
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  REGLEMENT BETREFFENDE DE KEURING VAN 

KANDIDAAT DEKHENGSTEN BRp 

 

 
 
 
 



1. Situering 
Wanneer de fokkersvereniging “Het Belgisch 
Warmbloedpaard v.z.w. - B.W.P.” zich tot doel 
stelt om een pony te fokken die beantwoordt aan 
de veelzijdigheid van de ruiterij, dan vormt een 
zorgvuldig selectieprogramma daarin de basis. 
Voor de mannelijke dieren krijgt dit een extra 
dimensie. Het aantal nakomelingen dat zij 
kunnen produceren kan immers erg groot zijn en 
dus ook hun invloed op de paardenstapel. 
In functie van de doelstelling is het dan erg 
belangrijk om zeker de invloed van de vaders zo 
goed mogelijk te sturen. 
De keuringen van nieuwe hengsten voor de 
openbare dekdienst vormen hierin een belangrijk 
gegeven. Dat zijn immers de gelegenheden om 
de vaders te selecteren waarvan men verwacht 
dat zij het juiste genetische materiaal zullen 
doorgeven. 

2. Overzicht 
In de keuring staat de dag centraal waarop de 
kandidaat dekhengsten zich dienen aan te 
bieden op de ruiterschool te Oud-Heverlee. 
Dit initiatief gaat door op het einde van maart, 
samen met de derde fase van de keuring van de 
kandidaat dekhengsten BWP. 
Op basis van de prestaties tijdens de onderdelen 
van het programma, beslist de door de Minister 
van Middenstand en Landbouw benoemde jury, 
welke kandidaat dekhengsten aanvaard worden 
voor de openbare dekdienst B.W.P. 

3. Inschrijven voor de keuring 

3.1. Inleiding 
Om ingeschreven te kunnen worden voor de 
keuring dienen zowel de kandidaat dekhengst als 
de inschrijver-eigenaar aan een aantal 
voorwaarden te voldoen en moet de inschrijving 
gebeuren conform de afspraken : 

3.2. Voorwaarden voor de kandidaat 
dekhengst : 
3.2.1. De inschrijving voor de keuring kan 
aanvaard worden van : 
A.De hengsten die voldoen aan al de hierna 

volgende voorwaarden :  
1. wat het stamboek van registratie bij de 

geboorte betreft, vallen onder één van de 
volgende categorieën: 
- de hengsten “BRp geboren”, of zij die 

vanaf de geboorte in de registers van de 
Belgische Rijpony ingeschreven zijn. 
Hengsten geregistreerd in het 
wachtregister worden alleen toegelaten als 

zij voortkomen uit een kruising volbloed x 
pony. 

- de hengsten van het type rijpony komende 
uit volgende door de Belgische Rijpony 
erkende niet raszuivere ponystamboeken 
of uit de nevenregisters van de raszuivere 
ponyfokkerijen :  
° België : - Welsh sectie K 

- sBs afdeling pony 
° Nederland : 

- Nederlands Rijpaarden- en 
Ponystamboek 

- Verenigd Nederlands Welsh : sectie K 
° Duitsland :  

Baden-Württemberg :  
- Württemberger Reitpony ( Deutsches 

Reitpony ) 
- Welsh sectie K 
Bayern, Verband der Kleinpferdzüchter 
Bayerns e.V. : 
- Bayerisches Reitpony (Deutsches 

Reitpony ) 
- Welsh sectie K 
Hessen, Verband der Ponyzüchter 
Hessen e.V. :  
- Hessisches Reitpony ( Deutsches 

Reitpony ) 
- Welsh sectie K 
Niedersachsen :  
1.Verband der Pony- und 

Kleinpferdezüchter Hannover e.V. :  
- Hannover Reitpony ( Deutsches 

Reitpony ) 
- Welsh  sectie K 

2.Pferdestammbuch Weser-Ems e.V. :  
- Reitpony Weser-Ems ( Deutsches 

Reitpony ) 
- Welsh Montain : sectie K 

3.Zuchtverband für Deutsche Pferde e.V.  
- Reitpony des ZfdP ( Deutsche 

Reitpony )  
- Welsh sectie K 

Nordrhein-Westfalen :  
1.Rheinsches Pferdestammbuch e.V. :  

- Reinsches Reitpony (Deutsches 
Reitpony) 

- Welsh sectie K 
2.Westffälisches Stammbuch e.V. 

