REGLEMENT VOOR DE KEURING
VAN DE KANDIDAAT-DEKHENGSTEN BWP
REGLEMENT POUR L’EXPERTISE DE CANDIDATSETALONS REPRODUCTEURS
REGLEMENTEN FÜR DIE KÖRUNG VON DEN KANDIDAT
DECKHENGSTE
RULES FOR THE SELECTION OF CANDIDATE STALLIONS.

1. Omschrijving
“In het sturen van de invloed van de mannelijke
paarden op de evolutie van de fokkerij is de
selectie van de hengsten zeer belangrijk”
De keuring van de kandidaat-dekhengsten vormt
hierin een vooraanstaand gegeven.
Dat zijn immers de gelegenheden, gericht op het
selecteren van de vaders die het verhoopte
genetisch materiaal zullen doorgeven.

2. Volledige procedure
De volledige keuring van de kandidaatdekhengsten omvat drie fasen. Echter, de BWP
3-jarige kandidaat-dekhengsten die weerhouden
blijven na de tweede fase, zijn alleszins
goedgekeurd voor 1 dekseizoen met vijf
dekkaarten.
De eerste fase omvat het uitgebreid
diergeneeskundig onderzoek.
Tijdens de tweede fase ligt de klemtoon op de
beoordeling van het exterieur.
In de derde fase staat de beoordeling van de
sportaanleg centraal.
Voorafgaand aan de activiteit die gekend is als
de “tweede fase”, wordt de bloedvoering
beoordeeld.
Tegen een negatief advies bij het uitgebreid
diergeneeskundig onderzoek, kan in beroep
worden gegaan.
De eerste fase loopt van 1 april tot en met 15
oktober. De uitzonderlijke periode loopt van 15
oktober tot en met de inschrijfdatum waarop de
kandidaat-dekhengsten ingeschreven kunnen
worden voor de keuring.
Voor afspraken die na 15 oktober worden
gemaakt is er een toeslag van 150 euro
exclusief BTW per hengst waarbij een
uitzondering wordt voorzien voor kandidaatdekhengsten waarvan men kan aantonen dat ze
werden verworven naar aanleiding van hun
deelname aan een keuring van een door BWP
erkend stamboek.
Al de datums in deze alinea slaan op het jaar
dat de tweede fase van de keuring voorafgaat.
Het onderzoek in beroep moet afgehandeld zijn
tegen 15 november van het jaar waarin de
kandidaat-dekhengsten ingeschreven moeten
zijn voor de keuring.
Voor de 3-jarige kandidaat-dekhengsten vindt de
tweede fase plaats halfweg januari.

Bij het aanleveren van de kandidaat hengsten
vindt de signalementscontrole, de controle van
de vaccinaties (griep en rhinopneumonie) en de
meting plaatst. Aansluitend treden zij aan in de
kooi voor het verplicht verkenningsmoment.
Hierbij moeten de kandidaat springhengsten een
paar maal door het lijntje met lagere sprongen
lopen. Ook voor de dressuurhengsten is er een
korte verkenning aan de hand of in vrijheid.
Daags nadien vangt de exterieurbeoordeling
aan.
Voor de kandidaat-dekhengsten van 4 jaar en
ouder is dit halfweg maart. De hengsten van 4
t.e.m. 7 jaar moeten daarvoor verplicht aan twee
wedstrijden van de hengstencompetitie (2 de en
3de manche) deelgenomen hebben.
De derde fase volgt halfweg maart.
Er wordt geen uitgestelde tweede en derde fase
georganiseerd.
De raad van bestuur BWP beslist over plaats en
datum van de keuring.

3. Advies inzake resultaten in de
sport
Voor elke kandidaat dekhengst van 9 jaar of
ouder in het jaar van de keuring, is er een advies
nodig over het al of niet voldoende zijn van de
geleverde prestaties in de sport. De kostprijs
voor de aanvraag van dit advies bedraagt
203.75€.
Bepalingen:
- het advies moet aangevraagd worden door de
verantwoordelijke voor de kandidaat
dekhengst. Het is tevens deze persoon aan
wie het antwoord gegeven wordt.
- Een gedetailleerd en officieel overzicht van de
prestaties (eigen of van de nakomelingen)
moet de aanvraag vergezellen.
- De aanvraag wordt behandeld door de
commissie bestaande uit de
stamboekcommissie en de hengstenjury. Voor
de beoordeling baseert de commissie zich op
prestaties die op volgende niveaus geleverd
moeten zijn:
A. Voor niet-volbloed kandidaat-dekhengsten
Voor het springen:
- ofwel zelf een palmares kunnen voorleggen,
behaald in GP wedstrijden van minstens
1.50m
- ofwel een aantal nakomelingen hebben met
een palmares in GP wedstrijden van
minstens 1.50m.
Voor de dressuur:
- ofwel zelf een palmares kunnen voorleggen,
behaald in dressuurwedstrijden van
minimum het niveau intermediair

- ofwel een aantal nakomelingen hebben die
een palmares hebben in
dressuurwedstrijden van minimum het
niveau intermediair.
Voor de veelzijdigheid:
Er is geen referentieniveau omschreven.
B. Voor volbloed kandidaat-dekhengsten
Ze moeten een palmares kunnen voorleggen
behaald in de rensport.

4. Inschrijven voor de keuring
4.1. Inleiding
Om ingeschreven te kunnen worden voor de
keuring dienen zowel de kandidaat dekhengst
als de inschrijver-eigenaar aan een aantal
voorwaarden te voldoen. De inschrijving dient te
gebeuren conform de bepalingen :

4.2. Voorwaarden voor de hengst :
De inschrijving voor de keuring kan aanvaard
worden van de hengsten die voldoen aan al de
hierna volgende voorwaarden :
° in leeftijd minimum 3 jaar zijn of worden tijdens
het keuringsjaar.
° minstens 4 generaties voorouders moeten
gekend en geregistreerd zijn. Van hengsten,
die van bij de geboorte in BWP geregistreerd
zijn en die minstens 8 jaar worden in het jaar
van de keuring, hoeft de vierde generatie
voorouders niet volledig gekend of
geregistreerd te zijn.
Het gekend en geregistreerd zijn moet met een
officieel stamboekdocument bewezen kunnen
worden.
° de vader en de moeder moeten van bij de
geboorte ingeschreven zijn bij één van de
volgende stamboeken:
- Belgian Warmblood / BWP.
- Een van de stamboeken die lid zijn van de
WBFSH
- Alle “Engels-volbloed” stamboeken van de
EG en de U.S.A.
- Alle “Anglo-Arabische” stamboeken van de
EG en de U.S.A.
Hengsten die niet voldoen aan de voorwaarden
gesteld aan de stamboeken van herkomst,
kunnen worden ingeschreven, op voorwaarde
dat zij van de bevoegde commissie een gunstig
advies krijgen voor hun inschrijving.
Oudere hengsten die bij de vorige keuringen niet
aanvaard werden of vroegere dekhengsten die
niet aan alle verplichtingen hebben voldaan,
kunnen opnieuw voorgesteld worden.

