
4 - 5 - 6 March 2022
Gesves | Belgium

1
REGLEMENT

GOEDKEURING HENGSTEN 
VOOR OPENBARE DEKDIENST

De officiële hengstenkeuring van het Studbook 
SBS zal plaatsvinden op vrijdag 4, zaterdag 5 en 
zondag 6 maart 2022 in het kader van de Interna-
tional Selection Show, in de Provinciale Fokkerij- en 
Ruiterschool te B-5340 GESVES, rue du Haras 16. 

Twee secties zijn voorzien: de Sportpaarden met een 
schofthoogte hoger of gelijk aan 1m58 en de Sport-
pony’s met stokmaat kleiner of gelijk aan 1m48. 

De kandidaat-hengst dient in het bezit te zijn van een 
afstammingsbewijs afgeleverd door een stamboek 
dat lid is van de W.B.F.S.H. (World Breeding Federation 
for Sport Horses), door een fokkerijvereniging erkend 
door Société Royale ‘Le Cheval de Sport Belge’ of van 
het volbloed ras. Dit document moet de identificatie 
van de hengst mogelijk maken en zijn afstamming 
vermelden over op zijn minst drie generaties voor de 
Sportpaarden en over minstens twee generaties voor 
de Sportpony’s. 

Een voorafgaande inschrijving dient elektronisch 
te gebeuren via www.sbsnet.be (rubriek ‘Selection 
Show 2022’). De inschrijver ontvangt onmiddellijk een 
volledig kandidatuur-dossier vanwege het Studboek 
SBS. De inschrijver stuurt dit vervolledigde dossier zo 
snel mogelijk terug naar het Studbook SBS, vergezeld 
van een samenvatting van de prestaties van de kandi-
daat-hengst en inlichtingen m.b.t. de moederlijn. 

Het afsluiten van de inschrijvingen voor de 
officiële hengstenkeuring 2022 van het Studbook 
SBS (= ingave van de vervolledigde dossiers), 
wordt vastgelegd op maandag 24 januari 2022.

De 3- jarige kandidaat-hengsten moeten zich ter 
plaatse bevinden ten laatste vrijdag 4 maart 2022 
om 10 uur, met het oog op de diergeneeskundige 
controle, het opnemen van de stokmaat, de beves-
tiging van de deelname en het toekennen van een 
box voor de duur van de keuring. 

TOEGANGSVOORWAARDEN 

Alle kandidaat-hengsten zullen, voorafgaand aan de 
keuring: 

•   in het bezit zijjn van een gunstig advies van 
de Inter-facultaire veterinaire commissie van 
het Studbook SBS (CVIF), volgens het protocol dat 
beschikbaar is op de site www.sbsnet.be 

De erkende diensten zijn de volgende: 

België  
Universiteit van Luik (ULg) - Clinique Equin 
 Sart-Tilman 
 Bld de Colonster 20 – Bât. B 41 
 4000 LIEGE 
 Tel +32 4 366 41 03

Universiteit Gent (UG) 
Faculteit Diergeneeskunde 
 Salisburylaan 133 - 9820 MERELBEKE 
 Tel +32 9 264 76 18

Buitenland  
Frankrijk: Cirale – Lyon – Nantes – Toulouse 
Nederland: Utrecht  
Duitsland: Berlin – Munich – Leipzig – Giessen
 Hannover  
Italië:  
 Villafranca (Dr Mora - +390456305854
 Perrugia (Dr Pepe - +390755857729

•   een gunstig advies van de Jurycommissie met 
betrekking tot de evaluatie van het dossier: analyse 
van de afstamming, prestaties van de aanverwanten 
en de bloedverwanten … 

Voor de kandidaat-hengsten van 5 jaar, dienen de 
resultaten in de sport – indien ze bestaan – overge-
maakt worden. 

Vanaf 6 of 7 jaar, moeten alle kandidaat-hengsten 
minstens een jaar wedstrijddeelname kunnen 
voorleggen, die beantwoorden aan de sportieve 
criteria hernomen in bijgevoegde tabel. 