- Westfälisches Reitpony ( Deutsches 
Reitpony )  

- Welsh sectie K 
Rheinland-Pfalz, Pferdezuchtverband 
Rheinland-Pfalz-Saar :  

- Reitpony Rheinland-Pfalz-Saar 
(Deutsches Reitpony) 

- Welsh sectie K 
Schleswig-Holstein, Pferdestammbuch 
Schleswig-Holstein / Hamburg :  

- Reitpony Schleswig-Holstein  / 
Hamburg 

- Welsh sectie K 



 

 

3 

Sachsen, Pferdezüchtverband Sachsen 
- Sachsischen Reitpony ( Deutsche 

Reitpony ) 
- Welsh sectie K 

Sachsen-Anhalt, Pferdezuchtverband 
Sachsen-Anhalt e.V. :  

- Sachsen-Anhaltiner Reitpony 
(Deutsches Reitpony) 

- Welsh sectie K 
Thüringen,  Verband Thüringer 
Pferdezüchter e.V. : 

- Thüringer Reitpony 
- Welsh sectie K 

° Frankrijk, Services des Haras, des 
Courses er de l’Equitation : Poney 
Français de Selle 

° Verenigd Koninkrijk : 
- National Pony Society 
- Welsh Pony and Cob Society : sectie K 

- Hengsten van de rassen New Forest en 
Dartmoor, die ingeschreven zijn door een 
fokvereniging of in een stamboek dat 
ervoor erkend is. 
De hier bedoelde raszuivere hengsten 
kunnen aangeboden worden op de keuring 
van de kandidaat dekhengsten voor de 
Belgische Rijpony, ongeacht of zij al dan 
niet aanvaard werden voor het raszuivere 
stamboek. 
Raszuivere Dartmoorponyhengsten 
kunnen pas voorgebracht worden op de 
keuring van de kandidaat dekhengsten 
voor de Belgische Rijpony nadat zij in het 
vorige kalenderjaar voorgebracht zijn op 
de Belgische keuring van de kandidaat 
dekhengsten voor het ras. 

- Ponyhengsten die ingeschreven zijn in een 
stamboek dat niet vermeld staat in de 
bovenstaande lijst, kunnen ingeschreven 
worden indien via de eerste vier 
generaties kan uitgemaakt worden dat zij 
uit door BRp erkende stamboeken komen. 

2. voldoen aan volgende zoötechnische 
voorwaarden: 
- bij de meting zonder ijzers, moet de 

minimum schofthoogte groter zijn dan 
1,10m. De maximum toegelaten hoogte is  
tot en met 1,47 m op 3-jarige leeftijd en tot 
en met 1,48m op oudere leeftijd. 

- Wat de bloedvoering betreft: 
° Geen 100% Welsh pony of Connemara 

pony zijn; 
° géén 100% zuiver volbloed zijn: niet 

Arabisch, niet Engels of niet uit de 
combinatie. 

- vier gekende generaties voorouders 
hebben, te bewijzen met een officiëel 
stamboekdocument. Voor de kandidaat 
dekhengsten komende van het New 
Forest ponystamboek wordt het begrip 
F.H. (Forest Horse) en F.M. (Forest Mare) 

in de vierde generatie van de voorouders 
aanvaard. 