4.3. Voorwaarden geldend voor de
inschrijver :
De inschrijver dient lid te zijn van de
organiserende fokkersvereniging.

4.4. Algemene inschrijfprocedure :
De terugkerende kandidaat-dekhengsten, de
BWP-geboren kandidaat-dekhengsten en zij die
komen uit een stamboek dat door BWP erkend
is voor de inschrijving voor de keuring, moeten
via het secretariaat BWP, Waversebaan 99,
3050 Oud-Heverlee, ingeschreven worden voor
de keuring. Op straf van onontvankelijkheid,
dient dat te gebeuren vóór de uiterste
inschrijfdatum die bekend gemaakt wordt via het
magazine EquiTime of de BWP website.
De inschrijving is pas geldig als aan volgende
voorwaarden voldaan is :
1. Betaling van de keuringsbijdrage. Deze
bedragen zijn :
- 3-jarige kandidaat-dekhengsten met BWPidentiteit: 407,50 euro. (deelname 2°fase)
- De andere 3-jarige kandidaat-dekhengsten:
509,25 euro. (deelname 2°fase)
- Kandidaat-dekhengsten van 4 tot en met 8
jaar met BWP-identiteit: 407,50 euro.
- De andere kandidaat-dekhengsten van 4 tot
en met 8 jaar: 509,25 euro.
- Kandidaat-dekhengsten van 9 jaar en ouder
509,25 euro.
De vergoeding voor de stalling is in de
keuringsbijdrage inbegrepen.
De keuringsbijdrage wordt in geen geval
terugbetaald.
2. Opgave van de optie :
Een hengst kan aangeboden worden als
kandidaat voor de dressuurrichting of voor
het springen. Bij de inschrijving moet de
keuze expliciet vermeld worden. In de
gevallen waar er geen keuze kenbaar
gemaakt is, wordt automatisch vastgelegd
dat de hengst gepresenteerd wordt voor de
optie springen.
3. Afgifte van een kopie van het
stamboekdocument :
Van alle kandidaat-dekhengsten moet een
fotokopie van het originele
stamboekdocument en het signalement
(geschreven en grafisch) afgegeven worden.
5. Afgifte van de correct ingevulde checklist.
Die wordt ter beschikking gesteld via de
BWP-website. Hij is eveneens opvraagbaar
via het secretariaat BWP.
De ontvangst van de inschrijving wordt per
kerende bevestigd door het secretariaat BWP.
Gelijktijdig wordt de factuur voor de betaling van
het inschrijfgeld bezorgd.

Inschrijvingen die niet aan alle voorwaarden
voldoen, worden slechts onder voorbehoud
genoteerd. In deze gevallen wordt er, samen
met de bevestiging, bericht gegeven van de
tekortkomingen. Die moeten uiterlijk rechtgezet
zijn tegen de datum waarop de teksten voor de
cataloog bij de drukker moeten zijn. Deze datum
wordt in de bevestiging vermeld.
Wanneer de tekortkomingen tijdig, maar pas na
de afsluitingsdatum van de inschrijvingen
rechtgezet worden, dan is de betaling van
nogmaals het inschrijvingsgeld de voorwaarde
om de inschrijving alsnog te kunnen
aanvaarden.”
De aanmelding van vreemde kandidaatdekhengsten die niet voldoen aan de
voorwaarden inzake het stamboek van
herkomst, kan niet gezien worden als
inschrijving, maar geldt als aanvraag voor een
advies betreffende de inschrijving.
Deze aanvraag moet gebeuren vóór de
inschrijfdatum. De som van 509,25 euro is nodig
ter dekking van de onkosten die de behandeling
van de aanvraag meebrengen. Wanneer de
inschrijving toegelaten wordt, geldt dit bedrag
tevens als inschrijfgeld voor de keuring.
De aanvraag tot advies wordt behandeld door de
commissie die samengesteld is uit de
Hengstenjury en de Stamboekcommissie,
waarbij de mening van de Hengstenjury
doorslaggevend is. De commissie komt bij
mekaar in het kader van de vergadering van de
Stamboekcommissie die volgt op het moment
waarop de geldige aanvraag ontvangen werd.
Indien de bevoegde commissie een positief
advies geeft voor de inschrijving, worden de
verder nodige gegevens opgevraagd.

5. Akkoordverklaring en officiële
registratie van de verantwoordelijke
voor de kandidaat dekhengst.
De officiële verantwoordelijke voor de kandidaat
dekhengst moet vóór aanvang van de keuring
gekend zijn en hij dient verklaard te hebben dat
hij: - kennis genomen heeft van het reglement
voor de keuring van de kandidaatdekhengsten en dat hij er mee akkoord
gaat.
- zich akkoord verklaart met de betaling van
€1000,00 bij een positief resultaat van de
controle op de lichaamsvreemde stoffen en
met de publicatie van dit resultaat.
Na ontvangst van de inschrijving wordt ter
uitvoering van deze voorwaarden, vanuit het
secretariaat, een formulier opgestuurd aan de
inschrijver.
Dit formulier dient vóór aanvang van de tweede
fase van de keuring van de kandidaat-

dekhengsten in het bezit te zijn van het
secretariaat BWP

6. Deelnemen aan de derde fase
6.1. Moment van deelname
De driejarige kandidaat-dekhengsten die
weerhouden zijn na de tweede fase, kunnen
deelnemen aan de derde fase van het jaar
waarin ze slaagden voor de tweede fase, of in
het jaar erna. Wanneer het resultaat negatief is
bij de deelname aan de derde fase in het jaar
waarin de tweede fase met gunstig gevolg
doorlopen werd, kan deelgenomen worden aan
de derde fase van het jaar later.
De deelname van de 3-jarige kandidaatdekhengsten aan de derde fase bedraagt :
305.50€
De vergoeding voor de stalling is in de
keuringsbijdrage inbegrepen.

6.2. Merrierapport
Van de in België verblijvende moeders van de
kandidaat-dekhengsten, waarvan er nog geen
merrierapport is, wordt dit opgemaakt voor
aanvang van de derde fase. Dit gebeurt door het
nationaal jurylid van de provincie waar de merrie
staat. De kosten moeten voor aanvang van de
derde fase voldaan zijn.
Indien de moeder niet in België aanwezig is,
wordt het rapport of de score opgevraagd aan
het betrokken stamboek.
Indien geen info van de moeder aanwezig is,
wordt dit gemeld in het hengstenrapport.

7. Verblijf ter plaatse.
De kandidaat-dekhengsten die deelnemen aan
de tweede en de derde fase dienen ter plaatse
te blijven. De accommodatie daartoe wordt
voorzien door BWP. De kosten ervan zijn
begrepen in het inschrijfgeld.

