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INHOUD 

Terwijl het fokkerijseizoen ondertussen 
goed op dreef is, komen we in deze 

pagina’s uitgebreid terug op de hengsten-
keuring 2022. Een bijzondere editie (en 
hopelijk van uitzonderlijke aard), gezien ze 
– om welbekende redenen – de systema-
tisch goedgekeurde kandidaten van 2021 
en de nieuwe generatie samenbrachten. 

We blikken tevreden terug op de kwaliteit 
van de voorgestelde hengsten in het 
algemeen, kwaliteit die ervoor zorgde dat 
de jury 33 nieuwe hengsten goedkeurde 
voor de dekdienst. Laat ons desondanks 
toch voor ogen houden dat de hengsten-
keuring in feite een momentopname is. 
Eigenlijk een foto (of een video) van een 
bepaald tijdstip en plaats in hun leven 

zonder vooroordeel wat de evolutie van 
deze jonge paarden betreft. En …. natuurlijk 
onderhevig aan het nodige geluk. 

Op de algehele kwaliteit na, liet de formule 
2022 toe aan de 4- jarigen te springen in 
vrijheid en dit was meteen een nieuw 
item. Het belang ervan voor de laatrijpe 
paarden, of de kandidaten die geen 
degelijke voorbereiding onder het zadel 
kregen, bleek hier bijzonder nuttig. Hier 
ook zullen de toekomstige prestaties van 
deze hengsten bepalend zijn met het 
oog op het perspectief van een blijvende 
goedkeuring en vooral qua aantrekkelijk-
 heid voor de fokkers. De meedogenloze 
‘jury aan de zijlijn’ staat immers in voor wat 
volgt op deze keuring …. 

Kwaliteit en vernieuwing, maar ook 
ontdekking met de goedkeuring van de 
ponyhengst	Ilfiger	Secret	(foto	hierboven),	
die de kardinale kwaliteiten bezit van een 
klassiek vaderdier. Gekeurd in Gesves voor 
het mennen, heeft hij met brio de verwach-
tingen ingelost. 

En hoe dient de toekomst zich aan? 
Niemand weet het, maar de komende 
maanden zullen in het teken staan van de 
belangrijkste	richtingen	die	zich	profileren	
in de wereld van de sportpaardenfokkerij. 
De bevruchting in vitro en haar zoo-tech-
nische en commerciële gevolgen, het 
dierenwelzijn,	de	fiscaliteit,	het	beschermen	
van de identiteit van de paardachtigen, de 
internationale regelgeving … zijn slechts 

enkele onderwerpen die in alle sereniteit 
dienen te worden onderzocht, met legitiem 
respect voor de betrokken partijen. 

De meimaand diende zich intussen aan 
en velen van u verwelkomden reeds 
nieuwe veulens. Meestal met vreugde en 
voldoening terugblikkend op het uitge-
voerde werk. Soms hoort daar ook een 
tegenslag bij en wordt uw passie voor de 
fokkerij danig op proef gesteld. Het is dan 
solidair dat we ons richten tot elk van u, 
beste foksters en fokkers, in afwachting 
van het genoegen u te ontmoeten 
binnenkort in Soignies, Libramont en/
of Ghlin. Kortom, de mooie etalages van 
onze fokkerij! 

  Dr Marc Pierson - Secretaris-generaal 

Enkele aanbevelingen voor  
een geslaagd seizoen …
•  Indien dit nog niet gebeurde … regel snel uw ledenbijdrage voor 2022. In deze 

bijdrage is het toesturen van het blad dat u in handen heeft inbegrepen. Aldus blijft 
u op de hoogte van al ons nieuws! 

•  Het overgrote deel van onze fokkers gaat digitaal voor de aangifte van hun 
geboortes. Volledig, snel en makkelijk. Ga naar www.sbsnet.be en daarna naar het 
tabblad ‘Een geboorte aangeven’. 

•  Indien u koos voor een door het SBS goedgekeurde hengst wordt het nog makke-
lijker, gezien alle data reeds beschikbaar zijn. Het is bovendien goedkoper, omdat u 
kan genieten van een korting op het inschrijvingsgeld bij het Studbook SBS. 