- op uitzondering van Arabische volbloeden, 
Engelse volbloeden of Klein Pferd, mag 
tot in de vierde generatie van de 
voorouders geen “paard” voorkomen. 
Produkten uit Duitsland met in hun 
pedigree het begrip “Klein pferd”, zijn 
toegelaten indien dit “Klein pferd” komt uit 
een kruising tussen een pony met een 
Engelse volbloed, met een Arabische 
volbloed of met een Angloarabier. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat niet 
de maat bepalend is, maar wel het begrip 
“paard” of “pony”. 

3.  de kandidaat dekhengsten die minder dan 
50% volbloed zijn, moeten minstens 3 jaar 
zijn of worden tijdens het keuringsjaar. Voor 
de anderen is dat minstens 4 jaar. 

4.  De hengst mag in het zelfde kalenderjaar 
niet deelgenomen hebben aan de keuring 
van een ander Belgisch ponystamboek. 

5.  De hengst mag geen vroegere BRp 
dekhengst zijn die afgekeurd werd. 

 
N.B. Oudere hengsten die bij de vorige 

keuringen niet aanvaard werden, kunnen 
opnieuw voorgesteld worden. 

 
B.Terugkerende hengsten :  
Als terugkerende hengst worden beschouwd, de 
categorie hengsten die BRp dekhengst waren, 
maar die uit de dekdienst gegaan zijn nadat ze 
aan alle verplichtingen hadden voldaan. 
 
3.2.2. Noodzaak van advies voor de 
kandidaat-dekhengsten vanaf 9 jaar 
Voor elke kandidaat dekhengst van 9 jaar of 
ouder in het jaar van de keuring, is er een 
advies nodig over het al of niet voldoende zijn 
van de eigen prestaties in de sport of die van 
zijn afstammelingen. Het advies moet 
aangevraagd worden door de 
verantwoordelijke voor de kandidaat 
dekhengst. Het is tevens deze persoon aan 
wie antwoord gegeven wordt. Een 
gedetailleerd overzicht van officieel behaalde 
prestaties (eigen of van de afstammelingen) 
moet de aanvraag vergezellen. De aanvraag 
wordt behandeld door de ponycommissie en 
de hengstenjury. Voor de kandidaat-
dekhengsten, die reeds ingeschreven waren 
voor de keuring en die, na het ontvangen van 
het advies, teruggetrokken worden, wordt het 
inschrijfgeld terug betaald. Voorlopig worden er 
nog geen te behalen niveaus vastgelegd. Er 
zal naar gestreefd worden om hier in de 
toekomst toe te komen. 
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3.3. Voorwaarden geldend voor de 
inschrijver-eigenaar : 
De inschrijver eigenaar wordt beschouwd als de 
verantwoordelijke voor de kandidaat dekhengst. 
Vanuit het standpunt van de “vereniging” wordt 
naar hem toe gesteld dat hij : 

- lid is van de fokkersvereniging; 
- een Belgisch adres heeft. 

3.4. Inschrijfprocedure : 
Het inschrijven van hengsten dient te gebeuren 
via het secretariaat B.W.P., Waversebaan 99, 
3050 Oud-Heverlee en vóór 1 maart. 
 
Verder is de inschrijving pas geldig als aan 
volgende formaliteiten voldaan is: 
1.Betaling van de keuringsbijdrage : 

- 50 euro voor de kandidaat dekhengsten die 
van bij de geboorte inschreven zijn bij de 
Belgische Rijpony; 

- 75 euro voor de andere hengsten. 
De keuringsbijdrage wordt in geen geval 
terugbetaald. 

2.Afgifte van het stamboekdocument 
Van de kandidaat dekhengsten die van bij de 
geboorte ingeschreven zijn bij de Belgische 
Rijpony, moet het originele stamboekbewijs 
B.W.P. afgegeven worden. 
Om hengsten in te schrijven die in een ander 
stamboek geboren zijn, moet een fotokopie 
van het origineel stamboekdokument 
afgegeven worden. 