8. De beoordeling en selectie van de
kandidaat-dekhengsten.
8.1. Algemene richtlijnen bij de
beoordeling:
° Er is geen aan te houden verhouding
vastgelegd, tussen het aantal te aanvaarden
kandidaat-dekhengsten met BWP-identiteit en
het aantal anderen.
De beoordeling van de kandidaat-dekhengsten
met vreemde identiteit moet minstens even
streng zijn als die van de bij de geboorte in
BWP ingeschreven kandidaten. Zij die
goedgekeurd worden moeten een verrijking
zijn voor het stamboek.

° Oudere kandidaat-dekhengsten moeten zeer
streng beoordeeld worden.
° De algemene richtlijnen in het kader van de
beleidsvisie op korte, middellange en zo
mogelijk lange termijn en die door de
Stamboekcommissie uitgewerkt zijn, rekening
houdend met het beschikbaar genetisch
materiaal zowel bij het dekhengsten- als bij het
merriebestand, gelden als oriëntering voor de
keuring.
° Met de optie waarvoor de kandidaat dekhengst
ingeschreven is, wordt rekening gehouden bij
de beoordeling van de prestatie tijdens de
proeven.
° Met het oog op een betere beoordeling, kan de
jury steeds een aanpassing vragen van de
kwantitatieve aspecten van het onderdeel van
de keuring waarvoor de kandidaat-dekhengst
op dat moment wordt voorgesteld.

8.2. De elementen waarop de
kandidaat-dekhengsten beoordeeld
worden :
8.2.1. De gezondheid:
Wat ?
De beoordeling van de gezondheid is gekend als
“de eerste fase” van de keuring van de
kandidaat-dekhengsten. Ze omvat twee
onderdelen
1. DNA-onderzoek ter controle van de
afstamming
2. Uitgebreid diergeneeskundig onderzoek.
Hiervoor moeten de kandidaat-dekhengsten
onbeslagen aangeboden worden.
Dit onderzoek omvat volgende delen :
- het zorgvuldig bekijken en betasten van de
kandidaat-dekhengsten;
- controle van de bewegingen;
- klinisch onderzoek van hart en longen;
- endoscopie;
- maken van radiografieën.
Door wie ?
Het uitgebreid diergeneeskundig onderzoek
wordt uitgevoerd aan de Faculteit
Diergeneeskunde, van de Universiteit van Gent.
De verantwoordelijke dient de kandidaatdekhengsten die ervoor in aanmerking komen,
daar aan te bieden in de vastgelegde periode.
Wanneer ?
° Het uitgebreid diergeneeskundig onderzoek
loopt van 1 april tot en met 16 oktober. De
uitzonderlijke periode loopt van 17 oktober tot
en met de laatste dag (16 november) waarop
de kandidaat-dekhengsten ingeschreven
kunnen worden voor de keuring. De
uitzonderlijke periode wordt 2 weken later
afgesloten voor de kandidaat-dekhengsten
waarvan men kan aantonen dat ze werden

verworven naar aanleiding van hun deelname
aan een keuring van een door BWP erkend
stamboek.
Voor afspraken die na 17 oktober worden
gemaakt is er een toeslag van 150 euro
exclusief BTW per hengst waarbij een
uitzondering wordt voorzien voor kandidaatdekhengsten waarvan men kan aantonen dat
ze werden verworven naar aanleiding van hun
deelname aan een keuring van een door BWP
erkend stamboek.
Alle afmeldingen betreffende afspraken voor
de medische keuring, bv. dat men op een
afspraak slechts 2 in plaats van drie hengsten
zal aanbieden, moeten tenminste 3 werkdagen
op voorhand aan het secretariaat van de
kliniek worden gemeld via email naar
heidi.staelens@ugent.be. Voor onderzoeken
die niet tenminste 3 werkdagen op voorhand
via email werden geannuleerd zal vanaf deze
jaargang een no-show fee van 150 euro
exclusief BTW aangerekend worden per
hengst die niet op de voorziene afspraak wordt
aangeboden.
Al de datums in deze alinea slaan op het jaar
dat de tweede fase van de keuring voorafgaat.
° De resultaten van de 1° fase worden na 1
december besproken met de Hengstenjury.
Voor welke kandidaat-dekhengsten ?
° Dienen zich te onderwerpen aan het
diergeneeskundig onderzoek, alle kandidaatdekhengsten die hiervoor geen vrijstelling
hebben.
° Vrijgesteld zijn de kandidaat-dekhengsten die
niet langer dan twee jaar geleden, met gunstig
advies een uitgebreid diergeneeskundig
onderzoek ondergaan hebben in het kader van
de deelname aan de keuring van de kandidaatdekhengsten BWP.
° Procedure eerste fase voor reeds elders
gekeurde kandidaat dekhengsten die een
palmares hebben op GP niveau ( 1m60 of dr.
Grand Prix ) : de medische keuring gebeurt
aan de hand van doorgestuurde RX’en
volgens
protocol genomen) en video van het
endoscopisch onderzoek die beoordeeld
worden door de Faculteit Gent.
De beroepsprocedure bij de eerste fase
° Omschrijving
Er is beroep mogelijk tegen het negatief advies
dat in het kader van de eerste fase van de
keuring afgeleverd werd voor een kandidaatdekhengst
De verantwoordelijke kan dit beroep
aanvragen na ontvangst van de uitslag en vóór
15 november van het jaar waarin de kandidaatdekhengsten ingeschreven moeten zijn voor

de keuring. De betaling van 616,25 euro moet
de aanvraag vergezellen.
° Inhoud van het onderzoek
Tijdens het onderzoek in beroep worden de
negatief beoordeelde elementen opnieuw
bekeken. De radiografieën en het verslag van
het eerste onderzoek worden overgemaakt
aan de commissie van dierenartsen die het
onderzoek in beroep behandelt.
° Door wie?
Het onderzoek in beroep wordt uitgevoerd door
door een commissie van dierenartsen,
waarvan de samenstelling goedgekeurd wordt
door de Raad van Bestuur BWP en dit op
advies van de stamboekcommissie. De
beslissing wordt genomen binnen de besloten
commissie.

8.2.2. De bloedvoering :
Hoe ?
° De beoordeling van de bloedvoering gebeurt
door de Hengstenjury op basis van de
exterieurkenmerken en de prestaties in de
sport van de bloedverwanten van de kandidaat
dekhengst.
° Als schaal voor de beoordeling wordt de
grafiek “interpretatie van fokwaardeschattingen
van sportpaarden” van het Centrum voor
Huisdierengenetica-en selectie, KU Leuven,
als hulpmiddel gebruikt.
Voor de kandidaat-dekhengsten van negen
jaar en ouder zal de prestatieïndex een
belangrijk element in de beoordeling zijn.
° De informatie over de exterieurkwaliteiten en
de sportresultaten van de bloedverwanten
moet door de inschrijver-eigenaar van de
kandidaat dekhengst gegeven worden. Dit
dient te gebeuren aan de hand van een
“checklist”, die hiertoe speciaal uitgewerkt is
door de Stamboekcommissie BWP
De gegevens op deze checklist worden door
de fokkerij medewerker BWP op hun juistheid
gecontroleerd en eventueel verbeterd of
aangevuld. Vervolgens wordt de checklist
doorgegeven aan de Hengstenjury.
Wanneer ?
De beoordeling van de bloedvoering gebeurt in
de periode tussen het afsluiten van de
inschrijvingen en het moment van de eerste
exterieurbeoordeling.
Voor welke kandidaat-dekhengsten ?
Is van toepassing op alle kandidaatdekhengsten.

