REGLEMENT BETREFFENDE DE VERPLICHTE KEURING
VAN DE DEKHENGSTEN BRp
REGLEMENT RELATIF A L’EXPERTISE OBLIGATOIRE DES
ETALONS REPRODUCTEURS BRp

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” die plaatsvindt tijdens de
LRV Nabor Cup.
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
activatiedocument dat bij de richtlijnen wordt
verstuurd.
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).
° Berijders :
- geen 17 jaar worden in het jaar van de
voorstelling of ouder zijn dan 17 jaar.
- outfit : ruiter- of clubkledij. De bodyprotector
bij het springen is verplicht.
° De dekhengsten :
- getoiletteerd en ingevlochten.
- optoming : hulpteugels en bandages zijn
niet toegestaan. Bij het springen dienen de
beenbeschermers van kunststof te zijn met
klittenband. Achteraan zijn enkel korte
beenbeschermers toegestaan.
° Commentaar aan de micro a.d.h.v. de info die
verstrekt werd door de hengstenhouders.
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”.
Voor welke dekhengsten?
Is van toepassing op de dekhengsten tot en met
de leeftijd van 8 jaar.

4.3. Voorstelling dressuur en springen :
gegroepeerd per leeftijd
Hoe?
Dressuurhengsten : bewegen onder zadel. De
pony’s tonen op aanwijzing van de jury
minstens onderstaan oefeningen:
* Jonge pony’s: overgangen, slangenvoltes,
voltes, verruimen
* Oudere pony’s : overgangen, wijken, kleinere
voltes, meer schakelen, schouder
binnenwaarts
Springhengsten :
Het lijntje dat de hengsten springen wordt
stelselmatig opgebouwd:
• Balk – kruisje (2 maal)
• Balk – kruisje – rechte A (2 maal)
• Balk – kruisje – rechte A – rechte B (1
maal)
• Balk – kruisje – rechte A – oxer B (4
maal – sprong wordt geleidelijk hoger)
Tussenafstanden : tussen het kruisje en de
rechte doen de pony’s één galopsprong,
tussen de rechte en de oxer doen ze 4
galopsprongen.
In functie van de stokmaat worden de
volgende tussenafstanden gehanteerd:
B-pony: Balk – kruisje (4m50) rechte (12m80)
oxer
C-pony: Balk – kruisje (5m) rechte (13m80)
oxer
D-pony: Balk – kruisje (5m60) rechte (15m30)
oxer
De hoogte van de sprongen gaat ook
geleidelijk omhoog. Voor de oudere
ponyhengsten wordt er 10 à 15cm extra
verhoogd :
B-pony: rechte A 55cm; rechte B 55cm (1x);
oxer B van 55cm (2x) naar 65cm (2x)
C-pony: rechte A 60cm; rechte B 60cm (1x);
oxer B van 65cm (2x) naar 75cm (2x)
D-pony: rechte A 70cm; rechte B 70cm (1x);
oxer B van 75cm (2x) naar 85cm (2x)
De oudere hengsten moeten hoger en
breder springen.
Springhengsten die zelf als lid van een
ploeg deelnemen aan de Nabor Cup mogen
ervoor kiezen om zich tijdens de
hengstenvoorstelling uitsluitend
dressuurmatig voor te stellen. De jury
evalueert hun springprestaties in het
parcours.
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De commando’s worden gegeven door een
hiervoor aangeduid persoon.
Wanneer?
Tussen de wedstrijden kleine maat en grote maat
van de
Waar ?
° In de rijhal waar de Nabor Cup plaatsvindt.
Voor welke dekhengsten?
De dekhengsten die voor het eerst aanvaard
werden op de keuring in maart van hetzelfde
jaar.
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.
De zoals hier bedoelde uitgestelde keuring vindt
plaats in de Ruiterschool te Oud-Heverlee voor
de vergadering van de Nationale Commissie van
de Belgische Rijpony.
6. Vrijstelling
Voor dekhengsten die minstens 9 jaar oud zijn
en die voldaan hebben aan de verplichtingen
kan een vrijstelling aangevraagd worden. Deze
zullen wel in de cataloog opgenomen worden.
Zij moeten evenwel volgens de voorschriften
ingeschreven worden en er moet een aanvraag
tot vrijstelling ingediend zijn uiterlijk op de dag
van de keuring.

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 aangeduide hengstenjury beoordeelt de aan
haar gepresenteerde dekhengsten.Er wordt een
verslag opgemaakt van de hengsten die het jaar
voordien voor het eerst gekeurd werden.
Zij worden verwacht om aanwezig te zijn tijdens
de wedstrijden van de Nabor Cup. Mogelijk via
een beurtrol.
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.

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.
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.
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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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