
Keuring van de kandidaat ponyhengsten 
2022 

 
De keuring van de kandidaat ponyhengsten verloopt gelijktijdig met de derde fase van de kandidaat 
dekhengsten BWP 2022, op vrijdag 18 maart 2022 in het Hippisch centrum “Sentower” te 
Opglabbeek.  
 
Inschrijvingsvoorwaarden 
Om ingeschreven te kunnen worden voor de keuring dienen zowel de kandidaat dekhengst als de 
inschrijver-eigenaar aan een aantal voorwaarden te voldoen en moet de inschrijving gebeuren 
conform de afspraken : 
 
Voor de kandidaat dekhengst : 
 
De inschrijving voor de keuring kan aanvaard worden van : 
 
A. De hengsten die voldoen aan al de hierna volgende voorwaarden :  
 
1. wat het stamboek van registratie bij de geboorte betreft, vallen onder één van de volgende 

categorieën: 
 de hengsten “BRp geboren”, of zij die vanaf de geboorte in de registers (VB of reg. A) van de 

Belgische Rijpony ingeschreven zijn; 
 de hengsten van het type rijpony komende uit volgende door de Belgische Rijpony erkende 

niet raszuivere ponystamboeken of uit de nevenregisters van de raszuivere ponyfokkerijen :  
 
 België :   

- Welsh sectie K 
- sBs afdeling pony 

 
 Nederland : 

- Nederlands Rijpaarden- en Ponystamboek 
- Verenigd Nederlands Welsh : sectie K 

 
 Duitsland :  

Baden-Württemberg :  
- Württemberger Reitpony (Deutsches Reitpony) 
- Welsh sectie K 

 
Bayern, Verband der Kleinpferdzüchter Bayerns e.V. : 
- Bayerisches Reitpony (Deutsches Reitpony) 
- Welsh sectie K 

 
Hessen, Verband der Ponyzüchter Hessen e.V. :  
- Hessisches Reitpony (Deutsches Reitpony) 
- Welsh sectie K 

 
        Niedersachsen :  

1. Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V. :  



- Hannover Reitpony (Deutsches Reitpony) 
- Welsh  sectie K 

2. Pferdestammbuch Weser-Ems e.V. :  
- Reitpony Weser-Ems (Deutsches Reitpony) 
- Welsh Montain : sectie K 

3. Zuchtverband für Deutsche Pferde e.V.  
- Reitpony des ZfdP (Deutsche Reitpony )  
- Welsh sectie K 

         4. Mecklenburg-Vorpommern, Verband  
            - Mecklenburg-Vorpommern e.V. :  

                    - Lewitser pony 
 

       Nordrhein-Westfalen :  
1. Rheinsches Pferdestammbuch e.V. :  

- Reinsches Reitpony (Deutsches Reitpony) 
- Welsh sectie K 

2. Westffälisches Stammbuch e.V. 
- Westfälisches Reitpony (Deutsches Reitpony)  
- Welsh sectie K 

 
Rheinland-Pfalz, Pferdezuchtverband 
   Rheinland-Pfalz-Saar :  
   - Reitpony Rheinland-Pfalz-Saar (Deutsches Reitpony) 
   - Welsh sectie K 

 
Schleswig-Holstein, Pferdestammbuch Schleswig-Holstein / Hamburg :  
- Reitpony Schleswig-Holstein  / Hamburg 
- Welsh sectie K 

 
Sachsen, Pferdezüchtverband Sachsen 
- Sachsischen Reitpony ( Deutsche Reitpony ) 
- Welsh sectie K 

 
Sachsen-Anhalt, Pferdezuchtverband 
Sachsen-Anhalt e.V. :  
- Sachsen-Anhaltiner Reitpony (Deutsches Reitpony) 
- Welsh sectie K 

 
Thüringen,  Verband Thüringer Pferdezüchter e.V. : 
- Thüringer Reitpony 
- Welsh sectie K 

 
 Frankrijk, Services des Haras, des Courses er de l’Equitation : Poney Français de Selle 

 
 Verenigd Koninkrijk : 

- National Pony Society 
- Welsh Pony and Cob Society : sectie K 
- De ponysectie van het AES 
 

 Hengsten van de rassen New Forest en Dartmoor, die ingeschreven zijn door een 
fokvereniging of in een stamboek dat ervoor erkend is. 