•  Laat uw merries en hun moederstammen een label toekennen. Meteen een echte 
meerwaarde en een onuitwisbare afdruk van uw fokkerij, alsook voor de toekomst 
ervan.

•  Werk aan uw imago, door de kwaliteit van de foto’s of video’s te verzorgen die 
u ons toestuurt. Wij kunnen aldus uw boodschap nog meer kracht bijzetten en u 
wordt onze correspondenten! 

•  Uw aandacht is vereist voor het paspoort dat u wordt toegestuurd. Dit paspoort bevat 
het eigendomsbewijs en eveneens het protocol met de genetische afdruk van 
uw paard. Deze documenten dienen met zorg bewaard te worden en dit afzonder  - 
lijk	van	het	boekje.	Het	Studbook	SBS	beheert	officieel	de	eigendomswissel	en	 in	
bepaalde omstandigheden kan deze aanpak zeer waardevol blijken…

•  Aarzel tenslotte niet ons secretariaat te contacteren indien u bepaalde 
vragen heeft! Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk (info@sbsnet.be of per  
telefoon +32 81 330 660).

Bureau de dépôt :  
4700 Eupen  
N° d’agrément : P 204166
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De weg terug na een crisis is geen 
makkelijke zaak. Net zoals dit het 

geval is voor de economie in het algemeen 
en voor alle actoren van het agrarisch 
landschap, komt de fokkerij-wereld oog in 
oog te staan met een niet te onderschatten 
stijging van de   productiekosten. In België 
des te meer, gezien de hoop op een lager 
BTW – tarief voor de paardensector – zelfs 
recent door Europa toegekend – verder 
af lijkt dan ooit … De crisis heeft dus zijn 
laatste woord nog niet gezegd.  

Ondanks deze tegenwind houdt het 
SBS zich staande. Het activiteitenverslag 
voorgelegd aan de Algemene Verga-
dering van 16 mei in Ciney, bevestigde 
een duidelijk hoger aantal geregistreerde 
geboortes in het voorbije jaar (+ 22%), 
alsook een evenwichtige financiële 
situatie. Deze bevredigende balans 
hebben we te danken aan de welwillende, 
nauwkeurige en professionele aanpak van 
ons administratief team. Maar ook aan 
een niet aflatende zoektocht naar kwaliteit 
door onze fokkers. Hun inspanningen en 
selectieve keuzes werpen dus vruchten 
af. Dit blijkt uit de uitstekende sportieve 
resultaten van onze vertegenwoordigers 
op het terrein, en een daaruit voort-
vloeiende steeds grotere internationale 
aantrekkingskracht. De talrijke veilingen 
die recent hun intrede deden op de markt 
– met onmiskenbaar succes trouwens - 
dragen bovendien bij tot een sfeer van 
gezonde concurrentie. 

Terwijl het groeiend tendens van de 
geboortes doorzet, zou het tweede 
semester 2022 aan uw verwachtingen 
dienen te beantwoorden wat het aantal 
events betreft. De grote afspraken voor de 
fokkerij zoals Libramont en Gesves staan 
inderdaad voor de deur. De voordelen 
voor de SBS-fokkers nemen nog toe (gratis 
inschrijvingen, Veulenbeurs …) en andere 
boeiende activiteiten zijn in voorbereiding. 
We houden u dan ook op de hoogte 
daarvan in een volgende uitgave. 

Blijf ondertussen de registratie van uw 
veulens aan ons toe vertrouwen. En …  
in afwachting geniet vooral van de infor-
matie en het genoegen dat – en dit in 
alle nederigheid – de 13e uitgave van 
ons tweemaandelijks tijdschrift u zal 
verschaffen!

