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De kandidaat-dekhengsten van 

3 jaar 
komen verplicht aan 

op vrijdag 06 maart 2020 tussen 13u00 en 15u00 

16u00 : verplichte Warm-up 

 

op zaterdag 07 maart 2020 vanaf 08u30 

op harde grond presentatie   
De bevestiging van de inschrijving, het identiteitscontrole, opmeten van 

stokmaat en afname van haarstaal worden op dit moment gerealiseerd 
 

 

 

 BIJ UW AANKOMST 
 

 Gelieve u aan te bieden op het secretariaat 

 Er het origine paspoort van de kandidaat-dekhengst voorleggen waarin vermeld staan: 

• de pedigree, het microchipnummer en het signalement 

• de vaccinaties: 

- verplicht voor paardengriep (basis inenting 21 d min/93 d max en laatste rappel 

daterend van max 1 jaar geleden) 

- ten zeerste aanbevolen voor rhinopneumonie 

 Indien niet op voorhand betaald: het inschrijvingsgeld regelen en/of het lidgeld 2017 :  

 België 79,50 € - buitenland 95,40 € 

 Voor de late bankoverschrijvingen: gelieve het betalingsbewijs mee te brengen 

 De armbandjes en het volgnummer zullen u vervolgens overhandigd worden  

• Aandacht : gelieve een waarborg te voorzien van : 15 € per volgnummer 

en 15 € per box-sleutel  

• Indien er niet voldaan werd aan bovenstaande voorwaarden, zal de kandidaat-

dekhengst niet kunnen deelnemen aan de keuring. 

 De kandidaat-dekhengst kan vervolgens naar zijn box gebracht worden 

 

 STOKMAAT 
 

 Na de bevestiging van de inschrijving door het secretariaat zal elke kandidaat-dekhengst, 

voorzien van zijn volgnummer (aan te brengen linkerkant, op bovenste derde van het kopstuk), 

zich aanbieden voor het opmeten van de stokmaat.  

- VRIJDAG 06 maart tussen 13u00 en 15u00 => alle kandidaten 

- ZATERDAG 07 maart van 08u00 en 09u00 => 6 jaar  

 Terzelfdertijd wordt een identiteitscontrole uitgevoerd en een haarstaal afgenomen voor DNA 

MEMO  : voor de begeleider van het paard ! 

http://www.sbsnet.be/
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 Stemt het signalement van de kandidaat-dekhengst niet overeen of ontbreekt het in het 

paspoort, dan zal de verantwoordelijke dierenarts een attest opmaken met het grafisch en 

geschreven signalement op kosten van de eigenaar van de hengst. 

 Het paspoort en het vaccinatiebewijs worden hier teruggegeven. 

  

 PADDOCK 
 

 U biedt zich aan in de paddock stipt volgens het timingplan en we danken u om de instructies van 

de paddock verantwoordelijken te eerbiedigen. Het reglement van de KBRSF en FEI zijn strikt van 

toepassing. 
 

 

 CONTROLE 
 

 Conform aan het reglement zullen de 3-jarige hengsten ter plaatse verblijven gedurende de 

volledige keuringsperiode.  

Elke niet verantwoorde afwezigheid kan bestraft worden met uitsluiting van de kandidaat-

dekhengst. 

 Na afloop van de keuring (zaterdag en zondag) worden nieuwe goedgekeurde hengsten 

uitgeloot voor een onderzoek naar dopingproducten. De eigenaars worden ter plaatse verwittigd 

en zij brengen hun dekhengst naar een aangeduide plaats voor de afname van stalen door de 

dienstdoende dierenarts.  

 

 VRIJSPRINGEN & VRIJ BEWEGEN (dressuur) 
 

3-jarige kandidaten 

In de proef vrijspringen (cfr plan in bijlage) zal een hindernissenlijn, opgesteld volgens het plan 

in bijlage, zesmaal gesprongen worden.  

De jury beschikt over volledige beslissingsbevoegdheid aangaande wijziging en/of eventuele 

aanpassing van de hindernissen. De maximale maten van de hoofdhindernis zullen de eerste 

dag 1.25 m / 1.30 m en de tweede dag 1.30 m / 1.30 m niet overschrijden.  