8.2.3. Enkele fysische aspecten
Wat?
Worden onderzocht : - de schofthoogte

- het gebit
- de teelballen
Hoe?
Door de verantwoordelijke dierenarts
Wanneer?
Tijdens de tweede en derde fase van de keuring
van de kandidaat-dekhengsten, vóór aanvang
van de exterieurbeoordeling van de kandidaat
dekhengst.
Waar ?
Het meetplatform op de plaats waar de tweede
of derde fase van de keuring plaatsvindt.
Voor welke kandidaat-dekhengsten ?
Is van toepassing op alle kandidaatdekhengsten die weerhouden zijn na de eerste
fase.

8.2.4. Het exterieur :
Hoe en wanneer ?
° De driejarige kandidaat dekhengsten: op de
eerste dag van de tweede fase van de keuring.
De voorstelling op de harde en zachte bodem
wordt gecombineerd. Bij de presentatie moet
de voorsteller verplicht een safety cap dragen.
De jury beoordeelt de kandidaat-dekhengsten
in stilstand, stap en draf. De kandidaatdekhengsten mogen hierbij met of zonder
ijzers gepresenteerd worden.
Beschrijving van de voorstelling:

(1) In draf binnen op de harde bodem naar
de jury toe
(2) Opstellen voor de jury op de harde
bodem (linkerzijde)
(3) Op en af in stap op de harde bodem
(4) Opstellen voor de jury op de harde
bodem (rechterzijde)
(5) Wegdraven van de jury op de harde
bodem
(6) De driehoek draven op de zachte bodem
en naar buiten

Na de individuele voorstelling van 6 à 7
kandidaat-dekhengsten wordt er in groep
rondgestapt op de zachte bodem.

Het springen in vrijheid is een onderdeel van de
tweede fase van de keuring van de kandidaatdekhengsten optie springen.

Volgorde van aantreden:
De kandidaat-dekhengsten optie springen met
BWP-identiteit treden eerst aan; vervolgens de
kandidaat-dekhengsten optie dressuur met
BWP-identiteit, dan de kandidaat-dekhengsten
optie dressuur met niet-BWP-identiteit en
tenslotte de kandidaat-dekhengsten optie
springen met niet-BWP-identiteit.

Hoe ?
° De kandidaat-dekhengsten die weerhouden
blijven, treden tweemaal aan voor het springen
in vrijheid.
° Bij het aantreden worden ze eerst los gelaten
om het galopperen te zien op de linker -en de
rechterhand.
° Hindernis : 2 insprongen (rechte en oxer) en de
hindernis. De afstand tussen de 1° en de 2°
hindernis bedraagt +/- 7 meter, de afstand
tussen de 2° en 3° sprong bedraagt +/- 7.4
meter.
Er moet voldoende voet gebouwd worden aan
de hindernis.
° Beschrijving van de proef : Eerst worden drie
oefensprongen genomen waarbij de hindernis
gewijzigd wordt : eerste oefensprong :
hindernis = rechte van 70 cm; tweede
oefensprong : hindernis = rechte van 90 cm,
derde oefensprong : hindernis = oxer van 90
cm. Vervolgens wordt deze laatste oxer
verhoogd tot 1.2 m en nog viermaal
gesprongen. De tweede dag wordt de
hindernis 10 cm hoger gezet.
De hiervoor beschreven hoogte van de
hindernissen is enkel richtinggevend.
De kandidaat-dekhengsten worden niet aan de
hand genomen na de sprong.
° Recht op aanpassen van de hindernis : De jury
heeft de volledige bevoegdheid over het
aanpassen van de hindernis en het aantal
sprongen.
° De springtechniek en het springvermogen
zullen beoordeeld worden, waarbij ook de
galop van de kandidaat-dekhengsten de
nodige aandacht moet krijgen.
° Volgorde van aantreden :
Vrijdag : kandidaat-dekhengsten optie
springen BWP-identiteit; kandidaatdekhengsten optie springen niet-BWPidentiteit.
Zaterdag : kandidaat-dekhengsten optie
springen niet-BWP-identiteit; kandidaatdekhengsten optie springen BWP-identiteit.
° Pistepersoneel :
In de technische commissie worden de
afspraken gemaakt over het aantal
medewerkers dat in de piste nodig is aan de
sprong en voor het aansporen van de
kandidaat-dekhengsten.
Er wordt slechts één begeleider toegelaten in
de piste. Deze kan zich opstellen in de bocht
voor de hindernis.
° Hulpteugels en bandages zijn niet toegestaan,
beenbeschermers wel. Deze dienen van
kunststof te zijn met klittenbandsluiting.

° De kandidaat-dekhengsten van vier jaar en
ouder die deelnemen aan de derde fase
moeten eveneens op de harde en zachte
bodem voorgesteld worden. De kandidaathengsten worden eerst op de harde bodem
beoordeeld in stilstand, stap en draf. Nadien is
er dezelfde beoordeling op de zachte bodem.
Na de individuele voorstelling van 6 à 7
kandidaat-dekhengsten wordt er in groep
rondgestapt op de zachte bodem.
Volgorde van aantreden:
De kandidaat-dekhengsten optie dressuur met
BWP-identiteit treden eerst aan; vervolgens de
kandidaat-dekhengsten optie dressuur met niet
BWP-identiteit, dan de kandidaat-dekhengsten
optie springen met BWP-identiteit en tenslotte
de kandidaat-dekhengsten optie springen met
niet-BWP-identiteit.

8.2.5. De sportaanleg
8.2.5.1. Omschrijving :
De sportaanleg wordt beoordeeld op basis van
volgende elementen : - het springen in vrijheid;
- het bewegen in vrijheid;
- het longeren;
- de gangen onder het
zadel;
- de berijdbaarheid onder
het zadel.
- het springen onder de
man.
- het rijden van een
dressuurproef.

8.2.5.2. Hulpmiddelen :
Er zijn geen hulpmiddelen (bandages,
beenbeschermers, hulpteugels, ...) toegestaan
die de natuurlijke presentatie van de kandidaatdekhengsten kunnen beïnvloeden.
Afhankelijk van het onderdeel van de test op de
sportaanleg, zijn er specificaties mogelijk.

