
BWP keuring kandidaat-dekhengsten 2019  
 

 

 

Een BWP gekeurde hengst staat garant voor kwaliteit. Dit wordt bevestigd door de knappe prestaties van de BWP gekeurde 

hengsten op nationaal en internationaal niveau. Ook met hun producten blinken ze uit in de WBFSH rankings, denk hierbij 

maar aan de BWP ambassadeurs die in de top 100 prijken met minimum vijf  internationaal presterende nakomelingen.  

 

Presenteer daarom uw hengst voor het uitgelezen publiek en ga voor het predicaat Goedgekeurd! 

 

 

Programma 

 

Vanaf dit keuringsjaar zullen er tijdens de tweede fase van de hengstenkeuring enkel driejarige kandidaat dekhengsten 

voorgesteld worden. De vierjarige kandidaat hengsten zullen exterieurmatig beoordeeld worden tijdens de derde fase en 

hun sportkwaliteiten worden uitsluitend beoordeeld onder het zadel. Van de vierjarige kandidaat springhengsten wordt 

verwacht dat zij deelnemen aan minimum 2 wedstrijden van de hengstencompetitie 2019.  

 

Eerste fase: van 1 april t.e.m. 31 oktober 2018: onderzoek aan de faculteit diergeneeskunde RUG, Merelbeke.  

                     

Tweede fase : driejarige kandidaat dekhengsten : exterieurbeoordeling - springen in vrijheid (optie springen ) – vrijbewegen 

en longeren ( optie dressuur ) 

Locatie : Azelhof, Lier 

       

16 januari 2019: - namiddag : aanleveren van de kandidaat dekhengsten, stokmaatmeting en signalementscontrole met 

                                                 aansluitend het VERPLICHT oefenmoment : springen in vrijheid ( hengsten optie springen,  

                                                 beperkt aantal sprongen), bewegen in vrijheid (hengsten optie dressuur) 

 

17 januari 2019 : - voormiddag : voorstelling van de kandidaat dekhengsten op de harde bodem              

                               - namiddag : voorstelling van de kandidaat dekhengsten op de zachte bodem              

 

18  januari 2019 : - ’s morgens : vrij bewegen van de kandidaat dekhengsten optie dressuur  

- aansluitend : springen in vrijheid van de kandidaat dekhengsten optie springen 

 

19 januari 2019:   - ’s morgens : springen in vrijheid van de kandidaat dekhengsten optie springen en longeren van de  

                                                    kandidaat dekhengsten optie dressuur                                              

- namiddag :  * Proclamatie 

                        * VEILING driejarige hengsten : BWP TOP Stallion Auction 

- Aansluitend : Hengstencompetitie 

 

(Eventuele wijzigingen zijn mogelijk. Deze zijn afhankelijk van het aantal ingeschreven hengsten.) 

 

Uitgestelde tweede fase (onder voorbehoud) 

Locatie : Zilveren Spoor, Moorsele 

14/03/2019 : voorstelling aan de hand op zachte en harde bodem, vrij springen ( optie springen ) of longeren (optie  

                         dressuur). 

 

Derde fase : exterieurbeoordeling van de kandidaat dekhengsten van 4 jaar en ouder en testen van de rijdbaarheid/spring- 



of dressuuraanleg  

Locatie : Zilveren Spoor, Moorsele 

14/03/2019 :  - exterieurbeoordeling (harde en zachte bodem) van de kandidaat dekhengsten van 4 jaar en ouder  

                          - springen onder eigen ruiter (kandidaat springhengsten 3 t.e.m. 8 jaar) – rijden onder eigen ruiter (kandidaat  

                            dressuurhengsten 3 t.e.m. 8 jaar)  

             - selectie van de kandidaat dekhengsten van 4 jaar en ouder 

15/03/2019 :   - rijden onder het zadel door de BWP aangeduide ruiters van de kandidaat dekhengsten van 3 t.e.m. 8 jaar  

                           - rijden onder eigen ruiter (kandidaat dressuurhengsten 3 t.e.m. 8 jaar) 

                           - Dressuuravond BWP (demonstratie dressuurhengsten & clinic)   

16/03/2019 :   - springen onder eigen ruiter (kandidaat springhengsten 3 t.e.m. 8 jaar)  

              - Finale hengstencompetitie (niet voor de 4-jarige hengsten die deelnemen aan de derde fase) 

 

Welke hengsten kunnen ingeschreven worden? 