3.Het opgegeven zijn van de schofthoogte. 
4.Indien ze bestaan, op een lijst de prestaties 

bijvoegen van de hengst, aanverwanten en 
eventueel nakomelingen indien het een reeds 
elders goedgekeurde hengst is. 

4. Inschrijven voor de bijzondere 
keuring 
° Een bijzondere keuring is mogelijk bij de 

dood van een dekhengst BRp. In dat geval 
mag de betrokken hengstenhouder tot 1 juli 
van het lopende dekseizoen een bijzondere 
keuring aanvragen om in de vervanging van 
deze dekhengst te voorzien. 

° Deze keuring verloopt onder dezelfde 
voorwaarden als voor de kandidaat 
ponyhengsten. Voor deze keuring moet een 
bijdrage geleverd worden van 250 euro die 
niet terug betaald wordt. 

5. De beoordeling en selectie van de 
kandidaat dekhengsten. 

5.1. Algemene richtlijnen verband 
houdende met het geheel van de 
keuring: 
° Er is geen aan te houden verhouding 

vastgelegd, tussen het aantal te aanvaarden 
dekhengsten dat van bij de geboorte 
ingeschreven is bij de Belgische Rijpony en de 
“niet-BRp. geboren“. Het spreekt vanzelf dat de 
beoordeling van de “niet BRp geboren 
kandidaat dekhengsten” minstens even streng 
moet zijn, dan die van de “BRp geboren”. 
Het uitgangspunt moet zijn dat de aanvaarde 
“niet BRp geboren“ hengsten een verrijking zijn 
voor het stamboek. 

° De algemene richtlijnen die kaderen in een 
beleidsvisie op korte, middellange en zo 
mogelijk lange termijn en die door de Nationale 
commissie voor de Belgische Rijpony 
uitgewerkt zijn, rekening houdend met het 
beschikbaar genetisch materiaal zowel bij het 
dekhengsten- als bij het merriebestand, gelden 
als oriëntering voor de keuring. 

° Voor de onderdelen van de beoordeling, waar 
de kandidaat dekhengsten fysisch 
gepresenteerd worden, geldt het volgende voor 
hen :  
- geen hoefijzers toegelaten voor de kandidaat 

dekhengsten van 3 jaar; 
- correct getoiletteerd zijn (gevlochten) 
- een passend hoofdstel dragen; met of zonder 

bit. 
De begeleiders dienen gekleed te gaan volgens 
de richtlijnen. : witte broek en witte trui, polo of 
sweather. Ook de B.W.P. of BRp sweather en 
polo zijn toegelaten. Bij slecht weer mag de 
B.W.P. regenjas gedragen worden. 

° Commentaar aan de micro : enkel objectieve 
gegevens van de hengsten kunnen vermeld 
worden. 

° De jury heeft de bevoegdheid om binnen de 
onderdelen waarop de kandidaat-dekhengsten 
beoordeeld worden (punt 5.2. in het reglement) 
bijkomende prestaties te vragen of de 
voorstelling te stoppen. 

5.2. De elementen waarop de kandidaat 
dekhengsten beoordeeld worden 

5.2.1. De bloedvoering : 
Hoe ? 
De beoordeling van de bloedvoering gebeurt 
door de Hengstenjury op basis van de 
exterieurkenmerken en de prestaties in de sport 
van de bloedverwanten van de kandidaat 
dekhengst. 
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Wanneer ? 
De beoordeling van de bloedvoering gebeurt in 
de periode tussen het afsluiten van de 
inschrijvingen en het moment van de eerste 
exterieurbeoordeling. 
 
Voor welke kandidaat dekhengsten ? 
Is van toepassing op alle kandidaat dekhengsten, 
op uitzondering van de “terugkerende hengsten”. 