  Dr Marc PIERSON 
Secretaris-generaal 

GP***** Rolex La Baule 2022: nieuwe historische zege voor het SBS!  
Beth Underhill (CAN) en DIEU MERCI VAN T&L (Toulon x Corrado I), geboren bij Luc Tilleman
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Registreer uw fokproducten 2022 
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Hoed af voor Jérôme!
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BERICHT AAN DE HENGSTENHOUDERS 
De Hengstencommissie van het Studbook SBS besliste over te gaan tot de vereenvoudiging van 
een welbepaalde administratieve procedure. Meer bepaald de verplichte diergeneeskundige 
onderzoeken van elke kandidaat-hengst in Gent of Luik met het oog op de hengstenkeuring.  Voortaan 
zal de eigenaar van elk paard het definitieve verdict van het onderzoek de dag zelf ontvangen, dus 
alvorens hij de Diergeneeskundige Faculteit verlaat.

Twaalf jaar na de zege van Philippe LEJEUNE 
in Lexington, pakte Jérôme GUERY de tweede 

plaats van het podium op het Wereldkam-
pioenschap Jumping in Herning (DK). Desbe-
treffend kampioenschap werd verreden van 4 
tot 14 augustus ll. Wat indien de kleur van de 
veroverde medaille onderhevig zou zijn aan 
een klein kleurverschil? (Was het goud sinds 
de Olympische Spelen in Tokio voorbestemd 
aan een van de buitenaardse combinaties die 
de Zweedse ploeg bevolken?). Hoe dan ook, de 
prestatie van onze landgenoot legt gewicht in de 
schaal, en wel om meer dan een reden. 

Eerst en vooral is er het sportieve aspect. De 
ruiter van Sart-Dames-Avelines en zijn trouwe 
hengst, Quel homme de Hus, kunnen bogen op 
een voorbeeldige continuïteit qua prestaties. Ze 
bereikten samen het summum van hun rijkunst 
en de maturiteit die erbij hoort. De  uitzonder-
lijke combinatie dat ze samen vormen nam 
geen enkele balk voor zijn rekening gedurende 
de hele competitie. De zoon van Quidam kweet 
zich voorbeeldig van zijn taak, sprong de hinder-
nissen met een absoluut vertrouwen in zijn 
ruiter, wat trouwens compleet wederkerig was. 
Laat het ons dan ook even hebben over het 
menselijk aspect. Jérôme GUERY gaf tijdens de 
persconferentie aan dat dit alles eigenlijk ‘als 
vanzelf’ gebeurde. Sinds de ruiter zich vestigde 
in zijn landelijke infrastructuur van de Naamse 
Condroz, is het dankzij hard werken en een niet 
te onderschatten portie doorzettingsvermogen – 
geholpen door enkele opportune ontmoetingen 
- dat onze kersverse Vice-wereldkampioen de 
top bereikte. We vergeten daarbij natuurlijk niet 
– ruim voor zijn succes in Herning – zijn zeges 
in het CSI***** (Miami en Knokke), alsook een 
dubbele deelname, zowel aan de OS in Rio de 
Janeiro als aan deze van Tokio! 
Jérôme GUERY is aan de slag met een paard 
geboren in Duitsland, een paard dat op jonge 
leeftijd gekocht werd door een Franse fokker 
en die momenteel beschikt over drie Belgische 

eigenaars. Zeg nu zelf … is dit geen prachtig 
voorbeeld van universalisme, waar onze 
nationale fokkerij weliswaar indirect van geniet? 
Dezelfde fokkerij, die zich trouwens steeds meer 
internationaal profileert. Jérôme is hoe dan ook 
een échte sportieve ambassadeur voor ons land. 
Maar onze fokproducten springen zich eveneens 
meer dan regelmatig in de kijker. Aldus bewezen 
in Herning de Zweedse ruiter Peder Fredricson, 
winnaar van de GP***** van Knokke dit jaar en 
finalist op het individueel Wereldkampioenschap, 
met zijn trouwe All-In (SBS – v. Kashmir van 
Schuttershof) onder het zadel. 
Deze vrouwen, mannen en hun paarden van het 
hoogste niveau, ontpopten zich wel degelijk tot 
een bron van inspiratie voor onze fokkers. Dit 
blijkt eveneens uit de keuzes van onze jonge 
fokkers, meer tuk op kennis dan ooit! Deze jonge 
fokkers zijn trouwens steeds talrijker aanwezig 
op onze activiteiten, met een enthousiasme 
dat we trachten met u te delen op de volgende 
pagina’s en via onze sociale media. 
Wij kijken er naar uit u alweer te ontmoeten …. 
Waarschijnlijk in Ghlin op 8 en 9 oktober? En 
hoe dan ook, waar dan ook … we wensen u veel 
leesplezier toe met deze nieuwe uitgave van Het 
Belgisch sportpaard!

