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ALGEMENE BEPALINGEN
De officiële hengstenkeuring van het Studbook SBS 
zal doorgaan op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 
maart 2021 in het kader van de International Selection 
Show, in de Provinciale Fokkers- en Ruiterschool van 
en te 5340 GESVES, rue du Haras, 16. 

Er zijn twee secties voorzien: Sportpaarden met 
stokmaat hoger of gelijk aan 1m58 en Sportpony’s 
met stokmaat kleiner of gelijk aan 1m48. 

Elke voorgestelde hengst moet in het bezit zijn 
van een afstammingsbewijs afgeleverd door een 
Studbook lid van de W.B.F.S.H. (World Breeding 
Federation for Sport Horses), door een fokvereniging 
erkend door de Koninklijke Vereniging « Het Belgisch 
Sportpaard» of van het volbloed ras. Dit document 
moet de identificatie van de hengst mogelijk maken 
en ook zijn stamboom bevatten met minimum drie 
generaties voor de Sportpaarden en twee generaties 
voor de Sportpony’s.

De inschrijvingen moeten eerst via de volgende 
website : www.sbsnet.be (tabblad : Selection Show 
2021) digitaal ingediend worden. De deelnemer 
krijgt onmiddellijk een volledig dossier met de kandi-
datuur. Dit laatste moet zo spoedig mogelijk samen 
met een samenvatting van de prestaties van de 
kandidaat-dekhengst en van de moederlijn naar het 
Studbook SBS teruggestuurd worden. 

De inschrijvingen voor de officiële hengsten-
keuring van het Studbook SBS (= volledig ingevulde 
dossiers) worden afgesloten op Maandag 1 
februari 2021.

De kandidaat-dekhengsten van 3 jaar zullen 
ter plaatse aankomen op vrijdag 5 maart 2021 
ten laatste om 10 uur voor de dierenartscontrole, 
de stokmaat, de inschrijvingsbevestiging en het 
toewijzen van de box voor de duur van de keuring. 

TOELATINGSVOORWAARDEN AAN DE KEURING 

Alle kandidaat-dekhengsten ontvingen, voorafgaan-
delijk aan de keuring: 

•    Een gunstig advies van de Veterinaire Inter-
facultaire Commissie van het Studbook SBS 
volgens het protocol dat beschikbaar is op de 
site www.sbsnet.be.

 De Erkende faculteiten zijn de volgende : 

 België 
 Université de Liège - Clinique Equine Sart-Tilman 
   Bld de Colonster 20 – Bât. B 41 

 4000 LIEGE - Tel +32 4 366 41 03
  Universiteit Gent Faculteit 

Diergeneeskunde 
 Salisburylaan 133 te - 9820 MERELBEKE 
 Tel +32 9 264 76 18

 Buitenland 

  France : Cirale – Lyon – Nantes – Toulouse
 Pays-Bas : Utrecht
 Allemagne : Berlin – Munich – Leipzig –   
 Giessen - Hannover
 Italie : Villafranca 
  (Dr Mora - +390456305854)   
 Peruggia (Dr Pepe - +390755857729 

•  Een gunstig advies van de Jury Commissie met 
betrekking tot de evaluatie van het dossier: analyse 
van de afstammingsbewijs; sportprestaties van 
voorouders, bloedverwanten, … 

De eventuele prestaties in de sport voor de 5- jarige 
kandidaat-dekhengsten zullen ons overgemaakt 
worden. 

Vanaf de leeftijd van 6 of 7 jaar, zullen de kandi-
daat-dekhengsten aan minstens één competi-
tiejaar hebben deelgenomen, beantwoordend aan 
de sportieve vereisten beschreven in de tabel hierna. 

VVanaf de leeftijd van 8 jaar en ouder zal de kandi-
daat-dekhengst het vaderschap van zeer interes-
sante nakomelingen moeten kunnen voorleggen, 
zowel in binnen- als –buitenland of ook nog 
kunnen bogen op prestaties in de sport op 
vrij hoog niveau, eveneens in België of in het 
buitenland. Meer bepaald: 

 •  In de optie “Springen”: klasseringen in nationale 
en internationale proeven op 1,40m en hoger, 

 •  In de optie “Dressuur”: minstens éénmaal 74 % 
halen in een Prix St-Georges, 

 •  In de optie “Eventing”: tweemaal geklasseerd zijn 
in M proeven (1,10m).