5.2.2. Enkele fysische aspecten : 
Wat? 
Worden onderzocht : - de schofthoogte 

 - het gebit 
 - de teelballen 

 
Hoe? 
Door de verantwoordelijke dierenarts. 
Het aantreden dient zoveel mogelijk in volgorde 
van de cataloog te gebeuren. 
Het meten van de schofthoogte gebeurt op een 
verhard horizontaal vlak, in aanwezigheid van 
de voorsteller en minstens één lid de 
Hengstenjury. Publiek wordt toegelaten tot 
achter de (eventueel te plaatsen) afsluiting. 
De aangestelde meter bepaalt de opstelling en 
het aantal keer dat er links en rechts gemeten 
wordt. 
Wanneer? 
° Ofwel, op het einde van maart (=samen met de 

derde fase van de keuring van de nieuwe 
hengsten “Belgisch Warmbloedpaard”); ofwel 
op de bijzondere keuring. 

° De fysische aspecten worden onderzocht vóór 
de presentatie voor de exterieurbeoordeling. 

° Op straffe van uitsluiting aan het verdere 
verloop van de keuring, dient de voorsteller 
de kandidaat dekhengst vóór het verstrijken 
van vastgelegde tijdstip aan te bieden voor 
het meten. Dit tijdstip wordt op voorhand 
bekend gemaakt. 

° De voorsteller die niet akkoord is met het 
resultaat van de meting, kan de kandidaat-
dekhengst dezelfde dag een tweede keer 
voorbrengen ter meting. Hiervoor hoeft geen 
speciale aanvraag gedaan te worden. Ook 
voor deze tweede meting dient de kandidaat-
dekhengst vóór het verstrijken van 
vastgelegde tijdstip aangeboden te worden. 

 
Waar? 
Meetplatform aan de ruiterschool. 
 
Voor welke kandidaat dekhengsten? 
Is van toepassing op alle kandidaat dekhengsten, 
op uitzondering van de “terugkerende hengsten”. 

5.2.3. Het exterieur : 
Hoe ? 
° Bij de exterieurkeuring worden de kandidaat 

dekhengsten door de jury beoordeeld in 

stilstand, stap en draf. Er is eerst de 
beoordeling op de harde bodem, dan op zachte 
ondergrond. 

° Aantreden gebeurt per leeftijd, in volgorde van 
vermelding in de cataloog. 

° Plaats waar de kandidaat dekhengsten halt 
dienen te houden voor de jury dient goed vlak 
te zijn. 

 
Wanneer ? 
° Ofwel, op het einde van maart (=samen met de 

derde fase van de keuring van de kandidaat 
dekhengsten “Belgisch Warmbloedpaard”); 
ofwel op de bijzondere keuring. 

° Presentatie gebeurt na het meten van de 
schofthoogte, het diergeneeskundig onderzoek 
en de controle van het signalement. Dit 
programmaonderdeel kan ten vroegste starten 
nadat de schofthoogte van elke kandidaat 
dekhengst gemeten en bij de jury bekend is. 

 
Waar ? 
De exterieurbeoordeling op harde bodem vindt 
plaats op de parking voor de burelen aan de 
ruiterschool. 
De beoordeling op zachte bodem gebeurt in een 
speciaal daartoe aangelegde ring op de weide 
van de ruiterschool. 
 
Voor welke kandidaat dekhengsten ? 
Is van toepassing voor alle kandidaat 
dekhengsten die weerhouden zijn na het meten 
van de schofthoogte. Ook de terugkerende 
hengsten. 

5.2.4. Het vrij springen : 
Hoe? 
° Drie oefensprongen en 5 definitieve sprongen. 

Oefensprong 1: kruisje; oefensprong 2: lage 
rechte; oefensprong 3: lage oxer. 
Definitieve sprong 1: rechte op eindhoogte; 
overige definitieve sprongen: oxer van 110 cm 
breed op eindhoogte. 
De eindhoogte is 80 cm voor de kandidaat-
dekhengsten kleine maat en 100 cm voor de 
grote maat. 
Op ongeveer 6 meter voor de hindernis wordt 
een cavaletti geplaatst. 

