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 Namen, 3 maart 2020 

 

Officieel communiqué van Studbook SBS  
 

De Selection Show 2020  

zal doorgaan achter gesloten deuren! 
 

Spijtig genoeg ziet Studbook SBS zich genoodzaakt de verzameling van bezoekers in te dijken, met het 

oog op het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus en de dreiging die hiermee gepaard 

gaat.  

 

De officiële hengstenkeuring van Studbook SBS die voorzien is op 7 en 8 maart in de Provinciale Fokkerij- 

en Ruiterschool in Gesves zal dus plaatsvinden achter gesloten deuren.  

 

Het event zal uitgezonden worden via de live streaming op www.clipmyhorse.com volgende zaterdag 7 

maart vanaf 10.30 uur en zondag 8 maart vanaf 14 uur.  

 

Volgende onderdelen van het programma blijven behouden volgens het afgesproken uurrooster:  

 

- De eigenlijke keuring van de 33 deelnemende kandidaat-hengsten  

- De wedstrijd-verkoop van jonge paarden (‘Winter Breeding Show’) met 25 deelnemende 

paarden 

 

Worden uitgesteld tot latere datum:  

 

- De clinic van Eric Levallois (voorzien op zaterdag 7 maart om 17h30) 

- De receptie van de fokkers (voorzien op zondag 8 maart om 11h30) 

- De voorstelling van prestatiehengsten (voorzien op zondag 8 maart om 12h30) 

 

Worden dus verwacht in Gesves: de eigenaars van de hengsten en de paarden die aantreden voor de 

hengstenkeuring of voor de wedstrijd-verkoop, hun begeleiders en de leden van de organisatie.  

 

Een update van de planning zal online verschijnen op www.sbsnet.be op maandag 2 maart.  

 

Met deze drastische beslissing past Studbook SBS het voorzorgprincipe toe dat tegemoet komt aan de 

snel evoluerende dreiging voor de volksgezondheid in ons land (op heden niveau 2 inzake preventie).  

 

Studbook SBS is dan ook overtuigd van uw vertrouwen en begrip.  

 

Voor de Raad van Beheer,  

 

 

 

 

 

Marcel POULAIN, Dr Marc PIERSON, 

Voorzitter Algemeen Secretaris  
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