
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 
BAPS vzw - 28 MAART 2014 

ELEWIJT CENTER - ELEWIJT

1. INLEIDING DOOR DE VOORZITTER

Voorzitter Dr. Samy Abdellich bracht volgende inleidende woorden::
“Beste leden en vrienden van het Arabisch paard,
Het is alweer 1 jaar geleden dat we samen zaten om de jaarwerking van het Belgisch Arabische Paarden-
stamboek te bepreken en ik dank u voor deelname aan deze nieuwe Algemene Vergadering.
Ik houd er ook aan de leden van de Raad van Bestuur te danken die tijd besteden om taken uit te voeren die 
hen werden toevertrouwd. In onze nieuwe equipe werken we in eendracht en met respect voor elkaar.  De 
werking in het jaar 2013 verliep in een serene en constructieve sfeer.  Ilse Verbruggen is verantwoordelijke 
voor de show, Magali Deleau is verantwoordelijke voor de website (FR) en de promotie.  Bart Beckers is 
onze penningmeester en verantwoordelijke voor de webiste (NL),  Marc Hoebeke is verantwoordelijke voor 
de endurance en Marc Somerhausen is onze vertegenwoordiger in het CWBC, verantwoordelijke dressuur, 
de hengstenkeuring en de communicatie.  Winand Bijnens is 22 jaar trouw op post als secretaris. 
Deze equipe wordt efficiënt aangevuld door Anoek Janssen, die zich zeer snel en goed heeft ingewerkt in de 
uitgebreide werkzaamheden van het BAPS-SBCA secretariaat. Anoek is erg gedreven in haar werk dat ze 
met haar vele vaardigheden uitstekend verricht.
Er dienen 2 bestuurders verkozen te worden: 1 Franstalige en 1 Nederlandstalige zoals vermeld in punt 11 
van de dagorde van deze Algemene Vergadering.  Ik kom er straks op terug.
Ondanks onze moeilijke financiële situatie waarover u vorig jaar werd ingelicht en ondanks de vermindering 
van het aantal leden in 2013 toont de jaarrekening 2013 een positief resultaat.  De forse maatregelen die we 
vorig jaar namen zorgden voor een kentering: we kunnen een positief resultaat van € 14.326,85 tonen en dit 
terwijl we 2012 hebben afgesloten met een negatief resultaat van € 24.453,29.  Ik laat Bart Beckers u straks 
de verdere details meedelen alsook de begroting 2014.
Winand zal u onze statistieken over 2013 voorstellen.  Ik geef u nu reeds kort de belangrijkste informatie:  het 
aantal geregistreerde paarden in 2013 is 522 en we hebben 222 exports geregistreerd.
Zoals reeds vorig meegedeeld hebben we een nieuw stamboek geopend: Belgian Pinto Arabian Horses 
(BPAH).  Hierbij werden de regels van het Ministerie van Landbouw en Visserij, onze erkennende overheid,, 
gerespecteerd.   BAPS vzw beheert nu 5 stamboeken nl. Arabische volbloedpaarden, Arabische Halfbloed-
paarden, Anglo-Arabische volbloedpaarden, Anglo-Arabische sportpaarden en tenslotte de Belgian Pinto 
Arabian Horses.  Winand Bijnens zal u verder informeren.
Bij de endurance hebben we een nieuwigheid met name een sterrenklassement voor endurance paarden.  
Marc Hoebeke legt uit waarover het gaat..
De promotie van het Arabisch paard kreeg ook de nodige aandacht via deelnames aan diverse evenemen-
ten, met veel succes overigens: Flanders Horse Expo in Gent, het salon van het paard (WEX)l à Marche en 
Famenne (editie 2014 in voorbereiding). Magali Deleau en Ilse Verbruggen zullen u verdere details brengen. 
We hebben BAPS vzw vertegenwoordigd door deelname aan meerdere vergaderingen (IFAHR, ECAHO, 
VCP, CWBC) waar we steeds de standpunten van BAPS hebben verdedigd ten voordele van onze Belgische 
paarden en dit in alle disciplines.  