° De hindernis moet open gebouwd zijn. 
° De voorsteller heeft het recht om de afstand 

tussen de hindernissen aan te passen. 
° De springtechniek en het springvermogen 

zullen beoordeeld worden. Ook de galop van de 
kandidaat dekhengsten moet de nodige 
aandacht krijgen. 

° Aantreden in volgorde van de cataloog. 
° Bandages zijn niet toegelaten, wel 

beenbeschermers. Deze dienen van 
kunststof te zijn met klittenbandsluiting. 
Achteraan zijn enkel korte beenbeschermers 
toegelaten. 
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Wanneer? 
° Ofwel, op het einde van maart (=samen met de 

derde fase van de keuring van de kandidaat 
dekhengsten “Belgisch Warmbloedpaard”); 
ofwel op de bijzondere keuring. 

° Tijdens de derde fase van de keuring van de 
kandidaat dekhengsten Belgisch 
Warmbloedpaard”, vindt het vrij springen 
plaats tijdens de middagpauze. Tijdens de 
bijzondere keuring sluit het vrij springen aan 
op de exterieurbeoordeling. 

 
Waar ? 
° In de rijhal van de ruiterschool. 
° Inrichting van de piste: Voor de vensters van 

het cafetaria moet er een afrastering komen 
die verhinderd dat kandidaat dekhengsten er 
binnen kunnen springen. 

 
Voor welke kandidaat dekhengsten? 
Is van toepassing op al de kandidaat 
dekhengsten die weerhouden zijn na het 
meten van de schofthoogte en die : 

- jonger zijn dan 9 jaar; 
- niet “terugkerende hengst” zijn 

5.2.5. De rijproef : 
Hoe ? 
° De hengsten die zich aan de proef moeten 

onderwerpen, worden eerst bereden in de 
drie gangen : stap, draf en galop. Hiervoor 
komen zij in groep in de rijhal. 
Daarna volgt de springproef waaraan 
deelgenomen wordt in volgorde van cataloog. 
De proef is dezelfde als welke geldt voor de 
keuring van de kandidaat dekhengsten voor 
het Belgisch Warmbloedpaard. Over de 
hoogte en het aantal van de hindernissen 
wordt beslist door de jury. 

° De kandidaat dekhengsten worden bereden 
door de eigen ruiter. 

° Hulpteugels, bandages zijn niet toegestaan. 
Beenbeschermers enkel bij het springen. 
Deze dienen van kunststof te zijn met 
klittenbandsluiting. Achteraan zijn enkel korte 
beenbeschermers toegelaten 

 
Wanneer ? 
° Ofwel, op het einde van maart (=samen met 

de derde fase van de keuring van de 
kandidaat dekhengsten “Belgisch 
Warmbloedpaard”); ofwel op de bijzondere 
keuring. 

° Zowel tijdens de derde fase van de keuring 
van de kandidaat dekhengsten Belgisch 
Warmbloedpaard” als tijdens de bijzonder 
keuring, volgt het testen van de 
berijdbaarheid op het vrij springen. 

 
Waar? 

In de rijhal van de ruiterschool. 
 
Voor welke kandidaat dekhengsten? 
Dienen deel te nemen aan deze proeven, 
enkel de kandidaat dekhengsten die méér dan 
49% volbloed voeren. Wanneer zij 9 jaar of 
ouder zijn worden ze vrijgesteld van het 
springen onder de man. 

6. Beslissing 
Na de beraadslaging na het vrij springen wordt 
medegedeeld welke kandidaat dekhengsten, 
onder voorbehoud van het ontvangen van een 
positieve uitslag op de controle van de 
afstamming, door de hengstenjury aanvaard zijn 
voor de dekdienst bij de Belgische Rijpony. 