8.2.5.3. Springen in vrijheid

Achteraan zijn geen beenbeschermers
toegelaten.
Wanneer ?
° Tijdens de tweede fase gaat de eerste manche
van het springen in vrijheid door op de tweede
dag. De tweede manche gaat door tijdens de
derde dag, voor het longeren van de 3-jarige
kandidaat-dekhengsten optie dressuur.
Waar?
° Inrichting van de piste: er wordt een
afgebakende ruimte voorzien van ongeveer 20
meter op 40 meter.
Voor welke kandidaat-dekhengsten ?
° Dienen deel te nemen aan de eerste manche
van het springen in vrijheid: al de 3-jarige
kandidaat-dekhengsten optie springen die
deelnemen aan de tweede fase van de BWP
hengstenkeuring.
° Dienen deel te nemen aan de tweede manche
van het springen in vrijheid: de kandidaatdekhengsten optie springen, die na de eerste
manche van het springen in vrijheid, van de
jury de beoordeling “weerhouden voor verdere
keuring” gekregen hebben.

8.2.5.4. Het bewegen in vrijheid
Het bewegen in vrijheid is een onderdeel van de
tweede fase van de keuring van de driejarige
kandidaat-dekhengsten optie dressuur.
Bedoeling is dat o.a. elementen als zelfhouding,
afdruk, bewegingstechniek en lichaamsgebruik
beoordeeld worden.
Hoe?
De kandidaat-dekhengsten optie dressuur van 3
jaar tonen in vrijheid op natuurlijke wijze hun
bewegingen.
Bij het aantreden worden ze losgelaten en tonen
ze gedurende enkele minuten hun draf op linkeren rechterhand.
Ook de galop wordt zo beoordeeld waarbij door
middel van de achtbaan – mogelijks op
aanwijzen van de ringmeester – regelmatig
wordt gewisseld.
Op het einde wordt de kandidaat-hengst door de
begeleider aangelijnd en toont hij gedurende
enkele rondes de stap op de rechterhand.
Pistepersoneel.
In de technische commissie wordt afgesproken
dat 4 medewerkers, inclusief ringmeester, in de
piste aanwezig zijn om de kandidaat-hengst
waar nodig aan te sporen.

De begeleider van de kandidaat-hengst bevindt
zich in het midden van de baan maar grijpt op
eigen initiatief tijdens de proef niet in.

Waar nodig beslist de ringmeester – al of niet in
samenspraak met de jury – of en hoe er
mogelijks moet ingegrepen worden, bijvoorbeeld
indien de kandidaat-hengst tijdens de
voorstelling even tot rust moet worden gebracht.
Wanneer?
Tijdens de tweede dag van de tweede fase voor
aanvang van de het springen in vrijheid van de
kandidaat –dekhengsten optie springen.
Hulpmiddelen
Witte bandages of witte dressuur
beenbeschermers, voor en achter, zijn
aanbevolen.
Hoefschoenen zijn toegelaten.
Waar?
In de voor het springen in vrijheid afgebakende
piste 20m X 43m waar de keuring van de
kandidaat-dekhengsten plaatsvindt.
Voor welke kandidaat-dekhengsten?
De kandidaat-dekhengsten optie dressuur van 3
jaar.

8.2.5.5. Het longeren
Het longeren is een onderdeel van de tweede
fase van de keuring van de kandidaatdekhengsten. Deze proef vindt telkens in
groepjes van 2 kandidaat-hengsten plaats. De
diameter van elke afgebakende ring bedraagt
ongeveer 20 m.
Bedoeling is dat naast de elementen uit de proef
‘bewegen in vrijheid’, wordt beoordeeld hoe de
kandidaat-hengst zich opgetoomd aan de longe
presenteert en laat bewerken.
Hoe?
Voorafgaandelijk aan de proef, mag de
kandidaat-hengst reeds in de inrijpiste worden
gelongeerd.
Aan de hand van de begeleider komt de hengst,
met losse bijzetteugels – zijdelings bevestigd
aan de longeersingel – de piste binnen en stapt
enkele malen rond.
Op vraag van de ringmeester, bevestigt de
begeleider de bijzetteugels aan het bit en start
op de linkerhand in draf.
Op vraag van de ringmeester wordt enige
minuten later aangevangen met de galop.
Na enige tijd vraagt de ringmeester om van hand
te veranderen waarbij dan weerom op vraag
eerst de draf en nadien de galop wordt getoond.
De ringmeester laat de proef afsluiten waarbij de
bijzetteugels worden losgemaakt en de hengst
op de rechterhand aan de hand nog enkele
malen rondstapt.

Wanneer?
Tijdens de derde dag van de tweede fase
aansluitend op het springen in vrijheid van de
kandidaat –dekhengsten optie springen.
Hulpmiddelen
De kandidaat-dekhengst is opgetoomd op trens
en met een longeersingel.
Als neusriem zijn toegelaten: Duitse neusriem
(Africhtingsneusriem) of Engelse neusriem mét
bijhorend sperriempje (gecombineerde
neusriem)
Correct bevestigde bijzetteugels met rubberen
ringen zijn zijwaarts – links en rechts – aan de
longeersingel bevestigd. De lengte daarvan is
aangepast aan de hengst: enerzijds nodigt dit
contact tot nageeflijkheid uit; anderzijds blijft het
voorwaarts-neerwaarts bewegen mogelijk.
Onder de longeersingel ligt een BWP-zadeldek.
Witte bandages of witte dressuur
beenbeschermers, voor en achter, zijn
aanbevolen.
Hoefschoenen zijn toegelaten.
Pistepersoneel
De ringmeester kan waar nodig in samenspraak
met de jury de optoming van de kandidaathengst bijsturen.
Waar?
In de voor het springen in vrijheid afgebakende
piste van de accommodatie waar de keuring van
de kandidaat-dekhengsten plaatsvindt.
Voor welke kandidaat-dekhengsten?
De kandidaat-dekhengsten optie dressuur van 3
jaar die na het bewegen in vrijheid de
beoordeling ‘weerhouden voor verdere keuring’
gekregen hebben.

8.2.5.6. Het testen van de berijdbaarheid en
de beoordeling van de gangen onder het
zadel
Voor de kandidaat-dekhengsten optie
springen en dressuur van 3 t.e.m. 8 jaar –
rijden door gastruiters-raadgevers:
°Het testen van de berijdbaarheid en de gangen
onder het zadel, is een onderdeel van de derde
fase van de keuring van de kandidaatdekhengsten en vindt plaats op de tweede dag.
De kandidaat-dekhengsten worden bereden in
de drie gangen: stap, draf en galop. Zij komen
onder de eigen ruiter in principe per twee
binnen.
Nadat de kandidaat-hengst kort in de drie
gangen door de eigen ruiter wordt voorgereden,
neemt de gastruiter-raadgever de hengst over.
Na enige tijd wisselen beide gastruiters-