De springlijn zal identiek zijn voor alle kandidaten van éénzelfde rubriek en ze zal aangepast 

worden voor de sportpony’s.  

  

 De driejarige kandidaten-dekhengsten  

- Optie « jumping » nemen verplicht deel aan de sessies vrijheidspringen : zaterdag 7 

maart EN zondag 8 maart  

- Optie “dressuur” verplichte deelname aan twee presentaties in vijheid : zaterdag 7 

maart EN zondag 8 maart  

 

 TEST ROUNDS 
 

 De kandidaat-Dekhengsten optie "Jumping" van 6 jaar zal op zaterdag 7 maart vanaf 17.00 uur 

een "TEST ROUNDS" uitvoeren. 

 Het reglement van de KBRSF is van toepassing op de “TEST ROUNDS” 

 

http://www.sbsnet.be/
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 BEENBESCHERMERS 

 Beenbeschermers zijn enkel toegestaan aan de voorbenen en uitsluitend in het kader van de 

springtesten. 

 Dressuur:  – model en beweging : voorstelling ZONDER bandages 

   – onder het zadel : witte bandages zijn toegestaan 

 

 KLEDIJ 

UITERST BELANGRIJK: 

- Voorstelling aan de hand : witte kledij OF witte broek met SBS sweat (beschikbaar op het 

secretariaat ter plaatse) zijn de enige toegelaten tenues  

- Voorstelling onder het zadel : verplichte wedstrijdkledij of kledij voor Hunter Seat 
 

 EINDE VAN DE KEURING 

 Het afroepen van de nieuwe goedgekeurde dekhengsten is voorzien op zondag 08 maart na de 

finale vrijspringen 3-jarige kandidaten 

 De nieuwe goedgekeurde dekhengsten, uitgeloot voor de antidoping controle, worden onmiddellijk 

aangeboden aan de dienstdoende dierenarts voor afname van de biologische stalen.  

 BELANGRIJK BERICHT ➔Na het afroepen van de nieuwe goedgekeurde hengsten, zullen de 

juryleden ter beschikking zijn voor een gesprek met de eigenaars van de kandidaat-hengsten die 

niet werden goedgekeurd. Organisatie en plaats waar dit zal gebeuren wordt op het plaatselijk 

secretariaat bekendgemaakt.  

 Het zal dus mogelijk zijn op dat ogenblik om kennis te nemen van de jury adviezen. 

 Vergeet niet het volgnummer alsook de boxsleutel met ketting en slot terug te brengen op het 

secretariaat (u ontvangt de waarborg terug). 

 

 VARIA 

 HARNACHEMENT / Uittreksel uit het FEI reglement 
 

3.6.2 Harnachement 

•    Het FEI jumping reglement is van toepassing 

• Voor de 4-jarige paarden zijn enkel trens of naaldtrens toegelaten. Deze mogen ofwel 

niet-gebroken, ofwel enkelvoudig gebroken, ofwel in het midden dubbel gebroken (met 

beweegbaar middenstuk) zijn en vervaardigd in metaal of rubber. Dit bit moet een 

minimale diameter van 10mm hebben en mag nooit scherp zijn. Bovendien is de 

ringmartingaal zonder blokkeersysteem eveneens toegelaten. In proeven voor 4-jarige 

paarden is de Equismart Control niet toegelaten. In deze proeven is de slofteugel of elke 

andere vorm van hulpteugel eveneens verboden in de paddock, zowel bij plat werk als 

tijdens het springen. 
 

 U kan bijkomende schavelingen bekomen (strooisel voor de stallen) aan 15 € per baal. 

 Voor alle bijkomende inlichtingen: 

 Vóór de keuring : +32  81 33 06 60 - Tijdens de keuring : +32  499 38 86 68 

 

We danken u voor uw aandacht en voor uw welwillende medewerking en wensen u veel succes toe tijdens 

de International Selection Show 2020. 
 

Het SBS team 

http://www.sbsnet.be/