 De hier bedoelde raszuivere hengsten kunnen aangeboden worden op de keuring van de 
kandidaat dekhengsten voor de Belgische Rijpony, ongeacht of zij al dan niet aanvaard 
werden voor het raszuivere stamboek. Raszuivere Dartmoorponyhengsten kunnen pas 
voorgebracht worden op de keuring van de kandidaat dekhengsten voor de Belgische Rijpony 
nadat zij in het vorige kalenderjaar voorgebracht zijn op de Belgische keuring van de 
kandidaat dekhengsten voor het ras. 

 Ponyhengsten die ingeschreven zijn in een stamboek dat niet vermeld staat in de 
bovenstaande lijst kunnen aangeboden worden indien op basis van de eerste vier generaties 
kan uitgemaakt worden dat zij uit door BRp erkende stamboeken ontsproten zijn. 

  De vader van de kandidaat-dekhengst moet een goedgekeurde hengst zijn in één van de 
erkende stamboeken.  

 
2. voldoen aan volgende zoötechnische voorwaarden: 

 Bij de meting zonder ijzers, moet de minimum schofthoogte groter zijn dan 1,10m. De 
maximum toegelaten hoogte is  tot en met 1,47 m op 3-jarige leeftijd en tot en met 1,48m op 
oudere leeftijd. 

 Wat de bloedvoering betreft: 
o geen 100% Welsh pony of Connemara pony zijn; 
o géén 100% zuiver volbloed zijn: niet Arabisch, niet Engels of niet uit de combinatie. 

 Vier erkende generaties voorouders hebben, te bewijzen met een officiëel 
stamboekdocument. Voor de kandidaat dekhengsten komende van het New Forest 
ponystamboek wordt het begrip F.H. (Forest Horse) en F.M. (Forest Mare) in de vierde 
generatie van de voorouders aanvaard. 

 In de eerste vier generaties voorouders mag “ paard “ voorkomen.  Indien er een hengst met 
100% paardenbloed wordt aangemeld, dan moet deze voor de keuring een diergeneeskundig 
gunstig beoordeeld zijn op de faculteit Diergeneeskunde Merelbeke.  

 Hengsten wiens pedigree niet voldoet aan de zoötechnische voorwaarden kunnen ter 
bespreking voorgelegd worden op de BRp commissie. 
 

3.  de kandidaat dekhengsten die minder dan 60% volbloed zijn, moeten minstens 3 jaar zijn of 
worden tijdens het keuringsjaar. Voor de anderen is dat minstens 4 jaar. 

 
4.  De hengst mag geen vroegere BRp dekhengst zijn die afgekeurd werd. 
 
N.B. Oudere hengsten die bij de vorige keuringen niet aanvaard werden, kunnen opnieuw 
voorgesteld worden. 
 
B. Terugkerende hengsten :  
Eerder goedgekeurde BRp-hengsten, die aan de nodige verplichtingen voldaan hebben, maar die uit 
dekdienst zijn gegaan, kunnen opnieuw ter keuring voorgesteld worden. Deze hengsten zullen 
beoordeeld worden op exterieur (harde en zachte bodem). Deze hengsten dienen ten laatste 21 
februari 2022 schriftelijk aangemeld te worden. 
 
Voor de inschrijver-eigenaar : 
De inschrijver-eigenaar wordt beschouwd als de verantwoordelijke voor de kandidaat dekhengst. 
Vanuit het standpunt van de “vereniging” wordt van hem verwacht dat hij : 

- lid is van de fokkersvereniging; 
- een Belgisch adres heeft. 

 
Inschrijfprocedure en datum :  



Het inschrijven van hengsten dient te gebeuren via het secretariaat B.W.P., Waversebaan 99, 3050 
Oud-Heverlee  - info@bwp.be en dit  ten laatste 21 februari 2022.  
 