Voor de keuring…
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VOORSTELLING 

Voor de 3-, 4- en 5-jarige kandidaat-dekhengsten 
wordt enkel een eenvoudige trens toegelaten als 
mondstuk. Voor de 6-jarige en oudere hengsten 
worden stang en trens toegelaten. 

Hoefbeslag is toegestaan, ook voor de kandi-
daat-dekhengsten van 3 jaar. 

Tijdens de voorstelling aan de hand, worden geen 
beenbeschermers toegestaan. 

In de optie “Springen” worden beenbeschermers 
enkel toegelaten aan de voorbenen tijdens het 
vrijspringen en de springtesten onder het zadel. 
Bovendien en voor het welzijn van de kandidaat-
dekhengst of om de beoordeling te verfijnen, heeft 
de jury beslissingsrecht om indien zij het nodig 
achten: de hoogte en/ of de breedte van de hindernis 
te verminderen, de voorstelling te onderbreken of uit 
te stellen, een bijkomende sprong te vragen, … 

In de optie “Dressuur” worden alle kandi-
daat-dekhengsten, ongeacht hun leeftijd, aan de 
hand en/of in vrijheid voorgesteld, zonder enige 
beenbescherming. Tijdens de voorstelling van de 
kandidaat-dekhengsten van 4 jaar en ouder onder 
het zadel zijn witte bandages toegestaan. 

EVALUATIETECHNIEK
Atelier model/beweging : 
1, 2, 3, 4 of 5 sterren

Atelier sportaanleg (springen of dressuur) : 
1, 2, 3, 4 of 5 sterren

EERSTE GOEDKEURING 
Om een goedkeuring te bekomen, zal een kandi-
daat-dekhengst voldoen aan volgende voorwaarden :  
Minstens drie sterren behalen in elk atelier.

ONDERZOEK OP VERBODEN STOFFEN

Op het einde van de keuring, worden een 
aantal hengsten uitgeloot voor een doping-
controle. Deze hengsten worden onmid-
dellijk naar voorbehouden stallen begeleid.  
More info www.sbsnet.be

Een biologische bemonstering van urine en bloed 
wordt door een Studbook SBS  aangewezen 
dierenarts uitgevoerd. De eigenaar van de hengst 
mag zich hiertegen niet verzetten. Een dertigtal 
minuten per hengst is voorzien voor de afname van 
het urinestaal. 

De monsters worden door een erkend 
laboratorium geanalyseerd, waarbij het gebruik van 
lichaamsvreemde stoffen worden opgezocht. 
De lijst met dopingproducten en evaluatienormen 
zijn dezelfde die van toepassingen zijn in het FEI-
reglement. 
De aanwezigheid van dopingproducten is een clausus 
tot opheffing van de goedkeuring.

DELIBERATIE 
De Commissie voor Goedkeuring van de Hengsten 
blijft soeverein voor de interpretatie en de toepassing 
van huidig reglement.

Tijdens de keuring…

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

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



REGLEMENT

3
GOEDKEURING VAN DE HENGSTEN 
VOOR DE OPENBARE DEKDIENST

5 - 6 - 7 March 2021
Gesves | Belgium

BEHOUD VAN DE KEURING
Op 3-jarige leeftijd zijn de goedgekeurde hengsten niet onderworpen aan verplichte sportprestaties 

Op 4-jarige leeftijd wordt de deelname aan minimum 5 officiële proeven voor Jonge Paarden aanbevolen

Op 5- en 6-jarige leeftijd sportprestaties genoodzaakt volgens de tabel hieronder.

Opmerking :

  Sportprestaties aanbevolen op het einde van de 6de jaar, mogen om veterinaire redenen verplaatst worden naar het 
einde van de 7de jaar. Ze kunnen in België of in het buitenland worden uitgevoerd op voorwaarde dat ze van een 
gelijkwaardig niveau zijn. Ingeval dat een hengst buitenlandse prestaties uitvoert, moet de eigenaar aan de hand van 
een document, afkomstig van een erkende sportfederatie, de resultaten bevestigen.