Vanaf 8 jaar en ouder, zal de kandidaat-hengst 
fokproducten moeten kunnen rechtvaardigen, die  
zeer interessant bevonden worden in België of in het 
buitenland. Of nog, sportieve prestaties van een zeer 
goed niveau kunnen voorleggen in België of in het 
buitenland, meer bepaald: 

•   voor de optie ‘Springen’: klasseringen in nationale 
en internationale proeven over 1m40 en meer,

•   voor de optie ‘Dressuur’: minstens een maal 74 % 
behaald hebben in een Prix Saint-Georges, 

•   voor de optie ‘Eventing’: twee klasseringen behaald 
hebben in de M-proeven (1m10). 

Voorafgaand aan de keuring…
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Teneinde het gezondheidsstatuut van de kandidaat-hengsten te verbeteren en met de bedoeling om zoveel 
mogelijk het risico van ziekteverspreiding tegen te gaan, gaat het Studbook SBS over tot een verstrengd 
vaccinatiebeleid voor de kandidaat-hengsten.

1e  vaccinatie tegen influenza  
(paardengriep)  

a) Aanbevolen protocol:

•  Een primo vaccinatie verdeeld over 2 injecties met 
een tussentijd van 21 tot 92 dagen. 

•  Een herhalingsvaccinatie binnen de volgende 7 
maanden na de tweede primo-vaccinatie met 
daarna een herhaling om de 6 maanden. 

b) Toelatingsvoorwaarden Selection Show 

•  Alle kandidaat-hengsten op de Selection Show 
dienen verplicht gevaccineerd te worden tegen 
paardengriep. 

•  De kandidaat moet op zijn minst de primo-vacci-
natie gekregen hebben (2 injecties). 

•  Ingeval van primo-vaccinatie, dient de tweede 
injectie op zijn minst plaatsgevonden hebben 7 
dagen voor de Selection Show. 

•  In geval van de herhaling per semester, moet de 
injectie tussen minstens 21 dagen en maximum 6 
maanden voor de Selection Show plaatsgevonden 
hebben. 

2e  vaccinatie tegen het herpesvirus 1-4 
(rhino-pneumonie) 

a) Aanbevolen protocol:

•  Een primo vaccinatie bestaande uit 2 injecties met 
een tussentijd van 28 tot 42 dagen. 

•  Een herhalingsvaccinatie om de 6 maanden. 

b) Toelatingsvoorwaarden tot de Selection Show 

•  Alle kandidaat-hengsten van de Selection Show 
dienen verplicht gevaccineerd te worden tegen 
rhinopneumonie.

•  De kandidaat-hengst dient op zijn minst de 
primo-vaccinatie gekregen te hebben (2 injecties). 

-•  In geval van primo-vaccinatie, dient de tweede 
injectie op zijn minst plaatsgevonden te hebben 
minstens 21 dagen voor de Selection Show. 

•  In geval van herhaling per semester, moet de 
injectie tussen minstens 21 dagen en maximum 6 
maanden voor de Selection Show plaatsgevonden 
hebben.

VACCINATIE

Algemene voorwaarden:  
• Alle vaccins dienen te worden toegediend door een dierenarts. 

• Het boekje moet vervolledigd, gedateerd en getekend worden door een dierenarts. 

•  Het Studbook SBS verplicht voor de deelnemende kandidaat-hengsten aan de Selection Show, de vacci-
natie tegen paardengriep (influenza) en rhinopneumonie (EHV 1-4)

•  Ingeval van niet naleven van de vaccinatie-voorwaarden, kan het Studbook SBS een  gepaste beslissing 
nemen inzake de deelname van de kandidaat-hengst aan de Selection Show. 

•  Indien de kandidaat-hengst symptomen vertoont van ziekte in de 40 dagen voorafgaand aan de Selection 
Show: koorts, hoest, afscheiding uit de neus, diarree, zwelling van de klieren …) dan is men verplicht het 
Studbook SBS hiervan op de hoogte te brengen. Een verslag van de behandelende dierenarts zal kunnen 
opgevraagd worden.
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VOORSTELLING VAN DE KANDI-
DAAT-HENGST 
Een eenvoudig bit is het enige mondstuk dat 
toegelaten is voor de voorstelling van de kandi-
daat-hengsten van 3, 4, en 5 jaar. Voor de kandi-
daat-hengsten van 6 jaar en ouder is een volledig 
hoofdstel toegelaten. 

Hoefbeslag is toegelaten, ook voor de kandi-
daat-hengsten van 3 jaar. 