De laatste hengstenkeuring kende een anders maar positief verloop.  Er werd een nieuwe methode toege-
past om de jonge hengsten te beoordelen.  Marc Somerhausen brengt u op de hoogte van de nieuwe moda-
liteiten. Hij spreekt ook over dressuur en western riding.
Vervolgens, onze website: onze website werd door aanvallen van één of meerdere hackers volledig geblok-
keerd in 2013.  Er wordt gewerkt aan een volledig nieuwe website die nu al online is.  Bart Beckers informeert 
u hierover.
Zoals u kan vaststellen zijn we in onze vereniging erg actief en werden in 2013 allerlei acties ondernomen 
zowel in het voordeel van professionele fokkerijen als van amateurfokkers.
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We hebben nog meer plannen voor de nabije toekomst: de organisatie van het Belgisch kampioenschap 
show in september 2014.   BAPS vzw zal dit evenement zelf organiseren bij gebrek aan kandidaten voor de 
organisatie en ook om het evenement een nieuw elan te geven. Nochtans houdt het organiseren van een BK 
risico’s in als we terugdenken aan het verleden toen BAPS vzw 2 maal het BK organiseerde dat resulteerde 
in een financieel verlies. Maar BAPS vzw neemt haar verantwoordelijkheid en zal alles in het werk stellen om 
tijdens dit evenement  het Arabisch paard in België op de kaart te zetten. We  hebben intussen al de steun 
van meerdere sponsors die we hierbij van harte danken. Zoals u weet zorgt deze show  ervoor dat onze 
fokkerij, die internationale faam geniet, in de kijker wordt geplaatst. Het is dus van het grootste belang dit 
evenement te behouden.
Vanuit een permanente bezorgdheid om de genetische kwaliteiten van onze paarden te vrijwaren vragen wij 
uw akkoord om de hengsten die gebruikt worden voor de openbare dekdienst en de donormerries bij embryo-
transfer te testen op CA.  Dit houdt niet in dat we hengsten of merries willen uitsluiten voor de voortplanting.  
De Cerebellaire abiotrofie (CA) is een genetische ziekte die, wanneer ze verspreid wordt in onze fokkerij, op 
termijn voor gevolg kan hebben dat bepaalde bloedlijnen van Arabische volbloedpaarden zullen verdwijnen.  
Mevr. PhD Ir. Femke Hannes, verbonden aan de KULeuven, zal u een uiteenzetting brengen over onderzoe-
ken op embryo’s om genetische ziekten op te sporen en om het geslacht van het veulen te bepalen.
Om onze diensten aan de leden uit te breiden, wil ik hierbij ideeën en acties voorstellen voor de toekomst::
• Voor alle hengstenhouders een gratis advertentie in BAPS News om dekkingen te promoten voor kleine 
fokkers en aan betaalbare prijzen.
• Het organiseren van 2 AMATEURSHOWS, 1 in Vlaanderen en 1 in Wallonië om kleine fokkers in de gele-
genheid te stellen deel te nemen en hen de mogelijkheid te bieden in competitie te treden met paarden van 
hetzelfde niveau.  Deze shows zullen niet gelinkt zijn aan een andere show.
• Vanuit hetzelfde idee willen we 2 AMATEUR koersen 15 km endurance organiseren, opnieuw 1 in Vlaan-
deren en 1 in Wallonië.
We zullen ook de mogelijkheid bestuderen om galoprennen voor amateurs te organiseren.
• We gaan vormingssessies en uiteenzettingen over diverse onderwerpen geven zoals bv. hoe een paard 
houden in optimale omstandigheden, hoe een paard voorbereiden op endurance, op deelname aan show, 
hoe een stoeterij uitbouwen…
• Wij zullen op onze website een rubriek FAQ toevoegen met als doel nuttige informatie te verstrekken aan 
alle geïnteresseerden.
Zoals u heeft kunnen vaststellen is onze equipe dynamisch en zijn de ideeën gericht op de promotie van het 
Arabisch paard in België en buiten onze landsgrenzen.
Ik dank u voor uw aandacht en uw steun in het afgelopen jaar.”

