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1. Omschrijving 
Om weerhouden te blijven voor de dekdienst van 
het komende seizoen, dienen de dekhengsten 
goedgekeurd te worden op de “jaarlijkse keuring 
van dekhengsten BRp”. 
Deze vindt plaats op de tweede zaterdag van 
oktober en gaat door, gelijktijdig met de Nationale 
prijskamp voor de merries Belgische Rijpony. 
 
Aan een bepaalde categorie dekhengsten kan 
vrijstelling van aanwezigheid op de keuring 
verleend worden. Zij zijn zo goedgekeurd. 
 
2. Inschrijving 
De dekhengsten worden automatisch 
ingeschreven voor de keuring. Dekhengsten die 
niet aan de keuring zullen deelnemen moeten 
door de op het secretariaat van B.W.P. gekende 
hengstenhouder afgemeld worden via het aan 
hen opgestuurde formulier dat de richtlijnen 
omtrent de inschrijving of afmelding bevat. 
 
3. Cataloog : 
Er wordt een cataloog opgesteld waarin al de 
deelnemende dekhengsten opgenomen worden. 
De sortering is op basis van de leeftijd, te 
beginnen met de jongste. 
 
4. De elementen en het verloop van de 
keuring 
4.1. Algemene richtlijnen verband houdende met 
het geheel van de keuring : 
° De dekhengsten dienen correct getoiletteerd 

voorgesteld te worden (gevlochten). 
De begeleiders moeten gekleed gaan volgens 
de richtlijnen : witte broek en witte trui, polo of 
sweather. Ook de B.W.P. of BRp sweather, 
polo en T-shirt zijn toegelaten. Bij slecht weer 
mag de B.W.P. regenjas gedragen worden. 

° Commentaar aan de micro : enkel objectieve 
gegevens van de dekhengsten kunnen vermeld 
worden. 

 
4.2. Het hermeten van de dekhengsten 
Hoe? 
Door de verantwoordelijke dierenarts op een 
verhard horizontaal vlak. 
 
Wanneer? 
Met het hermeten start de “jaarlijkse keuring 
van de dekdiensten BRp”. 
 
Waar? 
Meetplatform aan de ruiterschool. 
 
Voor welke dekhengsten? 
Is van toepassing op de dekhengsten tot en met 
de leeftijd van 5 jaar. 
 
4.3. Voorstelling onder het zadel 

Hoe ? 
De dekhengsten die zich aan de proef moeten 
onderwerpen, worden bereden in de drie gangen: 
stap, draf en galop. Dit zowel op de linker- als op 
de rechterhand. Zij komen samen op in een 
speciaal daartoe aangelegde ring op de weide 
van de ruiterschool en worden gereden door de 
eigen ruiter. Wat de leeftijd van de ruiter betreft, 
is het kalender jaar waarin hij 16 wordt, het 
laatste waarin hij de hengst mag berijden. 
De jury geeft het commando voor het veranderen 
van gang of het wisselen van hand. 
 
Wanneer? 
Na het meten van de schofthoogte worden de 
dekhengsten bereden onder het zadel. 
 
Waar ? 
° In de rijhal van de ruiterschool. 
° Inrichting van de piste: Voor de vensters van 

het cafetaria moet er een afrastering komen 
die verhinderd dat hengsten er binnen 
kunnen springen. 

 
Voor welke dekhengsten? 
De dekhengsten die voor het eerst aanvaard 
werden op de keuring in maart van hetzelfde 
jaar. 
 
4.4. Het exterieur 
Hoe ? 
° Bij de exterieurkeuring worden de dekhengsten 

door de jury beoordeeld in stilstand, stap en 
draf. 

° Aantreden gebeurt per leeftijd, in volgorde van 
vermelding in de cataloog. 

 
Wanneer? 
Na de voorstelling onder het zadel. 
 
Waar ? 
De exterieurbeoordeling op zachte bodem 
gebeurt in een speciaal daartoe aangelegde ring 
op de weide van de ruiterschool. 
 
Voor welke dekhengsten ? 
Alle dekhengsten. 
 
