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Voorafgaand aan de keuring … 
ALGEMENE BEPALINGEN  
De officiële hengstenkeuring van het Studbook SBS zal 
doorgaan op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 februari 
2023 in het kader van de International Selection Show. Locatie 
is de Provinciale Fokkerij – en Ruiterschool van en te B-5340 
GESVES, rue du Haras 20. 

Twee secties zijn voorzien: de Sportpaarden met een schof-
thoogte hoger of gelijk aan 1m58 en de Sportpony’s met 
stokmaat kleiner of gelijk aan 1m48.

De kandidaat-hengst dient in het bezit te zijn van een afstam-
mingsbewijs afgeleverd door een stamboek dat lid is van de 
WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses), door 
een fokkerijvereniging erkend door Société Royale ‘Le Cheval 
de Sport Belge’ of van het volbloed ras. Dit document moet de 
identificatie van de hengst mogelijk maken en zijn afstamming 
vermelden over op zijn minst drie generaties voor de Sport-
paarden en over minstens twee generaties voor de Sport-
pony’s. 

Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de website van 
het Studbook SBS via www.sbsnet.be (rubriek ‘Selection Show 
2023’). 

Het afsluiten van de inschrijvingen voor de officiële hengsten-
keuring 2023 van het Studbook SBS (= het overmaken van de 
vervolledigde dossiers) is vastgelegd op maandag 23 januari 
2023. 

De  3- jarige kandiaat-hengsten moeten ter plaatse zijn ten 
laatste op vrijdag 24 februari 2023 tussen 10 en 13 uur. Dit met 
het oog op de veterinaire controle, het meten van de schof-
thoogte, de bevestiging van deelname en het toekennen van 
hun box tijdens de hengstenkeuring.

TOEGANGSVOORWAARDEN
Alle kandidaat-hengsten dienen, voorafgaand aan de keuring:

=> =) Beschikken over een gunstig advies van een van 
de twee Belgische faculteiten   diergeneeskunde, 
waarvan de gegevens hierna worden vermeld en volgens 
het protocol beschikbaar op de site www.sbsnet.be (rubriek 
‘Veterinaire keuring’)

PROTOCOL
Het veterinair onderzoek omvat:

1.  De identificatie van de hengst. Deze moet absoluut 
betrouwbaar zijn: een  tekstueel en grafisch signalement 
dient hernomen te worden op het protocol van het 
onderzoek. Het levensnummer van het paard en/of het 
nummer van de elektronische transponder (chip) dient 
te verschijnen op de radiografische clichés of andere 
technische protocollen (endoscopie van de luchtwegen, …) 

2.  Een algemeen onderzoek (hart, ogen, tanden en een 
onderzoek van het voortplantingsstelsel).

3.  Een endoscopisch onderzoek van de luchtwegen met video-
opname. 

4.  Een klinisch onderzoek van het bewegingsstelsel, inbegrepen 
een inspectie bij stilstand en beweging op harde bodem, op 
een rechte lijn en een volte, een systematische palpatie, 
testen bij het onder druk zetten van de verschillende anato-
mische structuren (hoek of plaattest en buigproeven …)

5.  Radiologisch onderzoek van de twee voorvoeten (zonder 
ijzers), van de kogels (voor en achter), de spronggewrichten,  
de knieën alsook elk ander lichaamsdeel dat verdacht lijkt 
tijdens het klinisch onderzoek. 

6.  Bijkomende onderzoeken. Tijdens de voorstelling op 
de hengstenkeuring alsook tijdens de 4 weken die deze 
voorafgaan, de week die erop volgt en tijdens elke sportieve 
prestatie, behoudt het Studbook SBS zich verder het recht 
voor om op zoek te gaan naar het gebruik van door de F.E.I. 
verboden middelen en praktijken. Dit op de plaats waar de 
hengst verblijft op tijdens de hengstenkeuring in kwestie. 

De honoraria die voortvloeien uit de onderzoeken voor de 
veterinaire keuring van de kandidaat-hengsten zijn en blijven 
ten laste van de eigenaar van het dier en zijn niet inbegrepen 
in het inschrijvingsgeld voor de hengstenkeuring. 