  Dr Marc Pierson 
Secretaris-generaal

Informatiebulletin - September/Oktober 2022
Studbook SBS vzw - Avenue Prince de Liège 103 bte 4 - 5100 NAMUR (Jambes) - België

De 21e editie van de grote fokkerijwedstrijd 
voor sportpaarden in Ghlin zal doorgaan op 
zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2022 met als 
locatie de infrastructuur van de Hippodrome 
de Wallonie. 

De organisatie ligt opnieuw in handen van AHECS 
(Association Hennuyère des Eleveurs de Chevaux 

de Sport VZW), in samenwerking met het Studbook SBS. 
Sinds de 3e editie van het event, kan dit concours elk 
jaar bogen op 300 tot 350 deelnames! Veel kopers zijn 
eveneens en altijd opnieuw van de partij en de directe 
handel is zeer belangrijk op deze wedstrijd, dit zonder dat 
er eigenlijk een verkoop ter plekke wordt georganiseerd. 

Op zaterdag 8 oktober is het Open Kampioenschap van 
Wallonië vrij springen aan de beurt voor 2- jarige paarden 
(voorselectie voor Mechelen). Zondag 9 oktober belooft 
een drukke dag te worden met het Open Kampioenschap 
van Wallonië vrij springen voor 3- jarigen en het Open 
Kampioenschap van Wallonië voor veulens. 

Een totaal van 12.500 euro aan prijzen is voorzien voor 
de laureaten. De afsluitingsdatum voor de inschrijvingen 
is maandag 3 oktober 2022. 

Informatie en inschrijvingen op www.ahecs.be 

Dit is weliswaar een wedstrijd die open staat voor alle 
stamboeken, maar de SBS-paarden zullen vast en zeker 
zeer goed vertegenwoordigd zijn. Vorig jaar waren ze 
immers prominent aanwezig in de klasseringen én op de 
podia!

GROTE FOKKERIJWEDSTRIJD 
VAN GHLIN
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GAMIN VAN’T NAASTVELDHOF
(Chacco Chacco x Toulon)
Longines Grand Prix CSIO5* Dublin 2022 winner
Breeder : Patrick Trienpont | Rider : Edouard Schmitz

Driving EventingJumping Dressage
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Inhoud:

We kunnen terugblikken op een 
schitterende start van het seizoen 

2022 en daar hebben de opeenvolgende 
zeges van onze SBS-vertegenwoordigers 
in de GP 5* van La Baule, Knokke, Dublin 
en de 4* in Verbier alles mee te maken. 

We schakelen dus maar al te graag over 

in fokkerijmodus met als hoofdmoot 
het Kampioenschap van Wallonië voor 
Jonge Paarden, dat ondertussen plaats-
gevonden heeft in Ghlin. 

Zeer zeker een afspraak in het teken 
van de gezelligheid … maar al evenzeer 
met een pluim voor de zeer profes-

sionele organisatie. We hebben het hier 
trouwens gewoonweg over een event dat 
niet meer weg te denken valt. Het recor-
daantal deelnames en de prominente 
aanwezigheid van Belgische en buiten-
landse kopers groeien gestaag van 
editie tot editie. U zal dan ook genieten 
van de terugblik op de sfeer van dit 
prachtconcours, die wij u aanbieden in 
de pagina’s die volgen. 

Ondertussen blijft ons Studbook niet bij 
de pakken zitten. Het aantal geboortes 
stijgt nog steeds, en dit voor het tweede 
opeenvolgende jaar. Onze Inspection 
Tour in de USA – eindelijk terug na twee 
Covid-jaren – was een mooi succes met 
ruim een honderdtal prestaties ter 
plaatse. We vergeten daarbij natuurlijk 
onze opgemerkte aanwezigheid op de 
‘Normandy Horse Meet-Up’ in Deauville 
niet, alsook de ruime en dagelijkse 
implicatie van het Studbook SBS in de 
zoötechnische en administratieve taken 
van elke dag. Deze worden trouwens 
alleen maar complexer en talrijker! 