2.  GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 2013 (BAPS NEWS NR. 
84)

Er kwamen geen vragen en opmerkingen en het verslag werd unaniem goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering.

3. JAARVERSLAG 2013 VAN DE SECRETARIS

3.1 Statistieken 2013

3.1.1. Totaal aantal geregistreerde paarden 

In 2013 werden in totaal 522 paarden geregistreerd, een hoger aantal dan de vorige 2 jaren. Geregistreerde 
paarden zijn veulens en geïmporteerde paarden.

3.1.2. Aantal geboren veulens

De dalende trend van het aantal geboortes werd in 2013 verder gezet.  In België werden in 2013   389 veu-
lens geboren die worden geregistreerd in één van onze 5 stamboeken.

3.1.3.  Imports 

Het aantal imports is in 2013 fors gestegen.  Met een totaal aantal van 100 geïmporteerde paarden zitten we 
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aan een recordaantal als we de aantallen vanaf 1998 bekijken.  Paarden uit Brazilië, de Verenigde Staten en 
Duitsland staan bovenaan de lijst als landen van herkomst.

3.1.4.  Exports 

We stellen opnieuw een sterke stijging van het aantal geëxporteerde paarden vast.
We dienen erbij te vermelden dat het bij een 40-tal dossiers niet om een verkoop van een paard gaat maar 
om een administratieve export, een terugkeer naar de eigenaar.   Het gaat om paarden die bij de grote show-
trainingscentra werden geregistreerd voor de show of fokkerij.   
Het Midden-Oosten maar ook onze buurlanden Nederland en Frankrijk zijn onze belangrijkste handelspart-
ners.
Opnieuw hebben vele kleine fokkers paarden kunnen exporteren naar het Midden-Oosten.  De uitstekende 
reputatie op wereldniveau van Belgisch gefokte paarden hebben we vooral te danken aan onze topfokkers, 
topstoeterijen en toptrainers..

3.1.5. Overschrijvingen naar nieuwe eigenaar in België 

Het aantal paarden dat binnen de landsgrenzen van eigenaar veranderde blijft dalen maar de volgende sta-
tistiek laat de nodige nuances zien.

3.1.6. Verhouding tussen aantal geboorten en verkoop van paarden

We verkopen sedert 2010 méér paarden dan we fokken.  In 2013 was dat niet anders:  in totaal veranderden 
503 van eigenaar in het buitenland en in België terwijl 389 veulens werden geboren in 2013.  Het resultaat 
is een positief verhaal.

3.1.7. Ledenaantal

Opnieuw hadden we in 2013 iets minder leden: 928.  Ook het aantal stemgerechtigde leden daalde: 493.

3.1.8. Goedgekeurde hengsten

Het totaal aantal goedgekeurde hengsten is 509.  Dit aantal groeit jaarlijks met de 2 hengstenkeuringen.   Het 
totaal aantal hengsten dat effectief voor de openbare dekdienst wordt ingezet is in de realiteit beperkt tot een 
70-tal.

3.1.9. Castratiepremies

Het aantal premies voor castratie van paarden is sedert 2011 fors gestegen en in 2013 bedroeg het aantal 55.