5. Uitstel van keuring 
De dekhengsten die omwille van heirkracht 
niet aanwezig kunnen zijn op de “keuring van 
de dekhengsten voor het komende seizoen” 
kunnen uitstel van keuring krijgen. Heirkracht 
wordt aanvaard wanneer er een 
diergeneeskundig attest wordt afgeleverd dat 
de onmogelijkheid tot aanwezigheid staaft, of 
wanneer er, via inschrijving en uitslag, bewijs 
geleverd wordt van de deelname aan een 
wedstrijd van hoog niveau, te beoordelen door 
de Ponycommissie. 
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De zoals hier bedoelde uitgestelde keuring vindt 
in principe plaats op de dag van de derde fase 
van de keuring van de kandidaat dekhengsten. 
 
6. Vrijstelling 
Dekhengsten die minstens 15 jaar oud zijn en die 
voldaan hebben aan de verplichtingen omtrent de 
te behalen resultaten in de sport en het tonen 
van de nakomelingen, kunnen vrijgesteld worden 
van de verplichte keuring. Zij moeten evenwel 
volgens de voorschriften ingeschreven worden 
en er moet een aanvraag tot vrijstelling ingediend 
zijn uiterlijk op de dag van de keuring. 
 
7. Resultaat 
Zullen niet aanvaard zijn voor de dekdienst 
BRp van het komende seizoen: 
- de dekhengsten die afwezig bleven zonder 

dat er voor hen een bewijs afgeleverd werd 
waardoor heirkracht ingeroepen kan worden. 

- dekhengsten die niet voldoen bij de 
voorstelling onder het zadel zoals 
omschreven onder punt 4.3. 

Worden afgekeurd voor de openbare 
dekdienst: 
- de dekhengsten die bij de verplichte 

hermeting een schofthoogte hebben die niet 
binnen de voor de Belgische Rijpony 
gestelde marges ligt. 

- de dekhengsten die toch voorgesteld worden 
nadat ze een negatief advies gekregen 
hebben in het kader van het reglement 
betreffende de te behalen resultaten in de 
sport. 

- de dekhengsten die toch voorgesteld worden 
nadat ze een negatief advies kregen op de 
beoordeling van de afstammelingen. 

 
8. Verantwoordelijkheden, taken, functies 
8.1. Nationale commissie Belgische Rijpony : 
De Nationale Commissie van de Belgische 
Rijpony is verantwoordelijk voor de organisatie 
van de keuring. Zij neemt alle initiatieven, 
gericht op een goed verloop, conform de 
reglementaire bepalingen. 
 
8.2. De voorzitter van de 
hengstenkeuringscommissie, de 
verantwoordelijke dierenarts en de secretaris 
B.W.P. Deze personen zijn gehouden tot het, 
aan de ambtenaar belast met het toezicht, 
voorleggen van alle documenten en verslagen 
en het verschaffen van alle gevraagde 
inlichtingen met betrekking tot de keuring. 
 
8.3. De Hengstenkeuringscommissie 
De door de Minister van Middenstand en 
Landbouw benoemde jury, beoordeelt de aan 
haar gepresenteerde dekhengsten. 
 

8.4. Verantwoordelijken : 
De ambtenaar die belast is met het toezicht op 
de werking van B.W.P., controleert de naleving 
van het keuringsreglement. Hiertoe kan hij 
ambtshalve de deliberaties van de 
hengstenkeuringscommissie bijwonen waarbij 
hij let op het respecteren van het 
keuringsreglement. 
 
8.5. Medewerkers : 
Voor de uitvoering van taken die verband houden 
met de organisatie en het verloop van het 
programma, kunnen medewerkers of diensten 
ingeschakeld worden. 
De in te vullen taken zijn opgesomd in bijlage. 
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Bijlage : TAKEN :  
 
- EHBO : 
- Ringmeesters. 
- Terrein- en pistepersoneel. 
- Micro. 
- Veearts van dienst. 
- Hoefsmid. 
- Plaatselijk secretariaat. 
- Verdeling drank- en lunchbonnen. 
- Bediening van juryleden en medewerkers 
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