Voor de optie ‘Springen’ is het dragen van 
peesbeschermers alleen toegelaten voor de 
achterbenen en wel bij het vrij springen of het 
springen onder het zadel. Voor het welzijn van de 
kandidaat-hengst of om een precieze jurering toe 
te laten, kan de jury elke beslissing nemen die nodig 
wordt geacht: de hoogte en de breedte van de hinder-
nissen verminderen, de voorstelling onderbreken of 
uitstellen, een bijkomende sprong vragen … 

3- jarige kandidaat-hengsten: model en gangen  
+ springen in vrijheid 

4- jarige kandidaat-hengsten: model en gangen  
+ twee alternatieven voor de springaanleg: 

•  Ofwel een voorstelling op een beperkt hinder-
nissenparcours aangepast aan hun leeftijd 

•  Ofwel een voorstelling vrij springen (zoals bij de 3- 
jarigen). 

5- jarigen en oudere kandidaat-hengsten: model en 
gangen + hindernissenparcours aangepast a hun 
leeftijd. 

Voor de optie ‘Dressuur’, worden alle kandi-
daat-hengsten, van welke leeftijd dan ook, 
voorgesteld aan de hand en/of in vrijheid, zonder 
beenbescherming. Voor de voorstelling onder het 
zadel van de kandidaat-hengsten van 4 jaar en ouder, 
zijn witte bandages toegelaten. 

EVALUATIE 
Onderdeel model/gangen: 1, 2, 3, 4 of 5 sterren 

Onderdeel sportieve aanleg (springen of 
dressuur): 1, 2, 3, 4 of 5 sterren 

EERSTE GOEDKEURING 
Om zijn eerste goedkeuring voor de openbare 
dekdienst te verkrijgen, zal de kandidaat-hengst op 
zijn minst drie sterren moeten toegewezen krijgen 
voor elk onderdeel van de hengstenkeuring 

OPZOEKEN VAN VERBODEN MIDDELEN 
Op het einde van de keuring vindt een trekking plaats, 
met de bedoeling dat sommige hengsten onderzocht 
worden op doping. 

Deze hengsten zullen onmiddellijk naar de boxen 
gebracht worden die daartoe werden uitgerust. Meer 
info op www.sbsnet.be 

Een staalafname (urine en bloed) wordt uitgevoerd 
door een dierenarts die door het Studbook SBS 
wordt aangeduid. De eigenaar van de hengst zal zich 
hier niet kunnen tegen verzetten. Een wachttijd van 
dertig minuten per hengst wordt voorzien voor de 
urineafname. 

De stalen worden onderzocht door een laboratorium 
dat erkend is voor het opzoeken van verboden 
stoffen. 

De lijst van de dopingmiddelen en de evaluatie-
normen hernomen in het reglement van de FEI zijn 
van toepassing. De aanwezigheid van verboden 
stoffen is het onderwerp van een clausule dat de 
keuring van de hengst niet toelaat. 

DELIBERATIE
De Hengstenkeuringscommissie blijft soeverein 
wat de interpretatie en de toepassing van huidig 
reglement betreft.

Tijdens de hengstenkeuring ...

* ** *** **** *****

* ** *** **** *****
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BEHOUDEN VAN DE GOEDKEURING
3- jarigen:  de goedgekeurde hengsten hebben geen enkele sportieve verplichting.

4- jarigen:   		Indien de optie vrij springen tijdens de vorige hengstenkeuring werd gekozen, verplichte 
deelname aan minimum 5 officiële proeven voor jonge paarden in 2022.

    		 Voor de anderen, deelname aan minimum 5 officiële proeven voor jonge paarden wordt 
aanbevolen.

5- en -6 jarigen : verplichte sportieve prestaties conform volgende tabel.

Opmerking: 
•De sportieve prestaties kunnen doorgaan ofwel in België of in het buitenland op voorwaarde dat ze over hetzelfde 
niveau beschikken. Wanneer een hengst presteert in het buitenland, zal zijn houder een document moeten overmaken 
afkomstig van een officiële hippische instantie, als attest van de behaalde resultaten. 

- De sportieve prestaties, vereist ten laatste op het einde van het 6e jaar mogen behaald worden op het einde van het 
7e jaar, indien een geldig veterinair attest voorgelegd kan worden.

Na de hengstenkeuring ...