3.1.10. Aantal veulens uit embryotransplantatie

De cijfers tonen voor 2013 een stijging aan ten opzichte van 2012:   65.  Het is techniek die aan belangrijk-
heid toeneemt in die zin dat meer en meer fokkers  er gebruik van maken.  Ik verwijs hier nu al graag naar de 
interessante uiteenzetting die we straks gaan krijgen van PhD  Ir. Femke Hannes i.v.m. haar onderzoekswerk 
op embryo’s van Arabische volbloedpaarden.
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3.2. Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergaderde 11 maal in het werkjaar 2013.  Tijdens deze vergaderingen werden 
volgende dagordepunten behandeld:
•-voorbereiding en evaluatie van de Algemene Vergadering
•-verdeling van de specifieke taken voor de bestuurders
•-benoeming van een ondervoorzitter: Ilse Verbruggen
•-nieuwe locatie voor de Algemene Ledenvergadering (Huis Ter Nood in Overijse werd verkocht)
•-problemen met de website van BAPS vzw ten gevolge van meermaals hacken
•-nieuwe website van BAPS vzw
•-reglement voor het aanvragen van subsidies voor show, voor sportactiviteiten en promotie
•-personeelsaangelegenheden
•-opvolging van de begroting en de betalingen
•-organisatie van jurycursus  en examen “nationaal jurylid BAPS vzw” en organisatie van de herkansing
•-aanpassing reglement BAPS challenge endurance 
•-correctie van de berekening van de uitslagen van de BAPS challenge endurance 2012
•-sterrenklassement endurance
•-voorbereiding General Meeting ECAHO
•-showkalender 
•-voorbereiding vergadering met de Belgian officials - show
•-aanpassingen Yellow Book 
•-organisatie van het Belgisch kampioenschap show 2014 door BAPS vzw
•-BAPS trophy voor de show
•-promotie: organisatie van deelnames aan diverse evenementen 
•-nieuwe stand BAPS vzw voor promotie van het Arabisch paard in België
•-organisatie van de voor- en najaar hengstenkeuring
•-aanpassing reglement hengstenkeuring over de beoordeling van paarden jonger dan 5 jaar
•-ontslagname van de heer De Rom als bestuurder van BAPS vzw
•-Uitbesteding lay-out van BAPS news aan Jutta Kools en momenteel aan Gwen Paesen
•-voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement BAPS vzw
•-voorstel verplicht CA onderzoek
•-nieuw stamboek: Belgian Pinto Arabian Horse
•-uiteenzetting door Prof. Daels over embryotransplantatie
•-foktechnisch reglement BAPS vzw
•-BAPS vzw op facebook
•-beslissing WAHO trophy winnaar
De beslissingen van de Raad van Bestuur werden gepubliceerd op de website van BAPS vzw en in BA PS 
news.
De opgesomde agendapunten zullen verder getailleerd worden toegelicht door de collega’s bestuurders, 
ieder binnen zijn specifieke bevoegdheid.

3.3. Personeel

Mevr. Anoek Janssen is sedert 24.12.2012 in dienst van BAPS vzw.
Vanaf het begin van haar tewerkstelling toonde Anoek een zeer grote inzet, gedrevenheid en persoonlijke 
betrokkenheid voor haar werk. 
Ze was snel vertrouwd met onze reglementen en de volledige paardenadministratie zodat ze onmiddellijk 
de leden op een adequate wijze kon van dienst zijn.
Na enkele maanden slaagde Anoek erin haar administratie volledig op punt te stellen zodat er totaal geen 
achterstand meer was.  Ook nu is dat het geval zodat leden erop kunnen rekenen hun documenten binnen 
de 14 dagen te ontvangen op voorwaarde dat de leden alle formaliteiten hebben vervuld om registratie 
mogelijk te maken. Ik ben van mening dat we hier terecht trots op mogen zijn en Anoek verdient dan ook 
een applaus.
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3.4. ECAHO jaarvergadering 2014

3.4.1. Algemene vergadering

•. Wijziging in het ledenbestand
- Koeweit wordt “full” member
- Palestina wordt “associate” member (geen stemrecht)
- Kroatië beëindigt het lidmaatschap op eigen vraag

•  Statutenwijziging
Alle Full Members moeten minimum 1 show van de C categorie of hoger organiseren binnen  2 
opeenvolgende jaren om het statuut van “full member” te behouden.  Indien ze niet aan deze voorwaarde 
voldoen wordt hun statuut verlaagd tot “associate member” (zonder stemrecht).  De Algemene Vergadering 
kan, in geval van overmacht, een uitzondering op deze regel toestaan.
Hongarije en de Verenigde Arabische Emiraten verkeren in dit geval.  Er is echter nog geen definitieve 
beslissing gevallen.