1. De hengsten die voldoen aan al de hierna volgende voorwaarden : 

° Minimum 3 jaar worden in het keuringsjaar (geboren zijn in 2016). 

° Minstens 4 generaties BWP erkende en geregistreerde voorouders hebben, te bewijzen met een officieel 

stamboekdocument. Voor hengsten met BWP identiteit, die in het keuringsjaar 8 jaar of ouder worden (geboren vóór 

2012), hoeft de 4e generatie voorouders niet volledig erkend en geregistreerd te zijn. 

° Van bij de geboorte geregistreerd zijn in één van de stamboeken die lid zijn van de WBFSH of geregistreerd in een 

stamboek van het “Engels-volbloed” of “Anglo-Arabier” van de E.G. en de U.S.A.  

Hengsten die niet voldoen aan de voorwaarden gesteld aan de stamboeken van herkomst, kunnen worden ingeschreven, 

op voorwaarde dat zij van de bevoegde commissie een gunstig advies krijgen voor hun inschrijving. 

 

Hengsten die bij vorige keuringen niet aanvaard werden of dekhengsten die hun statuut verloren voor ze aan alle 

verplichtingen hebben voldaan, kunnen steeds opnieuw ingeschreven worden. 

 

Kandidaat-dekhengsten die in 2018 slaagden in de tweede fase, kunnen in 2019 rechtstreeks aan de derde fase deelnemen.  

Zij moeten wel opnieuw ingeschreven worden. De vierjarige kandidaat hengsten optie springen zijn verplicht om aan te 

treden in min. twee wedstrijden van de hengstencompetitie.  

 

De inschrijving van hengsten die aan de voorwaarden voldoen, kan enkel aanvaard worden wanneer de inschrijver lid is van 

BWP.  

 

Hoe inschrijven? 

De inschrijving is enkel geldig als het inschrijvingsdossier uiterlijk op 1 december 2018 toekomt op het secretariaat BWP. 

Hierop zijn er geen uitzonderingen. Ook de oudere kandidaat dekhengsten ( 4 jaar en ouder ) en de hengsten die in 2018 

slaagden voor de 2° fase van de hengstenkeuring  moeten ook uiterlijk op 1 december 2018 ingeschreven zijn. 

Zowel de inschrijving als de aanvraag voor advies kunnen verstuurd worden naar het secretariaat BWP, Waversebaan 99, 

3050 Oud-Heverlee of gemaild worden naar info@bwp.be.   

 

Het inschrijvingsdossier moet volgende elementen bevatten: 

1. Fotocopie van het stamboekbewijs (pedigree) en van het geschreven en grafisch signalement. Ook het  

   chipnummer, geboortedatum, kleur en fokker moeten vermeld worden.  

2. De correct en volledig ingevulde checklist. Deze checklist is hierbij gevoegd en is te vinden op de Belgian Warmblood 

website (www.belgian-warmblood.com) of kan bekomen worden op het secretariaat BWP. Deze checklisten worden na 

controle doorgegeven aan hengstenkeuringscommissie en zijn voor haar een belangrijke bron van informatie over de 

genetische waarde van de kandidaat-dekhengsten. Aan de hand van deze checklist zal in de cataloog de info van de 

moederlijn opgesteld worden en dit zowel bij de BWP geboren en niet BWP geboren hengsten.  



3. Via de checklist, opgave doen van de optie waarvoor de hengst wordt aangeboden. Een hengst kan aangeboden worden 

als kandidaat voor de dressuurrichting of voor het springen. Het niet aanduiden van een optie staat gelijk met de keuze 

voor de springrichting. 

 

De keuringsbijdrage:  

Na het ontvangen van de inschrijving wordt het betalingsdocument opgestuurd. Gelieve op de checklist de juiste 

facturatiegegevens (eventueel BTW-nummer) te melden.  

Nieuwe tarieven :  

  Aanvraag advies i.v.m. prestaties van hengsten van 9 jaar en ouder: 200€ 

 

Deelname tweede fase:  

- 3-jarige BWP hengsten: 400€ 

- 3-jarige niet BWP hengsten: 500€ 

 

Deelname derde fase :  

  - 3-jarige BWP en niet-BWP hengsten: 300€ 

  - 4- tot en met 8-jarige BWP hengsten: 400€ 

  - 4- tot en met 8-jarige niet-BWP hengsten: 500€ 

  - 9 jaar en oudere hengsten: 500€. 

 

In deze tarieven is het bedrag van de huur van de boxen in begrepen.  