SPORTPAARDEN SPORTPONY’S

Springen

5 en 6-jarigen:                                                                
5 verplichte foutloze parcoursen                           

•    in officiële proeven exclusief voor Jonge 
Paarden: de klassieke cyclus Jonge paarden, 
de winter hengsten Competitie, het CSI Young 
Horses, de Nationale kampioenschappen en 
Wereldkampioenschappen Jonge Paarden. 

•    in de officiële proeven die niet exclusief 
voorbehouden zijn voor jonge paarden: Hier 
tellen alleen de officiële proeven van hetzelfde 
niveau als deze voorzien voor jonge paarden 
met een minimum hoogte voor 5- jarigen van 
1m15, voor 6- jarigen van 1m25 en voor  
7- jarigen van 1m35.

5 en 6-jarigen: 
5 verplichte foutloze parcoursen in nationale of 
regionale officiële wedstrijden

•    5- jarigen: 1m

•    6- jarigen: 1m10

Dressur

5 en 6-jarigen:  
Verplicht afleggen van op zijn minst vier 
deelnames aan officiële nationale proeven‘Jonge 
Paarden’ met op zijn minst tweemaaleen score 
van 74 % van de punten. 

5-jarigen: 
rOp zijn minst 4 verplichte deelnames in 
L-proeven niveau 2 

6- jarigen : 

Op zijn minst 4 verplichte deelnames aan 
specifieke proeven voor pony’s MP3/MP4 niveau 
3 met een minimumscore van 68% van de 
punten.

Eventing

6-jarigen: 
Het verplicht behalen van twee klasseringen  
In nationale proeven ‘Jonge Paarden 
(M-proeven 1m10)

6-jarigen: 
Twee verplichte klasseringen in nationale 
Proeven ‘Jonge Paarden’.
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DEFINITIEVE GOEDKEURING
De hengsten worden definitief goedgekeurd op 
het einde van hun 6e jaar, na twee jaar sportieve 
prestaties die beantwoorden aan de voorwaarden 
van de eerder aangehaalde tabel. 
Met het akkoord van de jury, kan de definitieve 
goedkeuring uitgesteld worden tot het einde van het 
7e jaar, op voorwaarde dat de twee jaren sportieve 
prestaties met succes werden afgewerkt (5 en 6 jaar, 
5 en 7 jaar of 6 en 7 jaar). 
Voor de pony’s wordt de goedkeuring definitief als de 
ponyhengst de 1m48 stokmaat niet overstijgt op het 
einde van zijn 6e jaar. 
De specifieke gevallen die hier niet hernomen 
worden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van 
de officiële juryleden en van de Raad van Beheer van 
het Studbook SBS.

VRIJSTELLING DOOR 
DIERGENEESKUNDIGE REDEN
Ingeval en hengst de vereiste sportieve prestaties 
niet kan tegemoet komen omwille van veterinaire 
redenen, dient de eigenaar het bewijs hiervan te 
bezorgen aan het Studbook SBS. Dit door een attest, 
aangetekend overgemaakt binnen de acht dagen 
volgend op de diagnose. 
Het Studbook SBS behoudt zich het recht voor om 
een tegenexpertise te laten uitvoeren voor de hengst, 
en wel door een dierenarts of een diergeneeskundige 
dienst van zijn keuze of een bijkomend jaar van 
sportieve evaluatie op te leggen aan de hengst. 
In geval aan deze eerder aangehaalde elementen niet 
wordt voldaan, wordt de goedkeuring ingetrokken.

HET OVERMAKEN VAN DE SPORTIEVE 
PRESTATIES 
Het is onontbeerlijk om aan het Studbook SBS voor 10 
oktober van het desbetreffend seizoen, de behaalde 
resultaten in België of het buitenland over te maken. 
Indien de prestaties niet worden overgemaakt aan 
het Studbook SBS tegen de eerder aangehaalde 
datum, worden deze niet in rekening gebracht voor 
de evaluatie van de hengst.

Na de hengstenkeuring (vervolg)...

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

Studbook SBS
Société Royale "Le Cheval de Sport Belge" - Av. Prince de Liège 103 - bte 4 - 5100 NAMUR (Jambes) - Belgique 
Tel. +32 (0)81 330 660 - E-mail : sbs@sbsnet.be - www.sbsnet.be