Hetzelfde geldt voor de kosten voortvloeiend uit de bijko-
mende onderzoeken op initiatief van de CVIF, zelfs al worden 
die uitgevoerd door een persoon, aangeduid door de CVIF zelf. 
Deze kosten dien te worden vergoed alvorens de CVIF zich 
definitief uitspreekt over het paard in kwestie. 

Voor de onderzoeken uitgevoerd bij universiteiten in het 
buitenland – zie hierop volgende lijst – dienen de radiogra-
fische clichés, vergezeld van een protocol betreffende de 
endoscopie van de bovenste luchtwegen, voor lezing en inter-
pretatie overgemaakt te worden aan een van de hogerver-
melde twee Belgische universiteiten. 

Université de Liège (ULg) 
Clinique Equine Sart-Tilman

Bld de Colonster 20 – Bât. B 41 - 4000 LIEGE
Tel +32 4 366 41 03
g.delarebieredepouyade@ulg.ac.be

Universiteit Gent (UG) 
Faculteit Diergeneeskunde

Salisburylaan 133 - 9820 MERELBEKE
Tel +32 9 264 76 18
Bram.VanMol@UGent.be  •  Frederik.Pille@UGent.be
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Deze mogen digitaal worden overgemaakt (bijvoorkeur DICOM 
maar het formaat JPEG kan eveneens, via e-mail of per post 
(CD, DVD, USB-sleutel …). 

Frankrijk:  Cirale – Lyon – Nantes – Toulouse 
Nederland:  Utrecht 
Duitsland:  Berlin – Munich – Leipzig – Giessen – Hannover 
Italië:  Villafranca (Dr Mora - +390456305854) - Peruggia (Dr 
Pepe - +390755857729)

=> Beschikken over een gunstig advies van de 
Jurycommissie met betrekking tot de evaluatie van het 
dossier: analyse van de afstamming, prestaties van de 
aanverwanten en de bloedverwanten  … en dit rekening 
houdend met volgende voorwaarden:

Voor de kandidaat-hengsten van 5 jaar, dienen de resultaten 
in de sport – indien ze bestaan – overgemaakt worden. 

Vanaf 6 of 7 jaar, moeten alle kandidaat-hengsten minstens 
een jaar wedstrijddeelname kunnen voorleggen, die 
beantwoorden aan de sportieve criteria hernomen in bijge-
voegde tabel. 

Vanaf 8 jaar en ouder, zal de kandidaat-hengst fokproducten 
moeten kunnen rechtvaardigen, die  zeer interessant 
bevonden worden in België of in het buitenland. Of nog, 
sportieve prestaties van een zeer goed niveau kunnen 
voorleggen in België of in het buitenland, meer bepaald: 

 •  voor de optie ‘Springen’: klasseringen in nationale en 
internationale proeven over 1m40 en meer,

 •  voor de optie ‘Dressuur’: minstens een maal 74 % behaald 
hebben in een Prix Saint-Georges, 

 •  voor de optie ‘Eventing’: twee klasseringen behaald 
hebben in de M-proeven (1m10)

VACCINATIE
Teneinde het gezondheidsstatuut van de kandidaat-hengsten 
te verbeteren en met de bedoeling om zoveel mogelijk het 
risico van ziekteverspreiding tegen te gaan, gaat het Studbook 
SBS over tot een verstrengd vaccinatiebeleid voor de kandi-
daat-hengsten.

Algemene voorwaarden:  

 •  Alle vaccins dienen te worden toegediend door een diere-
narts. 

 •  Het boekje moet vervolledigd, gedateerd en getekend 
worden door een dierenarts. 

 •  Het Studbook SBS verplicht voor de deelnemende kandi-
daat-hengsten aan de Selection Show, de vaccinatie tegen 
paardengriep (influenza) en rhinopneumonie (EHV 1-4)

 •  Ingeval van niet naleven van de vaccinatie-voorwaarden, 
kan het Studbook SBS een  gepaste beslissing nemen 

inzake de deelname van de kandidaat-hengst aan de 
Selection Show. 

 •  Indien de kandidaat-hengst symptomen vertoont van 
ziekte in de 40 dagen voorafgaand aan de Selection Show: 
koorts, hoest, afscheiding uit de neus, diarree, zwelling 
van de klieren …) dan is men verplicht het Studbook SBS 
hiervan op de hoogte te brengen. Een verslag van de 
behandelende dierenarts zal kunnen opgevraagd worden.