In dit nummer ontdekt u tevens het 
reglement van de hengstenkeuring, 
aangepast richting 2023. U ontmoet er 
– alweer – onze fokkers, klein en groot, 
maar o zo boordevol passie. En u zal 
natuurlijk samen met ons beamen dat 
hun doorzettingsvermogen en motivatie 
de sleutels zijn van hun recente 
successen. 

We willen het ook nog even hebben 
over onze labels. Voortaan zullen de 
labels (Elite, Aanbevolen, enz …) voor 
onze beste paarden, niet louter meer 
toegekend worden aan merries en 
merrieveulens, maar ook toegankelijk 
worden voor hengsten en ruinen. Voor 
zover ze titularis zijn van een welbepaald 
niveau. We komen hier op terug in onze 
toekomstige digitale berichten en via 
onze site www.sbsnet.be

Veel leesplezier!   

Dr Marc Pierson 
Secretaris-generaal

Informatiebulletin - November/December 2022
Studbook SBS vzw - Avenue Prince de Liège 103 bte 4 - 5100 NAMUR (Jambes) - België
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In naam van de fokkerij

NEWTON DU RONCHY 
(Jobolensky Sitte x Baloubet 
du Rouet), 3e van het Open 
Kampioenschap van Wallonië 
vrij springen 3- jarigen.
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Inhoud:

Na twee jaren met tal van beproe-
vingen op menselijk vlak door de 

Covid-pandemie, en op hippisch vlak 
door de heropflakkering van rhinopneu-
monie, werd 2022 een bijzonder jaar. 
Een jaar vol pracht, praal en zelfs glorie 
voor de SBS-paarden actief in het inter-
nationale sportcircuit. 

Om zeker niemand over het hoofd te zien 
bij de felicitaties, nodig ik u uit een kijkje 
te nemen in de artikelen en gerichte info 
met betrekking tot de prestaties van 
de paarden. Het News op onze inter-
netsite én de inhoud van ons tijdschrift 
informeren u hierover. In deze editie 
is er trouwens volop aandacht voor de 

prestaties van de SBS’ers op topniveau. 

Deze prestaties zijn dan ook de perfecte 
illustratie van een met ernst en kennis 
doorgevoerde fokkerij. Inderdaad, zelfs 
al is genetica verre van een exacte 
wetenschap – de wetenschappers zullen 
dit trouwens niet ontkennen – is het 
overduidelijk dat het meer dan belangrijk 
is om alle kansen aan te grijpen en dus 
te gaan voor zo precies mogelijke selec-
tiekeuzes bij de kruisingen. In functie 
natuurlijk van de criteria die ondanks 
schijnbaar objectieve keuzes, toch altijd 
subjectief zijn. 

Uw trouw en het groeiend aantal veulen-
registraties sinds twee jaar nemen we 

dankbaar in ontvangst. Gepaste trots 
als lid van ons stamboek is hier op zijn 
plaats en ieder van u is terecht een 
ambassadeur ervan in de wereld van de 
fokkerij. 

Bij de start van het jaar 2023 bevinden 
wij ons aan de vooravond van onze 
traditionele International Selection 
Show (24, 25 en 26 februari). Dit jaar 
kan  u er genieten van een voorstelling 
van hengsten open studbooks, jonge en 
bewezen hengsten trouwens. Dit met de 
bedoeling uw hengstenkeuzes te af te 
ronden. 

