
Historiek beslissingen van de vergadering van de Raad van 
Bestuur  van BAPS vzw op 19.11.2015  

Aanwezig: Samy Abdellich –  Magali Deleau – Jean Mattens – Marc 
Somerhausen - Ilse Verbruggen – Bart Beckers – Marc Hoebeke – Winand 
Bijnens 

 
Nieuwe website en digitaal kantoor 
Er werd met Image Story afgesproken dat de website en digitaal kantoor parallel ontwikkeld 
zullen worden. Er wordt gestart met een ontwerp van de structuur en grafisch design.  
 

Nieuwe brochure BAPS vzw  
De nieuwe brochure is klaar voor lay out en druk. Het drukwerk zal midden december 
gebeuren. 
 
Show 
-Voorlopige showkalender 2016: 
23-24.04.2016 – European Amateur Cup – Lille – Int. Amateur show 
18.06.2016 – Bruges Arabian Horse Event – Brugge – Nationale C show met 
amateur klassen 
2-3.07.2016 – Int. Amateur + Emerald Trophy 12 – Brecht – Int. amateur show + Int. 
B show met amateur klassen 
16-17.07.2016 – Elran Arabian Cup – Bilzen - Int. B show 
06.08.2016 – West Coast Cup Straight Egyptian – Koksijde - Specific origin show 
6-7.08. 2016 – West Coast Cup – Koksijde - Int. B show 
21.08.2016 – Arabian Cup – Evergem - Nationale C show met amateur klassen 
27-28.08.2016 – Egyptian Event Belgium – Lanaken - Specific origin show 
3 september 2016 – European Amateur Cup Finals – Lier – Int. amateur show 
29-30 .10.2016 – European Championship for Arabian horses – Lier – Title show 
-Belgisch Kampioenschap 2016: er 2 kandidaten zijn voor de organisatie van het 
Belgisch kampioenschap show in 2016  - middels een geheime beslissing werd de 
organisatie van het Belgisch kampioenschap 2016  toegekend aan Christine Jamar . 
. 
Endurance 
Mededeling: 
- het  Senior Europees Kampioenschap  (160 km) 2017 (20/8) zal doorgaan in 
het Zoniënwoud./Brussel met vertrek en aankomst aan het Kasteel van 
Terhulpen 
- het Wereldkampioenschap voor Jonge paarden (7 jaar – 120 km) 2017 
(21/8) zal eveneens plaats vinden het Zoniënwoud/Brussel. 
 
Promotie Vlaanderen en Wallonië 
- Wallonie Equestre Event 2016: er werd beslist dat BAPS vzw aanwezig zal 
zijn met een stand.  
- Flanders Horse Expo:  nog geen beslissing tot deelname.  Er wordt gewacht 
op het initiatief van Forum Fokkerij. 
 
Dressuur  
Het Yellow Book wordt aangepast: alle artikels rond de “bereden klassen” worden 
vervangen door de nieuwe regels rond “pleasure classes”. 