raadgevers van hengst. Na afsluiten van de
proef neemt de eigen ruiter de hengst weer over
waarna de gastruiters-raadgevers hun
beoordeling over de rijdbaarheid en de gangen
aan de jury meedelen. Tijdens deze bespreking
lichten zij hun beoordeling toe. De hengstenjury
BWP geeft in overleg met hen een algemene
beoordeling voor dit onderdeel.
Waar?
In de voorziene ring op de plaats waar de derde
fase van de keuring van de kandidaatdekhengsten plaatsvindt.
Voor de 3-jarige kandidaat-dekhengsten
optie dressuur:
- De eerste dag van de derde fase worden deze
kandidaat-dekhengsten gereden door de eigen
ruiter. Zij treden aan in groepen van 2 à 3
kandidaat-hengsten. Zij worden getoond in de
drie gangen: stap, draf en galop.
- Aan het einde van de tweede dag van de derde
fase worden deze kandidaat-dekhengsten
tijdens de BWP dressuuravond gereden door
de eigen ruiter. Zij treden aan in groepen van 2
à 3 kandidaat-hengsten. Zij worden getoond in
de drie gangen: stap, draf en galop.
Waar?
In de voorziene ring op de plaats waar de derde
fase van de keuring van de kandidaatdekhengsten plaatsvindt.
Voor de 4 -tot en met 8-jarige kandidaatdekhengsten optie dressuur :
- De eerste dag van de derde fase worden deze
kandidaat-dekhengsten gereden door de eigen
ruiter. Zij treden aan in groepen van 2 à 3
kandidaat-hengsten. Zij worden getoond in de
drie gangen: stap, draf en galop.
- Aan het einde van de tweede dag na de 3jarige kandidaat-dekhengsten optie dressuur,
worden de 4– tot en met 8-jarigen getoond
onder de eigen ruiter in een aangepaste
dressuurproef. Zie punt 8.2.5.8.. Dit vindt ook
plaats tijdens de dressuuravond.
Waar?
In de voorziene ring op de plaats waar de derde
fase van de keuring van de kandidaatdekhengsten plaatsvindt.
Hulpmiddelen
Hulpteugels zijn niet toegestaan.
Kandidaat dekhengst springen:
beenbeschermers met klittenband vooraan
kunnen gebruikt worden.
Kandidaat dekhengst dressuur :
Uitsluitend bij het rijden onder de gastruitersraadgevers, mogen de kandidaat-hengsten

worden gebandageerd, dit met bandages of
dressuur beenbeschermers, zoals beschreven in
de proef longeren.
Voor alle overige proeven dient een kandidaathengst zich natuurlijk te tonen zodat ook onder
het zadel een correcte beoordeling van het
beenwerk en de techniek van de beweging kan
gebeuren.

8.2.5.7. Het testen van het springen onder
het zadel
Algemeen
° Het testen van het springen onder het zadel, is
een onderdeel van de derde fase van de
keuring van de kandidaat-dekhengsten.
° De kandidaat-dekhengsten optie springen die
jonger zijn dan 9 jaar op het moment van de
keuring, dienen onder het zadel getoond te
worden bij het springen.
° De hengsten worden bereden door een eigen
ruiter.
° Wijze van beoordelen
De jury quoteert de hengst met zeer goed,
goed of matig.
° Optoming
Hulpteugels en bandages zijn niet toegestaan,
beenbeschermers wel. Deze dienen van
kunststof te zijn met klittenbandsluiting.
Achteraan zijn geen beenbeschermers
toegelaten.
Waar?
In de voorziene ring op de plaats waar de
keuring van de kandidaat-dekhengsten
plaatsvindt.
Voor de 3-jarige kandidaat-dekhengsten
optie springen en de volbloeden van 3 tot en
met 8 jaar:
Op de eerste dag van de derde fase, na het
rijden onder de eigen ruiter van de 3 tot en met
8-jarige kandidaat-dekhengsten optie dressuur,
springen de onderworpen kandidaatdekhengsten, een aantal keer een lijn met
hindernissen. Die is als volgt opgebouwd: een
balk / een kruis als insprong / een rechte / een
rechte / een oxer / een andere stijlsprong / een
oxer. De hoogte van de hindernissen is
maximaal 1 meter.
De lijn is een aantal keer te doorlopen. De jury
bepaalt dit aantal en gaat hierbij uit van het
richtcijfer dat 5 à 7 is;
Voor de kandidaat-dekhengsten van 3 jaar die
volbloed zijn, wordt de tweede rechte uit de lijn
gehaald.
Voor de 4- tot en met 7-jarige kandidaatdekhengsten optie springen :

springhengsten moeten verplicht deelnemen aan
twee omlopen van de hengstencompetitie (2de
en 3de manche).
De hengstenjury zal de waarnemingen tijdens
deze competities meenemen in de beoordeling,
maar deze zullen niet doorslaggevend zijn.
Zij kunnen wel niet aantreden tijdens de finale
die plaatsvindt op het einde van de derde fase.
Op de eerste dag van de derde fase, na het
springen van de lijn door de 3-jarige kandidaatdekhengsten en de volbloeden, treden de
onderworpen kandidaat-dekhengsten aan voor
een parcours met minstens 6 hindernissen. Voor
de kandidaat-dekhengsten van 4 tot en met 8
jaar, komt de hoogte overeenkomt met wat van
toepassing is in de Klassieke cyclus.
Een drietal kandidaat-dekhengsten komen in
piste. Er wordt ingesprongen op een paar
aangeduide sprongen. De jury beëindigt het
inspringen, waarna de kandidaat-dekhengsten in
volgorde van cataloog aantreden voor de eerste
omloop. Na het eerste parcours van elke
kandidaat dekhengst, wordt dadelijk en in
dezelfde volgorde aangetreden voor de tweede
omloop.
Vanuit de stamboekcommissie wordt een
persoon aangesteld die instaat voor de
coördinatie van het inspringen.
Voor alle kandidaat-dekhengsten optie springen
van 3 tot en met 8 jaar.
Op de derde dag van de derde fase springen
deze kandidaat-dekhengsten een parcours met
minstens 6 hindernissen. Er wordt gestart met
de oudere kandidaat-dekhengsten springen.

8.2.5.8. Rijden van een dressuurproef
Algemeen
° Het rijden van een aangepaste dressuurproef
maakt onderdeel uit van de derde fase van de
keuring van de kandidaat-dekhengsten. Alle
kandidaat-dekhengsten optie dressuur van 4
tot en met 8 jaar zijn er aan onderworpen.
° Voor de beoordeling kan de Hengstenjury
BWP bijgestaan worden door een raadgever.
Ze geven samen één beoordeling. Hierbij
wordt naar consensus gestreefd. De jury heeft
de beslissende stem.
Wanneer?
Het rijden van de dressuurproef vindt plaats
tijdens de dressuuravond op de tweede dag van
de derde fase.
Waar?
In de voorziene ring op de plaats waar de derde
fase van de keuring van de kandidaatdekhengsten plaatsvindt.
Hulpmiddelen

Hulpteugels en bandages/beenbeschermers zijn
niet toegestaan.