•  Verkiezingen
- Mevr. Modderman, die ontslag nam als lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van de sportcommissie, 
werd vervangen door mevr. Chat Elisabeth.
- een 2de  nieuw lid in de Raad van Bestuur : Nasr Marei van Egypte.
- 2 nieuwe leden in de Beroepscommissie voor sancties in de shows : Annette Dixon van Groot-Brittanië en 
Irena Ciesak van Polen

•  Voorstel van de Raad van Bestuur
Ieder land krijgt 1 stem i.p.v. 2 in de Algemene Vergadering.
Dit geeft problemen voor Frankrijk, Egypte en Rusland waar 2 organisaties lid zijn van ECAHO.

3.4.2. Commissie voor identificatie en registratie EAHRIC

In deze ECAHO-commissie van stamboeksecretarissen, waarvan ik voorzitter ben, werd door Prof. Daels 
van de Universiteit Gent een lezing gegeven over embryotransplantatie.  Problemen rond het gebruik van 
documenten en het registreren van veulens uit embryotransfer werden uitgebreid besproken en er werd 
gezocht naar gemeenschappelijke oplossingen.
Een nieuwe Europese regelgeving over stamboeken in de Europese landen kwam ter sprake maar werd 
nog niet bestudeerd.  In de diverse lidstaten zullen hieromtrent studiedagen worden georganiseerd.  Later 
volgt hieromtrent meer informatie.

4.  JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

De leden ontvingen de jaarrekening 2013 van BAPS vzw samen met de uitnodiging voor de Algemene 
Vergadering.

Boekhouder en penningmeester Bart Beckers bracht volgend verslag:
“Wij zijn zeer verheugd u te kunnen meedelen dat het boekjaar van BAPS vzw dit jaar met positieve cijfers 
afsluit, dit in tegenstelling tot het gebudgetteerde verlies.  
Jullie hebben allemaal de jaarrekening per post toegestuurd gekregen, en dus hebben jullie kunnen 
vaststellen dat wij het boekjaar afsluiten met een winst van 14326,85 Euro dit tegenover een gebudgetteerd 
verlies van 11.300,00 Euro
Langs de opbrengstenzijde zagen we enerzijds de inkomsten uit de ledenbijdragen verder dalen, maar door 
de stijging van de import en export van paarden alsook de embryotransfers, konden we onze opbrengsten 
toch doen stijgen.  
We merken ook een lichte stijging in de bijdragen dekking en dekbonnen, wat vermoedelijk volgend jaar 
een stijging in de registratie van veulens zou kunnen meebrengen, wat de negatieve trend van de laatste 
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jaren toch wel wat ongedaan kan maken.  Dit zou ook misschien tot gevolg kunnen hebben dat we terug 
een lichte stijging in het ledenaantal mogen verwachten.
Voor wat betreft de onkosten over het jaar 2013 kunnen wij u meedelen dat de Raad van Bestuur verder de 
nodige inspanningen leverde om de onkosten in evenwicht met het budget te houden.
We konden een aantal kosten wat terug dringen, onder andere in de castratiepremies zagen we een daling 
van het aantal aanvragen.
De personeelskosten werden teruggebracht van nog gedeeltelijk 2 bedienden in 2012 tot 1 in 2013.
Totaal konden we in de kosten toch ongeveer 30.000 Euro besparen ten opzichte van het jaar 2012.
Door de vermindering van de kosten en de stijging van de opbrengsten konden we uiteindelijk een positief 
resultaat van 14.326 Euro bekomen ten opzichte van een verlies van 24.453 Euro in 2012.
Voor wat betreft de bezittingen en schulden van de vzw kunnen wij stellen dat de vzw nog over een reserve 
beschikt van ongeveer 172.761 Euro aan liquide middelen, welke door de winst van het afgelopen jaar 
terug met 20.000,00 euro gestegen zijn ten opzichte van het jaar voorheen.  De schulden van de vzw 
bedroegen eind december 27.839,00 Euro.
Een verdere korte opvolging blijft nog steeds nodig.”