 

 

Kandidaat dekhengsten die niet voldoen aan de voorwaarden inzake het stamboek van herkomst kunnen pas ingeschreven 

worden nadat ze een positief advies krijgen voor de inschrijving. De aanvraag voor dit advies moet gebeuren middels een 

schrijven. Een bedrag van 500 euro moet gestort worden. Dit bedrag is nodig ter dekking van de onkosten die de 

behandeling van de aanvraag meebrengen en geldt bij een positief advies tevens als inschrijfgeld voor de keuring. De 

aanvraag tot advies wordt behandeld door de commissie die samengesteld is uit de Hengstenjury en de 

Stamboekcommissie, waarbij de mening van de Hengstenjury doorslaggevend is. Indien de bevoegde commissie een 

positief advies geeft, worden de verder nodige gegevens opgevraagd. 

 

Inschrijvingen of aanvragen die niet volledig zijn, worden slechts onder voorbehoud genoteerd. De limietdatum voor het 

kunnen aanvullen van de tekorten is de datum waarop de teksten voor de cataloog bij de drukker moeten zijn. Deze datum 

wordt vermeld in de bevestiging die verstuurd wordt na ontvangst van de inschrijving. 

 

Verplicht advies inzake de reeds geleverde sportprestaties  :  

Voor elke niet-volbloed kandidaat dekhengst van 9 jaar en ouder (geboren vóór 2011) en voor elke volbloed kandidaat 

dekhengst van 9 jaar en ouder (geboren vóór 2011) moet er een advies aangevraagd worden inzake de reeds geleverde 

sportprestaties. Het is aan de verantwoordelijke voor de kandidaat dekhengst om dit te doen. Deze persoon krijgt het 

antwoord. Een gedetailleerd en officieel overzicht van de prestaties (eigen of van de nakomelingen) moet de aanvraag 

vergezellen. De aanvraag wordt behandeld door de commissie bestaande uit stamboekcommissie en Hengstenjury. Het 

referentiekader waaraan de opgegeven resultaten getoetst worden, is te vinden in het reglement van de keuring. 

Gelieve deze aanvragen voor 15 november 2018 op het secretariaat te laten toekomen. 

Voor deze hengsten kan ook een advies gevraagd worden inzake hun exterieur indien zij medisch en sportief  

 gunstig beoordeeld zijn. ( 500 euro + vervoersonkosten hengstenjury ). 

 

Details over de eerste fase van de keuring 

Het diergeneeskundig onderzoek (eerste fase) loopt van 1 april tot en met 31 oktober 2018. Kandidaat-dekhengsten 



kunnen vanaf 1 november tot en met 1 december 2018 (uiterste inschrijfdatum) nog aangeboden worden mits een 

bijbetaling van 100 euro. Deze extra bijdrage dient niet betaald te worden wanneer het kandidaat-dekhengsten betreft die 

hebben deelgenomen aan de keuring van een door BWP erkend stamboek. Voor kandidaat dekhengsten die aangekocht 

worden op de hoofdkeuring van Westfalen wordt deze eerste fase een week later afgesloten.  

Het diergeneeskundig onderzoek vindt plaats in Merelbeke, aan de faculteit diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Gent. 

Prof. Dr. Frederik Pille  heeft de leiding van het onderzoek. De kostprijs (inclusief afhouding RUG) bedraagt minimum €585, 

exclusief het genetisch onderzoek. Noodzakelijk bijkomend onderzoek, bijvoorbeeld bij hartproblemen en sedatie, wordt 

extra aangerekend. Afspraken moeten op eigen initiatief gemaakt worden: Vakgroep Heelkunde en Anesthesie van de 

Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke, Tel. 09/264.76.18  

Aandacht: - De hengsten moeten voldoende in de hand zijn en moeten onbeslagen aangeboden worden. 

- Tijdig aanbieden is nodig. 

- VERPLICHT stamboekdocumenten meenemen. 

 

Mogelijkheid tot beroep tegen een negatief advies na eerste fase 

Het beroep kan aangevraagd worden door de inschrijver/verantwoordelijke van de hengst. De aanvraag is te richten aan 

het secretariaat BWP, maar kan enkel behandeld worden als hij tijdig gedaan is (limiet = het resultaat er moet kunnen zijn 

ten laatste op 1 december 2018) en als de verschuldigde som van € 500,00 ontvangen werd. Het beroep wordt behandeld 

door een commissie van dierenartsen op de wijze zoals beschreven in het reglement. Dat wordt opgestuurd na eenvoudig 

verzoek aan het secretariaat BWP. 