7. Andere aspecten in verband met 
de keuring van de kandidaat 
dekhengsten 

7.1. Algemeen 

7.1.1. Akkoord verklaring en officiële 
registratie van de verantwoordelijke voor 
de kandidaat dekhengst.  
De officiële verantwoordelijke voor de 
kandidaat dekhengst moet vóór aanvang van 
de keuring gekend zijn en hij dient verklaart te 
hebben dat hij kennis genomen heeft van het 
reglement voor de keuring van de kandidaat 
dekhengsten en dat hij er mee akkoord gaat. 
 
Na ontvangst van de inschrijving wordt vanuit 
het secretariaat een formulier opgestuurd aan 
de inschrijver waarmee de verantwoordelijke 
kenbaar gemaakt moet worden en waarop de 
akkoordverklaring gebeurt. 
Dit formulier dient vóór aanvang van de eerste 
fase van de keuring van de kandidaat 
dekhengsten in het bezit te zijn van het 
secretariaat B.W.P. 

7.1.2. Cataloog : 
Er wordt een cataloog opgesteld waarin al de 
kandidaat dekhengsten opgenomen worden. De 
sortering is op basis van de leeftijd, te beginnen 
met de jongste. 

Keuringsreglement : 
Na de inschrijfdatum wordt, op eenvoudig 
verzoek, het volledige reglement van de keuring 
opgestuurd aan de inschrijver van de hengst. 
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7.2. Tijdens de keuring 

7.2.1. Controle van het signalement : 
Het signalement dient gecontroleerd te worden 
vóór aanvang van de exterieurbeoordeling. 
Voor deze taak wordt beroep gedaan op een 
veulenkontroleur van de konfederatie.  
De controle gebeurt aan het meetplatform aan de 
ruiterschool, op het moment dat enkele fysische 
aspecten van de kandidaat dekhengsten 
beoordeeld worden. 
 
Voor welke kandidaat dekhengsten 
Is van toepassing op alle kandidaat dekhengsten, 
op uitzondering van de “terugkerende hengsten”. 
 
Richtlijnen voor de microleiding 
Er mogen enkel objectieve gegevens over de 
kandidaat dekhengsten medegedeeld worden via 
de micro. 

7.2.2. Nemen van bloedstalen ter controle 
van de afstamming : 
Hoe? 
Door de aanwezige aangeduide dierenarts 
 
Wanneer? 
Na het vrij springen en nadat medegedeeld is 
welke kandidaat dekhengsten weerhouden 
zijn. 
 
Waar? 
Stallen van de ruiterschool 
 
Voor welke kandidaat-dekhengsten? 
Is van toepassing op alle kandidaat dekhengsten 
die goedgekeurd zijn, op uitzondering van de 
“terugkerende hengsten”. 

7.2.3. Controle op lichaamsvreemde 
stoffen 
Kandidaat-dekhengsten kunnen onderworpen 
worden aan de controle op het gebruik van 
lichaamsvreemde stoffen. Via lottrekking wordt 
er per beginnende schijf van 20 kandidaat-
dekhengsten 1 uitgeloot die onderworpen 
wordt aan het onderzoek. De lottrekking 
gebeurt uiterlijk voor aanvang van het vrij 
springen door de hengstenjury. De uitgelote 
nummers, die dan slaan op het 
cataloognummer van de deelnemende 
kandidaat-dekhengst, worden bewaard in een 
gesloten enveloppen. De kandidaat-
dekhengsten die uitgeloot zijn, worden na het 
vrij springen begeleid naar de plaats waar de 
staalname gebeurt. Daar wordt een urinestaal 
door de dierenartsen, die bevoegd zijn voor de 
controle op de lichaamsvreemde stoffen. Eén 

van hen levert de stalen af aan een erkend 
laboratorium. 