5.  GOEDKEURING JAARREKENING 2013

Er kwamen geen vragen noch opmerkingen. De jaarrekening 2013 werd unaniem door de Algemene 
Vergadering goedgekeurd.
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SBCA - Résultats 31 décembre 2013 BAPS - Jaarrekening 31 december 2013

1. COMPTE DE RESULTATS EUR EUR EUR 1. RESULTATENREKENING

REVENUS OPBRENGSTEN

Revenus d'exploitation Bedrijfsopbrengsten

Cotisations 58.750,00 60.000,00 50.470,00 Lidgelden

Administration chevaux 83.684,46 85.000,00 110.871,37 Administratie paarden
Contributions pur-sang arabes 74.032,00 100.499,41 Bijdragen Arabische Volbloeden
- Inscriptions saillies publiques BA 12.550,00 16.233,94 - Inschrijvingen publieke dekking BA
- Inscriptions saillies privées BA 925,00 836,00 - Inschrijvingen private dekking BA
- Saillies accidentelles BA 400,00 0,00 - Inschrijvingen accid. Dekking BA
- Transferts BA 8.795,00 9.982,64 - Transfers BA
- Importations BA 19.475,00 27.246,00 - Import BA
- Exportations BA 17.852,00 23.822,00 - Export BA
- Transfer d'embryo 14.000,00 22.108,83 - Embryotransfer
- Vente d'embryo 35,00 270,00 - Verkoop embryo
Contributions part-arabes 5.760,00 6.202,00 Bijdragen Arabische Halfbloeden
- Inscriptions saillies publiques BC 2.835,00 2.875,00 - Inschrijvingen publieke dekking BC
- Inscriptions saillies privées BC 300,00 352,00 - Inschrijvingen private dekking BC
- Saillies accidentelles BC 200,00 606,00 - Inschrijvingen accid. Dekking BC
- Transferts BC 1.812,50 1.937,00 - Transfers BC
- Importations BC 100,00 212,00 - Import BC
- Exportations BC 512,50 220,00 - Export BC
Contributions anglo-arabes 437,50 112,00 Bijdragen Anglo-Arabieren
- Inscriptions saillies publiques BB 350,00 66,00 - Inschrijvingen publieke dekking BB
- Inscriptions saillies privées BB 0,00 0,00 - Inschrijvingen private dekking BB
- Saillies accidentelles BB 0,00 0,00 - Inschrijvingen accid. Dekking BB
- Transferts BB 87,50 46,00 - Transfers BA
- Importations BB 0,00 0,00 - Import BB
- Exportations BB 0,00 0,00 - Export BB
Contributions pinto-arabes 50,00 132,00 Bijdragen Pinto-Arabieren
- Inscriptions saillies publiques BP 50,00 132,00 - Inschrijvingen publieke dekking BP
Contributions anglo-arabes de sport 0,00 0,00 Bijdragen Anglo-Arabieren Sport
- Inscriptions saillies publiques BD 0,00 0,00 - Inschrijvingen publieke dekking BD
- Transferts BD 0,00 0,00 - Transfers BD
Autres contributions 3.404,96 3.925,96 Andere bijdragen
- Contributions reçues : passeports 1.091,00 1.287,00 - Ontvangen bijdragen : paspoorten
- Contributions reçues : frais administratifs. 725,96 730,96 - Ontvangen bijdragen : administratieve kosten
- Contributions reçues : duplicatas 1.525,00 1.908,00 - Ontvangen bijdragen : duplicaten
- Contributions reçues : doc. IA WAHO 33,00 0,00 - Ontvangen bijdragen : WAHO KI Doc.
- Contributions reçues : changements nom/adresse 30,00 0,00 - Ontvangen bijdragen : naam/adreswijzigingen