Verder is de inschrijving pas geldig als aan volgende formaliteiten voldaan is: 
 
1. Betaling van de keuringsbijdrage:  

- 51 euro voor de kandidaat dekhengsten die van bij de geboorte ingeschreven zijn bij de Belgische 
Rijpony; 

- 76.50 euro voor de andere hengsten. 
Van zodra de inschrijving ontvangen is, wordt de factuur voor de inschrijving opgestuurd aan de 
voorsteller.  

 
2. Afgifte van het stamboekdocument 

Om hengsten in te schrijven moet een fotokopie van het origineel stamboekdocument  
(afstamming en signalement) afgegeven worden. 

 
3. Info moederlijn via correct ingevulde checklist. Deze checklist is te vinden op de website 
(www.bwp.be) of kan bekomen worden op het secretariaat BWP. Deze checklisten worden na 
controle doorgegeven aan hengstenkeuringscommissie en zijn voor haar een belangrijke bron van 
informatie over de genetische waarde van de kandidaat-dekhengsten. Aan de hand van deze 
checklist zal in de cataloog de info van de moederlijn opgesteld worden.  
 
4. Opgave schofthoogte via de checklist 
 
5. Melding van de optie dressuur of springen via de checklist  
 
6. Advies voor de kandidaat-dekhengsten van 9 jaar en ouder :  
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 eigen prestaties in de sport of die van zijn afstammelingen. Het 
advies moet aangevraagd worden door de verantwoordelijke voor de kandidaat dekhengst. Het is 
tevens deze persoon aan wie antwoord gegeven wordt. Een gedetailleerd overzicht van officieel 
behaalde prestaties (eigen of van de afstammelingen) moet de aanvraag vergezellen. De aanvraag 
wordt behandeld door de ponycommissie en de hengstenjury. Voor de kandidaat-dekhengsten, die 
reeds ingeschreven waren voor de keuring en die, na het ontvangen van het advies, teruggetrokken 
worden, wordt het inschrijfgeld terugbetaald.  
 
Programma  
 
1. Inspectie op conditie en zuiverheid van het haarkleed. 
 
2. Controle van de signalementen, het diergeneeskundig onderzoek (controle van gebit en de  
     teelballen) 
 
3. Controle van de vaccinaties: griep verplicht, rhinopneumonie wenselijk 
 
4. Meten van de schofthoogte op het verhard horizontaal vlak. Er zijn geen hoefijzers toegelaten bij  
    de driejarigen. Indien de voorsteller niet akkoord is met het resultaat van de meting is er één  
    hermeting mogelijk en dit vlak voor de aanvang van de exterieurbeoordeling op de harde bodem. 
 
5. Exterieur beoordeling in stilstand, stap en draf op de harde bodem. 
    Dit gebeurt aansluitend bij het meten en onder begeleiding van door BRp aangestelde  
    personen. 



 
6. Exterieur beoordeling in stilstand, stap en draf op de zachte bodem. 
 
7. Het vrijspringen voor kandidaat dekhengsten jonger dan 5 jaar.  
 

 Voor aanvang van het springen in vrijheid de hengst in de kooi laten galopperen. Via de 
achtbaan wordt hierbij  van hand gewisseld.  

 
 Opstelling van de hindernis en verloop : 

  Voor de pony’s kleine maat :  
Afstanden : tussen hoek en hindernis 1 = 6 m / tussen hindernis 1 en 2 = 5,30 m / tussen hindernis 

2 en 3 = 5,70 m. 
                      Er wordt een grondbalk in de bocht voorzien. De afstand tot de eerste sprong is afh. 

van de schofthoogte van de kandidaat dekhengst.  
Hoogte en breedte van hindernissen: 1° hindernis met voetbalk = rechte, 40 cm. 

2° hindernis met voetbalk = oxer vooraan 45 cm en 
achteraan 50 cm. 

3° hindernis met voetbalk = schuine balk waarvan 1 kant op 
60 cm (1X) / rechte, 60 cm (1X) / rechte, 80 cm (2X) / oxer 
vooraan 55 cm en achteraan 60 cm (2X) / oxer vooraan 
80 cm, achteraan 85 cm, breedte 90 cm (2X). 