7.2.4. Voorstelling aan de hand van de 
aanvaarde kandidaat dekhengsten : 
Hoe? 
Al de kandidaat ponyhengsten komen in 
groepen in de piste. Na één ronde stappen 
worden uit iedere groep de aanvaarde 
ponyhengsten, onder voorbehoud van een 
positieve uitslag op de controle op de 
afstamming en een negatief resultaat op het 
onderzoek op lichaamsvreemde stoffen, 
opgeroepen en opgesteld in het midden van 
de piste. De niet-goedgekeurde hengsten 
verlaten de piste. 
 
Wanneer? 
Na het bekend maken van de uitslag 
 
Waar? 
In de binnenpiste van de ruiterschool. 
 
Voor welke dekhengsten? 
Al de weerhouden dekhengsten 

7.2.5. Verslag met de beoordeling van de 
kandidaat dekhengsten. 
Op verzoek van de verantwoordelijke van een 
hengst deelt de voorzitter van de Hengstenjury 
aan hem de motivatie van de beslissing mee. 
Verder stelt de hengstenjury voor elke 
kandidaat dekhengst een uitvoerig 
keuringsrapport op. Dit rapport wordt 
bijgehouden op het secretariaat en kan 
gebruikt worden bij de publikatie van de 
nieuwe dekhengsten in het tijdschrift “Het 
Belgisch Warmbloedpaard”. Het rapport kan 
ook opgevraagd worden door de voorsteller 
van de hengst en is binnen de week 
beschikbaar op het secretariaat. 

8. Taken en verantwoordelijkheden 

8.1. Toezicht : 
De ambtenaar die belast is met het toezicht op 
de werking van B.W.P., controleert de naleving 
van het keuringsreglement. Hiertoe kan hij 
ambtshalve de deliberaties van de 
hengstenkeuringscommissie bijwonen waarbij 
hij let op het respecteren van het 
keuringsreglement. 

8.2. Nationale commissie Belgische 
Rijpony : 
De Nationale Commissie van de Belgische 
Rijpony is verantwoordelijk voor de organisatie 
van de keuring. Zij neemt alle initiatieven, 
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gericht op een goed verloop, conform de 
reglementaire bepalingen. 

8.3. De voorzitter van de 
hengstenkeuringscommissie, de 
verantwoordelijke dierenarts en de 
secretaris B.W.P.  
Deze personen leggen alle documenten en 
verslagen voor en verschaffen alle gevraagde 
inlichtingen met betrekking tot de keuring aan 
de ambtenaar belast met het toezicht. 

8.4. De hengstenkeuringscommissie 
Zij beoordeelt de kandidaat dekhengsten en 
beslist welke ervan weerhouden worden v oor de 
openbare dekdienst voor de Belgische Rijpony. 
Verder stelt de hengstenjury voor elke aanvaarde 
hengst een uitvoerig keuringsrapport op. 

8.5. Overlegcommissie 
Oordelen over situaties die los staan van het 
beoordelen van de kandidaat-dekhengsten en die 
het gevolg zijn van onduidelijkheden in de tekst 
of van interpretaties, gebeurt door de speciaal 
daartoe aangesteld overlegcommissie. Deze 
bestaat uit de Voorzitter BRp, de zoötechnisch 
medewerker BWP en de secretaris BWP. 

8.6. Medewerkers 
Voor de uitvoering van taken die verband houden 
met de organisatie en het verloop van het 
programma, kunnen medewerkers of diensten 
ingeschakeld worden. 
De in te vullen taken zijn opgesomd in bijlage. 
 

Bijlage : TAKEN :  
 
- EHBO : 
- Secretaris bij het meten en veterinaire 

gedeelte. 
- Coördinator (toezicht op verloop volgens 

reglement: aantal te nemen sprongen, 
opstelling van de hindernis, gebruik van de 
getten…) 

- Doorgever van stokmaten aan micro. 
- Ringmeesters. 
- Terrein- en pistepersoneel. 
- Micro. 
- Veearts van dienst. 
- Hoefsmid. 
- Plaatselijk secretariaat. 
- Verdeling drank- en lunchbonnen. 
- Bediening van juryleden en medewerkers. 
 