1e  vaccinatie tegen influenza (paardengriep)  
a) Aanbevolen protocol:

 •  Een primo vaccinatie verdeeld over 2 injecties met een 
tussentijd van 21 tot 92 dagen. 

 •  Een herhalingsvaccinatie binnen de volgende 7 maanden 
na de tweede primo-vaccinatie met daarna een herhaling 
om de 6 maanden. 

b) Toelatingsvoorwaarden Selection Show 

 •  Alle kandidaat-hengsten op de Selection Show dienen 
verplicht gevaccineerd te worden tegen paardengriep. 

 •  De kandidaat moet op zijn minst de primo-vaccinatie 
gekregen hebben (2 injecties). 

 •   Ingeval van primo-vaccinatie, dient de tweede injectie 
op zijn minst plaatsgevonden hebben 7 dagen voor de 
Selection Show. 

 •  In geval van de herhaling per semester, moet de injectie 
tussen minstens 21 dagen en maximum 6 maanden voor 
de Selection Show plaatsgevonden hebben.

2e  vaccinatie tegen het herpesvirus 1-4  
(rhino-pneumonie) 

a) Aanbevolen protocol:

 • Een primo vaccinatie bestaande uit 2 injecties met een 
tussentijd van 28 tot 42 dagen. 

 •  Een herhalingsvaccinatie om de 6 maanden. 

b) Toelatingsvoorwaarden tot de Selection Show 

 •  Alle kandidaat-hengsten van de Selection Show dienen 
verplicht gevaccineerd te worden tegen rhinopneumonie.

 •  De kandidaat-hengst dient op zijn minst de primo-vacci-
natie gekregen te hebben (2 injecties). 

 •  In geval van primo-vaccinatie, dient de tweede injectie op 
zijn minst plaatsgevonden te hebben minstens 21 dagen 
voor de Selection Show. 

 •  In geval van herhaling per semester, moet de injectie 
tussen minstens 21 dagen en maximum 6 maanden voor 
de Selection Show plaatsgevonden hebben.

Voorafgaand aan de keuring …
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VOORSTELLING VAN DE KANDIDAAT-HENGST

Bij de voorstelling aan de hand (model en gangen) is geen 
enkele bescherming toegelaten. 

Hoefbeslag is toegelaten, ook voor de kandidaat-hengsten van 
3 jaar. 

Een eenvoudig bit is het enige mondstuk toegelaten voor de 
voorstelling van de kandidaat-hengsten van 3, 4 en 5 jaar. Voor 
de kandidaat-hengsten van 6 jaar en ouder is een volledig 
hoofdstel toegelaten. 

Voor de optie « Springen » is het dragen van peesbeschermers 
alleen toegelaten voor de voorbenen en wel bij het vrij springen 
of het springen onder het zadel. 

Voor de optie ‘Dressuur’ worden alle kandidaat-hengsten, 

van welke leeftijd dan ook, voorgesteld aan de hand en/of in 
vrijheid zonder beenbescherming. Voor de voorstelling onder 
het zadel van de kandidaat-hengsten van 4 jaar en ouder zijn 
witte bandages toegelaten.

BEOORDELING
Onderdeel model/gangen: 1, 2, 3, 4 of 5 sterren 

Onderdeel sportieve aanleg (springen of dressuur): 1, 2, 3, 
4 of 5 sterren 

Om zijn goedkeuring te bekomen dient de kandi-
daat-hengst minstens drie sterren toegewezen te krijgen 
voor elk onderdeel van de hengstenkeuring.

OPZOEKEN VAN VERBODEN MIDDELEN
Op het einde van de keuring vindt een trekking plaats, met 
de bedoeling dat sommige hengsten onderzocht worden op 
doping. 

Deze hengsten zullen onmiddellijk naar de boxen gebracht 
worden die daartoe werden uitgerust. 

Een staalafname (urine en bloed) wordt uitgevoerd door 
een dierenarts die door het Studbook SBS wordt aangeduid. 
De eigenaar van de hengst zal zich hier niet kunnen tegen 
verzetten. Een wachttijd van dertig minuten per hengst wordt 
voorzien voor de urineafname. 

De stalen worden onderzocht door een laboratorium dat 
erkend is voor het opzoeken van verboden stoffen. 

