrag:  …… Euro 

Naam :     Voornaam : 

Straat :      Nr :    Bus : 

Postcode :  Plaats : 

BTW : 

E-mail adres : 

Telefoon :   GSM :     

Storten op Rek. Nr : BE30 7374 2002 6211 van BWP Moerbeke 
 
e-mail:peter.moorthamers@telenet.be - voor info 0478522186   
 
Of willycortvriendt@proximus.be - voor info 0474 584551 
 
Website: https://afdelingen.belgian-warmblood.com/moerbekewaas/  
 
 

 