Na de keuring…

SPORTPAARDEN SPORTPONY’S

Springen

Op 5 en 6 jaar : 
verplicht afleggen van 5 foutloze 

•    In officiële proeven exclusief voorbehouden 
aan jonge paarden : de nationale 
klassieke cyclus voor jonge paarden, 
de wintercompetitie voor hengsten, de 
CSI «Young Horses», de Nationale- en 
Wereldkampioenschappen voor jonge 
paarden. 

•    In officiële proeven die niet exclusief 
voorbehouden zijn voor jonge paarden: hier 
wordt enkel rekening gehouden met officiële 
proeven die een niveau halen, gelijkaardig 
aan de proeven voorbehouden aan jonge 
paarden, georganiseerd in België of in het 
buitenland, en met een minimumhoogte 
van: 1,15m voor de 5-jarigen, 1,25m voor 
de 6-jarigen, indien vereist 1,35m voor de 
7-jarigen.

Op 5 en 6 jaar : 
verplicht afleggen van 5 foutloze omlopen 
in officiële nationale of regionale wedstrijden, 
zoals het Circuit voor “Jonge Pony’s”

- op 5 jaar (1m)

- op 6 jaar (1,10 m)

Dressage

Op 5 en 6 jaar :  
verplicht deelnemen aan minimum 
4 proeven in de officiële nationale 
proeven voor «Jonge Paarden» en/of in 
evenwaardige proeven georganiseerd in 
het buitenland en minstens tweemaal 74% 
van de punten halen.

Op 5 jaar : 
verplicht deelnemen aan minimum 4 
proeven in L proeven niveau 2

Op 6 jaar : 
verplicht deelnemen aan minimum 4 
proeven specifiek voor pony’s MP3/MP4 
niveau 3 en een minimum score halen van 
68% van de punten.

Eventing

Op 6 ans : 
verplicht tweemaal geklasseerd zijn in de 
nationale proeven «Jonge Paarden» (M 
proeven: 1,10m) en/of in evenwaardige proeven

Op 6 jaar :  
verplicht tweemaal geklasseerd zijn  
in de nationale proeven voor  
“Jonge Paarden”
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DEFINITIEVE GOEDKEURING
De hengsten zullen ten vroegste definitief 
goedgekeurd worden op het einde van het jaar 
waarin ze 6 jaar werden, indien nodig en op aanvraag 
van de jury commissie na het jaar waarin ze 7 jaar 
werden, na twee geslaagde wedstrijdjaren (op 5 en 6 
jaar, op 5 en 7 jaar of op 6 en 7 jaar).

Bovendien zal de goedkeuring voor de pony’s slechts 
definitief worden als de ponyhengst, op het einde 
van het jaar waarin hij 6 jaar werd, de stokmaat van 
1,48m niet overschrijdt. 

Elk geval dat hierboven niet beschreven staat, valt 
onder de exclusieve bevoegdheid van de officiële 
juryleden en van het Bestuur van het Studbook SBS.

VRIJSTELLING OM VETERINAIRE REDENEN 
In geval een dekhengst wegens een veterinair motief 
niet kan voldoen aan de sportcriteria die hem opgelegd 
werden, dient de eigenaar het bewijs hiervan voor te 
leggen aan het Studbook SBS door middel van een 
attest, in te dienen per aangetekende brief binnen de 
acht dagen die volgen op de diagnose. 

Het Studbook SBS behoudt zich het recht voor een 
contra-expertise van de hengst te laten uitvoeren 
door een dierenarts of door een veterinaire dienst 
van zijn keuze en/of indien nodig de evaluatie van 
een bijkomend sportjaar op te leggen. 

Bij het niet naleven van een der voorgaande 
elementen, zal de goedkeuring ingetrokken worden. 

MEDEDELING VAN SPORTPRESTATIES
Het is noodzakelijk om de behaalde resultaten in 
België en/of in het buitenland over te maken aan het 
Studbook SBS vóór 10 oktober van het betreffend 
sportseizoen. 

Het is onontbeerlijk om voor 10 oktober van 
desbetreffend seizoen de binnen- en buitenlandse 
resultaten mede te delen. De prestaties die na deze datum 
overgemaakt worden aan het Studbook SBS komen 
niet in aanmerking voor de evaluatie van de hengst. 

Na de keuring… (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) - België 
Tel. +32 (0)81 330 660 - E-mail : sbs@sbsnet.be - www.sbsnet.be