9. De selectiemomenten
9.1. Na de eerste fase of het eventueel
beroep tegen de uitslag hiervan:
Voor de kandidaat-dekhengsten waarvoor geen
beroepsprocedure aanhangig gemaakt is, beslist
de jury op basis van het advies dat gegeven is
na het “uitgebreid diergeneeskundig onderzoek”
aan de Faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit van Gent.
Voor de kandidaat-dekhengsten waarvoor er
beroep aangetekend werd tegen het advies van
de afdeling Diergeneeskunde van de
Rijksuniversiteit van Gent, beslist de jury over
welke van hen weerhouden worden voor de
verdere keuring op basis van het advies van de
commissie van dierenartsen, waarvan de
samenstelling goedgekeurd wordt door de Raad
van Bestuur BWP en dit op advies van de
stamboekcommissie. Indien het onderzoek in
beroep een uitslag oplevert die strijdig is met het
resultaat van de eerste fase, valt de beslissing in
het voordeel van de kandidaat dekhengst.

De kandidaat-hengsten van 4 jaar die het jaar
voordien slaagden voor de tweede fase blijven
automatisch weerhouden om de volledige
derde fase af te leggen.
- Op het einde van de derde fase beslist de jury
welke dekhengsten:
1. onder voorbehoud van een negatieve uitslag
op het onderzoek naar lichaamsvreemde
stoffen, voor één jaar aanvaard zijn met vijf
dekkaarten;
2. onder voorbehoud van een negatieve uitslag
op het onderzoek naar lichaamsvreemde
stoffen, aanvaard zijn voor de openbare
dekdienst BWP;
Hierbij wordt geen rangschikking opgemaakt.
Enkel wordt medegedeeld dat de hengst
aanvaard is voor de openbare dekdienst.
3. niet aanvaard zijn.
De proclamatie van de kandidaatdressuurhengsten vindt plaats op het einde van
de dressuuravond op de tweede dag van de
derde fase.
Enkel de hengsten die aanvaard zijn voor de
openbare dekdienst worden voorgesteld aan het
publiek.

10. Andere aspecten in verband met de
keuring van de kandidaat-dekhengsten

9.2. Tijdens de tweede fase :
- Na het bewegen in vrijheid (kandidaatdressuurhengsten) en de eerste manche van
het springen in vrijheid (kandidaatspringhengste ) tijdens de tweede dag.
Met de term “komen voor verdere keuring in
aanmerking” worden de kandidaatdekhengsten aangeduid die door de jury
weerhouden worden voor verdere keuring.
- Na het springen in vrijheid ( kandidaatspringhengsten ) en het longeren ( kandidaatdressuurhengsten ) tijdens de derde dag wordt
er omgeroepen welke kandidaat-dekhengsten
er aangeduid zijn voor de verdere keuring.

9.3. Tijdens de derde fase
- Na de exterieurbeoordeling op de harde en
zachte bodem wordt er beslist welke kandidaatdekhengsten van 9 jaar en ouder aanvaard zijn
voor de openbare dekdienst BWP.
- Na de exterieurbeoordeling op de harde en de
zachte bodem en het springen onder het
zadel (optie springen) of rijden onder het zadel
(optie dressuur) wordt er op het einde van de
eerste dag van de derde fase meegedeeld welke
kandidaat-hengsten van 4 tot en met 8 jaar
weerhouden zijn om verder deel te nemen aan
de keuring.

10.1. Algemeen
10.1.1. Cataloog :
° Er wordt een cataloog opgesteld waarin al de
kandidaat-dekhengsten opgenomen worden.
° Volgorde van vermelding van de kandidaatdekhengsten in de cataloog: eerst de
kandidaat-dekhengsten optie springen met
BWP-identiteit; vervolgens de kandidaatdekhengsten optie dressuur met BWPidentiteit; de kandidaat-dekhengsten optie
dressuur met niet-BWP-identiteit en de
kandidaat-dekhengsten optie springen met niet
-BWP-identiteit.
° Van de moeders worden de eventueel
behaalde BWP-labels vermeld. Andere nuttige
en bewezen informatie kan toegevoegd
worden.

10.1.2. Terbeschikkingstelling van het
reglement
Op eenvoudig verzoek wordt het volledige
reglement van de keuring en het reglement op
de controle op lichaamsvreemde stoffen,
opgestuurd aan de inschrijver van de hengst.

10.2. Tijdens de tweede en de derde
fase
10.2.1. Toilettering
Voor de onderdelen van de beoordeling, waar
de kandidaat dekhengst fysiek gepresenteerd
moet worden, geldt dat hij correct getoiletteerd
is. (manen gevlochten).
De begeleiders dienen gekleed te gaan volgens
de richtlijnen: blauwe jeans broek en sportieve
BWP trui. Bij slecht weer mag de BWP-regenjas
gedragen worden.

10.2.2. Zadeldekens
Bij de proeven onder het zadel zijn enkel de
BWP zadeldekens toegelaten.

10.2.3. Richtlijnen voor de
commentaargeving
Er mogen enkel objectieve gegevens over de
kandidaat-dekhengsten medegedeeld worden via
de micro.

10.2.4. Controle op het gebruik van
lichaamsvreemde stoffen
Op de laatste dag van de tweede en de derde
fase kunnen 5 kandidaat-dekhengsten uitgeloot
worden voor de controle op het gebruik van
lichaamsvreemde stoffen. Hun namen worden
niet bekendgemaakt. Het reglement bepaalt
eveneens dat verdachte kandidaat-dekhengsten
aangeduid kunnen worden.
Na de tweede fase zullen effectief de stalen
onderzocht worden van die kandidaatdekhengsten uit dit lot, die doorgaan naar de
derde fase
Na de derde fase zullen effectief de stalen
onderzocht worden van die kandidaatdekhengsten uit dit lot, die goedgekeurd zullen
zijn onder voorbehoud van een negatief
resultaat van de controle op het gebruik van
lichaamsvreemde stoffen
De aangeduide kandidaat-dekhengsten zullen
tijdens de tweede fase, dadelijk na het springen
in vrijheid, door de verantwoordelijke dierenarts
naar de ruimte geleid worden die speciaal
ingericht werd voor de staalname. Tijdens de
derde fase gebeurt dit na het afleggen van hun
laatste keuringsproef.
De urinestalen worden genomen door de
dierenartsen die bevoegd zijn voor de controle
op lichaamsvreemde stoffen. Eén van hen levert
de stalen af aan een erkend laboratorium. De
stalen dienen onderzocht te worden binnen de 3
weken na respectievelijk de tweede of de derde
fase.

Voor de beoordeling van het al of niet aanwezig
zijn van lichaamsvreemde stoffen, worden de
lijst en de normen gehanteerd zoals die
voorkomen in het betreffende reglement van de
FEI.