 

Verloop van de tweede fase en derde fase 

 

2° fase 

 

 

 

DRESSUUR 

 3 jaar 

SPRINGEN 

   3 jaar 

Verkenningsmoment * * 

1° dag : exterieur HB * * 

1° dag : exterieur ZB * * 

1° selectie   

2° dag : vrij springen  * 

2° dag : vrij bewegen *  

2° selectie   

3° dag : vrij springen   * 

3°dag : longeren  *  

3°dag : proclamatie 

 

* * 

 

3°fase 

 

 

 

DR 

 3 

jaar 

 DR 

 4 

jaar 

 DR 

5–8 

jaar 

DR 9j 

en > 

SPR 

3 

jaar 

SPR 

4 

jaar  

SPR 

5-8 

jaar 

SPR 

9 j. 

en >  

1° dag : exterieur 

             harde  

            bodem 

  

* 

 

  * 

 

  * 

  

  * 

 

  * 

 

   * 

1° dag : exterieur 

             zachte  

  

* 

 

  * 

 

  * 

  

   * 

 

  * 

 

   * 



             bodem 

1° Selectie 

hengsten van   4 

jaar en > 

        

1° dag : rijden 

onder zadel (eigen 

ruiter) 

* * *      

1° dag : springen 

onder zadel 

(lijntje) 

     

* 

   

1° dag : springen 

onder zadel 

(parcours) 

     * *  

2° dag : rijden 

onder BWP ruiters 

* * *  * * *  

2° dag : rijden 

onder eigen ruiter 

*        

2° dag : rijden 

onder eigen ruiter 

- dressuurproef 

 * *      

3° dag : springen  

onder    

              zadel 

(parcours.) 

    * * *  

3° dag proclamatie 

/aanduiding kamp.  

        

 

 

BELANGRIJKE INFO   

 

- Tijdens de tweede fase worden enkel de DRIEJARIGE kandidaat dekhengsten beoordeeld. De oudere   

   kandidaat dekhengsten worden uitsluitend voorgesteld tijdens de derde fase.  

   Van de vierjarige kandidaat springhengsten wordt verwacht dat zij deelnemen aan minimum 2 wedstrijden van de 

hengstencompetitie 2019. De info over de hengstencompetitie is terug te vinden op de website: 

www.hengstencompetitie.be 

   De vierjarige kandidaat dekhengsten die aantreden op derde fase, kunnen niet deelnemen aan de finale van de 

   hengstencompetitie.  

- BWP TOP Stallion Auction voor de kandidaat veilinghengsten die doorgaan naar de derde dag van de hengstenkeuring. De 

kandidaat veilinghengsten die niet doorgaan kunnen geveild worden via de internetveiling.  

    Voor meer info hierover kan de voorsteller steeds terecht op het BWP secretariaat. 

- Springen in vrijheid : er wordt maar één eigen begeleider toegelaten in de piste. Deze kan zich opstellen in de bocht voor 

de hindernis. 

- Verplichte verkenning van de piste op woensdag : 

   De kandidaat springhengsten moeten een paar maal door het lijntje met lagere sprongen lopen. Ook voor de 

dressuurhengsten is er korte verkenning aan de hand of in vrijheid.  

  

    



- De waarborg voor de controle op de lichaamsvreemde stoffen valt weg. Wel moet er door de voorsteller een verklaring 

ondertekend worden dat bij een positief resultaat zijn hengst niet aanvaard wordt en hij akkoord gaat met de publicatie in 

het tijdschrift Equitime en de betaling van 1000 euro.  

- De primering van de BWP geboren 3-jarigen vindt plaatst aan het einde van de derde fase. Voor de optie springen wordt  

   een kampioenhengst en eerste en tweede reservekampioenhengst aangeduid en voor de optie dressuur uitsluitend een  

   kampioenhengst. 

- Beoordelingsrapport van de moeders van de hengsten die doorgaan naar de derde fase.  

  Het is de bedoeling dat van al de in België aanwezige moeders ( zowel van de BWP geboren als de niet BWP  

  geboren ) een beoordelingsrapport wordt opgemaakt. Van de merries waarvan nog  

  geen merrierapport ter beschikking is, gebeurt de opmaak door de nationale BWP juryleden tussen de tweede en  

  derde fase. De kostprijs is 60.50 euro. Van de moeders die niet aanwezig zijn in België wordt het  

  rapport of worden de scores opgevraagd aan het betrokken buitenlands stamboek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