De lijst van de dopingmiddelen en de evaluatienormen 
hernomen in het reglement van de FEI zijn van toepassing. De 
aanwezigheid van verboden stoffen is het onderwerp van een 
clausule dat de keuring van de hengst niet toelaat. 

Tijdens de hengstenkeuring …

SPRINGEN DRESSUUR

3- jarige  
kandidaat-hengsten

Model en 
gangen  
+ vrij springen                           

Model en 
gangen  
+ vrij bewegen

4- jarige  
kandidaat-hengsten

Model en 
gangen  
+  springen 
onder zadel                     
OF  
Model en 
gangen  
+  vrij springen 
(idem  
3- jarigen) 

Model en 
gangen  
+ voorstelling 
onder zadel

5- jarige  
kandidaat-hengsten

Model en 
gangen + 
springen onder 
zade

Model en 
gangen  
+ voorstelling 
onder zadel

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

* ** *** **** *****
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SPORTIEVE EVALUATIE
De opgelegde sportieve prestaties voor de hengsten met het 
oog op het behoud van hun goedkeuring zijn de volgende; 

3- jarigen:   de goedgekeurde hengsten hebben geen enkele 
sportieve verplichting.

4- jarigen:   Los van welke optie ook gekozen tijdens de 
keuring (vrij springen of onder het zadel), is de 
effectieve deelname aan minimum 5 officiële 
proeven voor jonge paarden in 2023 verplicht.

5- en -6 jarigen : verplichte sportieve prestaties conform 
volgende tabel

Na de hengstenkeuring …

SPORTPAARDEN SPORTPONY’S

SPRINGEN 5 en 6-jarigen:                                                                
5 verplichte foutloze parcoursen                           

•   in officiële proeven exclusief voor Jonge Paarden: de 
klassieke cyclus Jonge paarden, de winter hengsten 
Competitie, het CSI Young Horses, de Nationale 
kampioenschappen en Wereldkampioenschappen Jonge 
Paarden. 

•  in de officiële proeven die niet exclusief voorbehouden 
zijn voor jonge paarden: Hier tellen alleen de officiële 
proeven van hetzelfde niveau als deze voorzien voor 
jonge paarden met een minimum hoogte voor 5- jarigen 
van 1m15, voor  
6- jarigen van 1m25 en voor  
7- jarigen van 1m35.

5 en 6-jarigen: 
5 verplichte foutloze parcoursen in 
nationale of regionale officiële wedstrijden

•    5- jarigen: 1m

•    6- jarigen: 1m10

DRESSUR 5 en 6-jarigen:  
Verplicht afleggen van op zijn minst vier deelnames 
aan officiële nationale proeven‘Jonge Paarden’ met op 
zijn minst tweemaaleen score van 74 % van de punten.

5-jarigen: 
Op zijn minst 4 verplichte deelnames in 
L-proeven niveau 2
 
6- jarigen : 
Op zijn minst 4 verplichte deelnames 
aan specifieke proeven voor 
pony’s MP3/MP4 niveau 3 met een 
minimumscore van 68% van de punten.

EVENTING 6-jarigen: 
Het verplicht behalen van twee klasseringen  
In nationale proeven ‘Jonge Paarden’ 
(M-proeven 1m10) 

6-jarigen: 
Twee verplichte 
klasseringen in nationale Proeven 
‘Jonge Paarden’.

Opmerkingen:
De resultaten bekomen in België of het buitenland dienen overge-
maakt te worden aan het Studbook SBS voor 10 oktober van het 
betreffende seizoen. De prestaties die niet werden overgemaakt 
aan het Studboek SBS tegen deze datum zullen niet in aanmerking 
komen voor de evaluatie van de hengst.  

De sportieve prestaties kunnen evengoed plaatsvinden in België 
als in het buitenland op voorwaarde dat ze voldoen aan een 
equivalent niveau. Indien een hengst presteerde in het buitenland, 

zal zijn houder een document moeten indienen afkomstig van een 
officiële hippische instantie, als attest van de behaalde resultaten. 

De sportieve prestaties, vereist ten laatste op het einde van het 
6e levensjaar, mogen behaald worden op het einde van het 7e 
levensjaar, indien een geldig veterinair attest voorgelegd kan 
worden.

Deliberatie 
De Hengstenkeuringscommissie blijft soeverein wat de inter-
pretatie en de toepassing van huidig reglement betreft.   


