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Selectieprocedure Fokkerij WK 2023 Oirschot 
 
 
Ook voor de fokkerij stuurt België een team uit naar het WK te Oirschot. 
 
En dit in de volgende categorieën: 

• Vijfjarige merries (geboortejaar 2018) 
• Vijfjarige hengsten (geboortejaar 2018) 
• Zesjarige merries (geboortejaar 2017) 
• Zesjarige hengsten (geboortejaar 2017) 
• Zeven jaar en ouder merries (geboortejaar 2016 of eerder) 
• Zeven jaar en ouder hengsten (geboortejaar 2016 of eerder) 

 
Per categorie kan er 1 paard naar het WK gaan. Enkel indien er in 1 categorie geen paard 
geselecteerd is, kan er eventueel in dezelfde leeftijdsklasse van het andere geslacht een tweede 
paard geselecteerd worden. 
 
 
1. Voorwaarden paard 
 

• Om in aanmerking te komen voor een plaats in het WK-team, dient het paard Belgisch 
gefokt te zijn, d.w.z. een BE stamboeknummer hebben. 

 
• De minimumnorm om in aanmerking te komen voor een plaats in het team is 8.00 

(eindscore). 
Deze dient gelopen te worden op een door de FEIF goedgekeurde FIZO-keuring, enkel 
behaalde resultaten uit 2023 tellen mee. 

 
• Paarden mogen gekeurd worden op eender welke FIZO-keuring (exterieur en 

rijeigenschappen) in binnen- of buitenland. De punten moeten geregistreerd zijn in 
WorldFengur. 

 
• Van elke categorie komt het paard met de hoogste score in aanmerking voor de selectie.  

Wanneer 2 paarden dezelfde score hebben, tellen de punten van de rijeigenschappen als 
doorslaggevende factor. 

 
• Verder dient het paard te voldoen aan de medische vereisten die opgelegd zijn door het 

FEI, FEIF en BSIJP. (Basisvaccinaties, griepvaccinatie …) 
 
2. Voorwaarden ruiter/eigenaar  
 

• Bij voorkeur wordt het paard op het WK voorgebracht door dezelfde ruiter die het paard 
op een FIZO-keuring heeft voorgebracht.  

• Indien dit om bepaalde redenen niet door kan gaan, dient dit gemeld te worden aan de 
teamleader en aan het bestuur van het BSIJP, en goedgekeurd te worden.  

 
 
3. Zich aanmelden 
 

• Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur van het BSIJP via info@bsijp.be 
• Onderwerp: Aanmelding WK fokkerij 
• Bij aanmelding vermelden: Naam ruiter + Naam en FEIF-ID paard(en) + Naam 

eigenaar(s) 
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• Zich opgeven voor deelname kan t.e.m. 5 juni 2023.  

 
• Na aanmelding krijg je een bevestigingsmail met in bijlage een teamcontract en een 

betalingsverzoek van €100,00, dit als voorschot voor de eerste kosten en eventueel voor 
teamkledij. 

 
• Pas na ondertekening van het teamcontract en betaling van het voorschot, kom je in 

aanmerking voor een plaats in het team. Beide dienen ten laatste op 11 juni 2023 in 
orde te zijn. 
 

• Dit voorschot wordt niet terugbetaald. Bij niet selectie is dit ten voordele van het team. 
 
 
4. Bekendmaking WK team  
 

• Op zondag 2 juli 2023, tijdens de Hestavinir Cup te Bornem, wordt onder voorbehoud van 
eventuele beslissingen van het bestuur, het WK team bekend gemaakt. 

 
• De beslissing over wie er gaat, gebeurt door het bestuur van het BSIJP, in samenspraak 

met de fokcommissaris en de teamleader, en dit afhankelijk van de behaalde resultaten 
en vorm. 

 
• Iedereen dient aan alle voorwaarden te voldoen om deel uit te maken van het team, doch 

in zeer uitzonderlijke gevallen kan hier eventueel van afgeweken worden. Hiervoor moet 
schriftelijk een officiële aanvraag worden ingediend bij de Raad van Bestuur. Enkel de 
Raad van Bestuur is bevoegd deze beslissing te nemen op een bestuursvergadering met 
een geldig aantal stemmen en de beslissing dient met meer dan 2/3 meerderheid te 
worden goedgekeurd. Onder geen beding kan iemand deelnemen die de selectienorm niet 
behaald heeft. 

 
5. Algemeen  
 

• Aan de hand van regelmatige mailingen, worden mogelijke deelnemers op de hoogte 
gebracht van de te vervullen formaliteiten. 

• Indien er na publicatie van dit reglement nog iets verandert van regels of data door de 
organisatie of door FEIF, zullen alle ruiters hiervan op de hoogte gesteld worden. 

• Alle communicatie met de fokcommissaris en bijgevolg ook het BSIJP dient te gebeuren 
via info@bsijp.be 

 
 
 
Namens de fokcommissaris en het bestuur van het BSIJP 
 


