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2de Exclusieve online veiling 
Un partenariat FENCESWEB – SBS
dans le cadre de l’International Selection Show 2019

GESVES - 8-10 mars 2019

VETERINAIRE PROTOCOL 2019
NAAM VAN HET PAARD :  ..............................................................................................................................................................................

Dit protocol gaat gepaard met een formele garantie voor de afnemer. 

De geselecteerde paarden zullen een gezondheid controle ondergaan met 
volgende voorwaarden:

•  Een radiologisch beoordeling en een klinische proef (door de veiling 
veterinaire voorgesteld tarief van 270€ dat onmiddellijk geregeld moet 
worden) tijdens de voorselectie uitgevoerd of het nalezen van de radio’s 
en de klinische proef (door de veiling veterinaire voorgesteld tarief van 
100€ dat onmiddellijk geregeld moet worden) en 

•  Bij aankomst op de Internationale Selection Show 2019, een finale 
klinische test ten laste van de organisatoren. 

1. De röntgenologische keuring
De röntgenologische keuring is ten laste van de verkoper en moet 
onmiddellijk aan de dierenarts geregeld worden. 

Hij telt min de 16 volgende opnames: 

 o Frontaal van de voorbenen o Frontaal van de achter kogels

 o Zijwaarts van de voorbene o Zijwaarts van de spronggewrichten

 o Frontaal van de voor kogels o Zijwaarts van de knieschijven

 o Zijwaarts van de voor kogels o Frontaal van de achter kogels

Voor de kandidaten-dekhengsten die wensen deel te nemen aan de veiling, 
is het veterinaire protocol uitgevoerd voor de keuring van toepassing. 

De opgegeven informaties die door de dierenarts tijdens de voorselectie 
gecommuniceerd worden zijn facultatief en worden gevalideerd na analyse 
van de dossiers. 

Enkel de afbeeldingen met een voldoende technische kwaliteit en degene 
die met de naam van het paard en de dierenarts geïdentificeerd zijn zullen 
aanvaard worden als de verkoper een andere dierenarts verkiest dan de 
veiling dierenarts. De afbeeldingen mogen niet ouder zijn dan 90 dagen. 

De veiling dierenarts heeft de toelating om radiologische examens uit 
te voeren op kotsten van de koper als hij het nodig acht of als de koper 
het vraagt. 

Na nalezing door het onderzoekcomité, wordt een osteo-articulaire 
verslag ingediend die enkel de radiologische elementen van het dossier 
weerspiegelt. 

Deze laatste heeft soevereiniteit in de beslissing of het paard wel of niet 
aanvaard wordt. 

2. De eerste klinische onderzoek  
Tijdens de inschrijving wordt een klinische proef verplicht uitgevoerd 
door de veiling dierenarts. 

Volgende proeven worden er uitgevoerd: 

  a.  Een long en hartonderzoek op zoek naar ademhalingsaandoeningen, 
hartslag stoornissen en hartruis. 

  b. Hartslag voor en na een inspanning

  c.  Een oogonderzoek met aandacht op aandoeningen van het hoornvlies, 
netvlies en ooglens. 

  d. Een beenstand examen en afwijkingen in de gesteldheid 

  e. Recente wonden en/of schendingen 

3. De laatste klinische onderzoek 
Bij aankomst van de paarden op de International Selection Show, wordt een 
laatste onderzoek verplicht uitgevoerd. 

Volgende proeven worden er afgenomen:   

  a.  Stappen op een rechte lijn en in een acht vorm (Bijzonder aandacht op 
ataxie tekenen) 

  b. Draven op een recht lijn op hard en zachte grond 

  c.  Galop op de volte 

Dit examen heeft als bedoeling om slecht getrainde paarden of paarden die 
een slechte gezondheid voortonen te declasseren. Alle recente opnames 
van medicijnen moeten gesignaleerd en genoteerd worden in het medisch 
dossier van het paard met als bedoeling het aan de veiling dierenarts te 
voortonen. 
De koper geeft zijn akkoord dat zijn paarden verkocht worden volgens de 
garantie verleend door het bedrijf Fences en door het SBS Studbook. De 
paarden zijn gedurende 3 maanden gegarandeerd tegens alle gebreken die 
hun kwaliteiten en hun sportief gebruik beïnvloeden en die niet gesignaleerd 
werden in zijn veterinaire dossier. Dit garantie is van toepassing op 100% 
van de verkoopprijs en heeft een financieel plafond van 100.000 euro 
maximum. 
In praktijk, de dossiers worden door dokter SCHLOTTERER geanalyseerd en 
geschikt beschouwd om voorgesteld te worden. 
De verschillende interpretaties van het dossier door verschillende 
dierenartsen, leiden niet tot het opgang zetten van de garantie. Dat geldt 
ook voor kreupelheden die na het verkoop vorkomen zijn. 

TER GOEDKEURING VOOR  ...............................................................................................  HANDTEKENING   ...........................................................................