Moge 2023 u het concretiseren van al 
uw dromen als fokker brengen met de 

geboorte van een crack die de weer -
spiegeling is van uw competentie als 
fokker. In deze feestperiode wens ik u 
dan, in naam van de leden van de Raad 
van Bestuur en van mezelf, voor u en 
uw naasten, het allerbeste toe. Wensen 
voor geluk en gezondheid in 2023, 
zowel op professioneel als op familiaal 
vlak. Natuurlijk hoort daarbij ook alles 
wat met uw paardenfokkerij of andere 
activiteiten te maken heeft. Draag zorg 
voor uzelf, want Covid – jawel – is nog 
steeds aanwezig in ons midden …  

Marcel POULAIN 
Voorzitter

Een jaar vol pracht en praal
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2022 was een uitzonderlijk sportief 
jaar voor de SBS-paarden op de 
internationale scène.
Een van de vele voorbeelden: 
HH AZUR GARDEN’S HORSES 
(Thunder van de Zuuthoeve x Sir 
Lui; fokker: Nathalie Beaufort 
8310 Assebroek) en McLain 
Ward (USA), winnaars van 
de GP Rolex 1m60 op CHI 
Genève - 11 décember 2022.
Ontdek onze retrospectieve 
op pagina’s 6 en 7

Bureau de dépôt :  
4700 Eupen  
N° d’agrément : P 204166

Informatiebulletin - Januari/Februari 2023
Studbook SBS vzw - Avenue Prince de Liège 103 bte 4 - 5100 NAMUR (Jambes) - België

Het Studbook SBS wenst u  
een geslaagd nieuw fokkerijseizoen 
en kijkt er naar uit om het jaar 2023 
door te brengen aan uw zijde!

Gelukkig Nieuwjaar!
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1Het belgisch sportpaard Januari/Februari 2023

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

B E 7 1 2 5 0 0 0 9 0 0 0 0 6 9

A v e n u e P r i n c e d e L i è 1g 0e 3
5 1 0 0 N a m u r

S t u d B o o k S B S

G E B A B E B B

K.V. HET BELGISCH 
SPORTPAARD  
v.z.w.

Avenue Prince de Liège 103 - bte 4
5100 NAMUR (Jambes) - Belgium
Tel. : +32 (0)81 330 660
www.sbsnet.be 
e-mail : sbs@sbsnet.be

TVA : BE 0408 630 613
Bank : 250-0090000-69
IBAN BE71 2500 0900 0069 • BIC GEBABEBB

✁

Ondanks de context van inflatie die ons leven beheerst (verhoging van de salarissen, van de 
energieprijzen, verzendings- en portkosten enz. ), besliste onze Raad van Bestuur het bedrag 
van de ledenbijdrage 2022 aan te houden. Meteen een belangrijke uitdaging voor ons 
Studbook, dat aldus tracht te besparen daar waar dit ook maar mogelijk blijkt. Daarbij horen de 
verdere digitalisering van de activiteiten en het versterken van de energie- maatregelen die 
reeds van kracht zijn. 
Om deze doelstelling te bereiken is uw solidariteit van kapitaal belang. De toename van het 
aantal leden en de registratie van steeds meer kwalitatieve fokproducten in ons genealogisch 
boek, laten het Studbook SBS toe de verworven internationale notoriëteit te behouden. In alle 
nederigheid … met tal van hoogtepunten in 2022. 
Natuurlijk beslist u zelf over uw deelname. Dit document is dan ook een uitnodiging tot betaling, 
gevolgd door een voldane factuur vanaf de ontvangst van uw betaling. Aldus krijgt u toegang 
tot al onze diensten. Ontdek ze dan ook op onze website www.sbsnet.be. Deze kreeg onlangs 
een opfrisbeurt en wordt steeds gebruiksvriendelijker. We vergeten daarbij natuurlijk ons 
tweemaandelijks tijdschrift niet, dat ondertussen zijn derde jaargang aanvat. Dit zonder 
onderbreking, gezien u steeds talrijker bent het te appreciëren. 
Wij danken u dan ook alvast voor het vertrouwen dat u in ons stelt. U kan ervan op aan dat onze 
opdrachten met de nodige passie en professionalisme worden uitgevoerd, dit in het absolute 
belang van de fokkerij! 
Aarzel dus niet langer en regel uw ledenbijdrage 2023. Nogmaals dank voor uw waardevolle 
steun! 

Beste lid,  
Mevrouw, Mijnheer, 

 Marcel Poulain  Jacques Fraselle  Marc Pierson  Jan Sterkx 
 Voorzitter  Vice-voorzitter  Secretaris-generaal Schatbewaarder

Uw lidnummer te vermelden in iedere briefwisseling 