  Voor de pony’s grote maat :  
Afstanden : tussen hoek en hindernis 1 = 6 m / tussen hindernis 1 en 2 = 6 m / tussen hindernis 2 

en 3 = 6,50 m. 
                      Er wordt een grondbalk in de bocht voorzien. De afstand tot de eerste sprong is afh. 

van de schofthoogte van de kandidaat dekhengst.  
Hoogte en breedte van hindernissen: 1° hindernis met voetbalk = rechte, 40cm. 

2° hindernis met voetbalk = oxer vooraan 60 cm en 
achteraan 65 cm. 

3° hindernis met voetbalk = schuine balk waarvan 1 kant op 
80 cm (1X) / rechte, 80 cm (1X) / rechte, 1 m (2X) / oxer 
vooraan 80 cm en achteraan 85 cm (2X) / oxer vooraan 1 
m, achteraan 1,05 m en breedte 1,10m (2X). 

  
 

 Voor vierjarige hengsten wordt de eindmaat met 10cm opgetrokken. 
 
 De springtechniek, het springvermogen en de galop zullen beoordeeld worden 
 
 Bandages zijn niet toegelaten, wel beenbeschermers die sluiten met klittenband (velcron).    
 Achteraan zijn geen getten toegelaten.  
 

7.  De rijproef - enkel voor de vierjarige kandidaat dekhengsten met meer dan 59% bloed :  
  
 een bereden proef in de drie gangen (stap, draf en galop) 
 
 een springproef  (parcours). De hoogte en het aantal hindernissen wordt bepaald door de  
 hengstenjury. 
 

8. Voorstelling onder het zadel :  
    



De kandidaat dekhengsten van 9 jaar en ouder dienen hun basisgangen te tonen onder het zadel. 
Voor de berijders geldt dat zij geen 17 jaar mogen worden in 2022 of ouder zijn dan 17 jaar. 
 
 
9. Dressuurproef : 
 
De kandidaat dekhengsten optie dressuur van 5 t.e.m. 8 jaar moeten een dressuurproef L2 LRV 
afleggen ( afhankelijk van hun stokmaat ).  
 
10. Springproef : 
 
De kandidaat dekhengsten optie springen van 5 t.e.m. 8 jaar moeten een springproef afleggen.  
Hiervoor wordt het parcours van de wedstrijd Bestgaande Rijpony gebruikt. Afhankelijk van hun 
stokmaat springen de vijfjarige hengsten het laagste of het middelste parcours en de hengsten van 6 
t.e.m. 8 jaar het middelste of het hoogste parcours.  
Hulpteugels, bandages zijn niet toegestaan. De beenbeschermers dienen van kunststof te zijn met 
klittenbandsluiting. Achteraan zijn enkel korte beenbeschermers toegelaten. 
 
 
11. De controle op lichaamsvreemde stoffen 
Kandidaat-dekhengsten kunnen onderworpen worden aan de controle op het gebruik van 
lichaamsvreemde stoffen. Via lottrekking wordt er per beginnende schijf van 20 kandidaat-
dekhengsten 1 uitgeloot die onderworpen wordt aan het onderzoek. De kandidaat-dekhengsten die 
uitgeloot zijn, worden na het vrijspringen begeleid naar de plaats waar de staalname gebeurt. Daar 
wordt een urinestaal genomen door de dierenartsen die bevoegd zijn voor de controle op de 
lichaamsvreemde stoffen. Eén van hen levert de stalen af aan een erkend laboratorium. 
 
12. Mededeling van het resultaat van de ponyhengstenkeuring. De aanvaarde ponyhengsten zullen  
 tijdig omgeroepen worden. Enkel deze hengsten zullen voorgesteld worden. Gelijktijdig wordt de 
”Keuringskampioen - prijs Jean Meurrens” aangeduid. 
 
13. De registratie in het hengstenboek 
 Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de goedgekeurde hengsten die geen of wel “ paard “ 
in de eerste vier generaties voert  : 

 geen “ paard “ in de eerste vier generaties : registratie in het hengstenboek Klasse I - HGT.  
 met “ paard “ in de eerste vier generaties :  registratie in hengstenboek Klasse II - HGT.  

 
Op eenvoudig verzoek wordt het volledige reglement voor de keuring van de kandidaat BRp 
hengsten tegen kostprijs opgestuurd. Voor wie een hengst ingeschreven heeft is dit gratis. 
 