10.2.5. Controle op de
beenbeschermers
De ringmeester is bevoegd voor de controle van
de beenbeschermers, dit zowel inzake het juiste
gebruik als inzake het al of niet toegelaten zijn.
Er kunnen 5 kandidaat-dekhengsten uitgeloot
worden voor de controle op de
beenbeschermers. Verdachte kandidaatdekhengsten kunnen aangeduid worden.
Lottrekking en aanduiding worden gedaan door
de overlegcommissie die omschreven wordt in
punt 10.6.
Onder toezicht van de overlegcommissie, doet
de ervoor aangeduide persoon de controle bij de
onderworpen kandidaat-dekhengsten, dadelijk
nadat ze in vrijheid hebben gesprongen
Bij onjuist gebruik of het aantreffen van een
aangebracht middel, wordt de kandidaatdekhengst uitgesloten van verdere deelname
aan de keuring.

10.2.6. Verplichting tot in volgorde
aantreden
De kandidaat-dekhengsten dienen aan te treden
in de volgorde zoals die is vastgelegd in de
cataloog, of zoals die door de organisator
vastgelegd wordt bij de verdeling in reeksen ed.

10.3. Tijdens de tweede en derde fase
10.3.1. Controle van het signalement
Controle van de vaccinaties
Voor de exterieurbeoordeling tijdens de tweede
en derde fase van de keuring van de kandidaatdekhengsten, dient het signalement en het
chipnummer gecontroleerd te worden. Dit
gebeurt door de veulencontroleur aan het
meetplatform van de plaats waar de keuring
plaatsvindt. De dierenarts controleert daar ook
de vaccinaties (griep en rhinopneumonie).
Voor welke kandidaat-dekhengsten?
Is van toepassing op alle kandidaatdekhengsten.

10.3.2. Ter plaatse blijven van de
kandidaat-dekhengsten
Tijdens de tweede en de derde fase moeten alle
kandidaat-dekhengsten verplicht gestald
worden. De kandidaat-dekhengsten die niet

worden voor de derde dag van de tweede fase
en de tweede dag van de derde fase, mogen de
stallen verlaten. De stalhuur wordt bekend
gemaakt bij de inschrijvingsmodaliteiten. In de
stalhuur is de eerste bedding schavelingen in
begrepen. Hooi en bijkomende schavelingen
kunnen aangekocht worden bij de stalmeester.
De stallen zijn beschikbaar vanaf de eerste dag
van de tweede en derde fase. De kandidaatdekhengsten die de dag voordien aangeleverd
worden, verblijven op de verantwoordelijkheid
van hun voorstellers.

10.4. Tijdens de derde fase
10.4.1. Richtlijn voor de
commentaargeving
De dekhengsten, die goedgekeurd zijn voor 1
jaar met vijf dekkaarten en die deelnemen aan
de derde fase maar daarvoor niet slagen,
worden bij het bekendmaken van de uitslag na
de derde fase niet vernoemd.

opgesteld en zij verschaffen hem alle gevraagde
inlichtingen.
De Hengstenkeuringscommissie maakt binnen
de week volgend op de keuring, via haar
voorzitter, het rapport van elke ter keuring
voorgestelde hengst over aan de ambtenaar van
het departement Landbouw en Visserij van de
Vlaamse Gemeenschap. In geval zij een hengst
niet aanvaardt voor openbare dekdienst moet dit
rapport de motivatie weergeven van de
genomen beslissing.

11.3. Verantwoordelijke dierenarts
De verantwoordelijke dierenarts heeft de taak
om te kijken of kandidaat-dekhengsten manken
of andere afwijkingen vertonen. Wanneer hij dit
vaststelt, meldt hij dat aan de jury.
De jury heeft eveneens de mogelijkheid om
advies te vragen.

11.4. Raadgevers

11. Taken en verantwoordelijkheden

Bij het beoordelen van de sportaanleg, kunnen
voor elk van de onderdelen raadgevers
aangesteld worden. Die hebben de opdracht om
de jury te assisteren bij het vormen van een
oordeel over de prestatie van de kandidaat
dekhengst.
Van deze personen wordt verwacht dat zij de
ganse keuring meevolgen. Zij dienen een
verklaring te ondertekenen waarin zij bevestigen
dat zij het keuringsreglement voldoende kennen
en dat zij zich zullen schikken naar de
onderrichtingen van de Raad van Bestuur.

11.1. De Hengstenjury

11.5. Overlegcommissie

Staat in voor de selectie van de kandidaatdekhengsten.

Oordelen over situaties die losstaan van het
beoordelen van de kandidaat-dekhengsten en
die het gevolg zijn van onduidelijkheden in de
tekst of van interpretaties, gebeurt door de
speciaal daartoe aangestelde overlegcommissie.
Deze bestaat uit de voorzitter BWP, de voorzitter
van de hengstenhouders en twee leden van de
Raad van Bestuur door hem aangeduid.

10.4.2. Consultatiemoment
Na de beslissing kan de verantwoordelijke voor
een kandidaat dekhengst van de jury uitleg
krijgen in verband met de beslissing. Hiervoor
kan een consultatiemoment georganiseerd in
één van de vergaderzalen van de
keuringslocatie.

11.2. Toezicht
Het gehele gebeuren verloopt onder toezicht van
de Vlaamse Gemeenschap. De jury beslist
welke kandidaat-dekhengsten worden
toegelaten tot de openbare dekdienst BWP.
BWP dient het keuringsreglement, evenals de
wijzigingen, aan de Vlaamse Gemeenschap
voor te leggen.
De ambtenaar die belast is met het toezicht op
de werking van BWP controleert de naleving
ervan. Hiertoe kan hij ambtshalve de deliberaties
van de Hengstenkeuringscommissie bijwonen
waarbij hij let op het respecteren van het
keuringsreglement.
De voorzitter van de
Hengstenkeuringscommissie, de
verantwoordelijke dierenarts en de secretaris
BWP leggen hem alle documenten en verslagen
voor, die met betrekking tot de keuring zijn

11.6. Organiserend comité
De Raad van Bestuur staat in voor de praktische
organisatie van de keuring.

12. Na de keuring
12.1. Overgang of opname in het
Hengstenboek BWP
De goedgekeurde kandidaat-dekhengsten met
BWP-identiteit, gaan na de keuring over van het
veulenboek naar het hengstenboek. De
goedgekeurde kandidaat-dekhengsten met
vreemde identiteit worden erin opgenomen.

De hiervoor verschuldigde bedragen zijn als
volgt : - overgang of opname: 462,00 euro
incl. BTW.
- publiciteit hengstenmap, BWP website:
145,00 euro incl. BTW.

12.2. Het keuringsrapport
De hengstenjury stelt voor elke goedgekeurde
kandidaat dekhengst een uitvoerig
keuringsrapport op. Dit rapport wordt
bijgehouden op het secretariaat en kan gebruikt
worden bij de publicatie van de nieuwe

dekhengsten in het tijdschrift van BWP. Het
rapport kan ook opgevraagd worden door de
voorsteller van de kandidaat dekhengst en is
binnen de week beschikbaar op het secretariaat.

12.3. Publicatie op de BWP website
De goedgekeurde dekhengsten worden
opgenomen op de BWP website. Eénmalig dient
hiervoor een bijdrage betaald te worden van
154,00 euro incl. BTW en dat na de eerste
goedkeuring.