Rubrieken / PostenRubriques / Postes
Comptes     

2012      
Rekeningen

Comptes     
2013      

Rekeningen

Budget     
2013        

Begroting 
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6.  ONTLASTING VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders werden door de Algemene Vergadering unaniem ontlast voor het boekjaar 2013.

7.  VOORSTEL EN GOEDKEURING BEGROTING 2014

De leden ontvingen de “begroting 2014” van BAPS vzw samen met de uitnodiging voor de Algemene 
Vergadering.
Bart Beckers gaf toelichting bij de “begroting 2014”:
“Voor het jaar 2014 werd een negatief resultaat gebudgetteerd van 2.200 Euro.
De Raad van Bestuur verwacht een opbrengst van 214.000 Euro waarbij rekening werd gehouden met 
een lichte stijging van de administratiekosten en het aantal leden, gezien wij toch merken dat er een lichte 
stijging was in het aantal dekkingen en uitgegeven dekbonnen.  We verwachten dan toch een lichte stijging 
van de registratie van veulens.  In de verwachte opbrengst zit eveneens een opbrengst verwerkt van 
30.000 Euro voor het Belgisch Kampioenschap show, welke eveneens als kost werd gebudgetteerd en dus 
een nul operatie weergeeft in het gebudgetteerde resultaat van 2014.
We verwachten weliswaar een lichte stijging van algemene onkosten alsook de stijging van de 
personeelskost door aanpassing van de lonen aan de nieuwe indexatie.
Hierdoor budgetteren wij onze onkosten voor het jaar 2014 op 216.200,00 Euro waardoor het resultaat 
alsnog lichtjes negatief zal zijn.”

De begroting 2014 werd oor de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd.
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Revenus étalons / saillies 6.028,00 5.000,00 6.974,00 Opbrengsten hengsten/dekkingen
Contributions reçues : saillies 5.229,00 4.332,00 Ontvangen bijdragen : dekkingen
Contributions reçues : bons de saillies 799,00 2.642,00 Ontvangen bijdragen : dekbonnen

Revenus expertises des étalons 12.514,00 5.000,00 8.081,50 Opbrengsten hengstenkeuringen
Contributions : participations expertises 5.270,00 4.050,00 Deelnamerechten hengstenkeuring
Contributions : locations de boxes 290,00 190,00 Ontvangen verhuurgeld boxen
Autres contributions reçues expertises 454,00 341,50 Ontvangen andere bijdragen hengstenkeuring
Contributions reçues : expertises privées 6.500,00 3.500,00 Ontvangen bijdragen private keuring

Revenus News-SBCA 2.596,00 1.000,00 250,00 Opbrengsten BAPS-News
Publicité 2.530,00 200,00 Publiciteit
Abonnements 50,00 50,00 Abonnementen
Vente au numéro 16,00 0,00 Verkoop losse nummers

Revenus autres ventes 0,00 0,00 224,00 Opbrensten andere verkopen
Vente studbooks 0,00 0,00 Verkopen studboeken
Vente brochure d'introduction / DVD 0,00 224,00 Verkopen introductiebrochure / DVD
Vente ECAHO Yearbook 0,00 0,00 Verkopen ECAHO Yearbook
Autres ventes 0,00 0,00 Overige verkopen

Revenus Championnat de Belgique (show) 0,00 0,00 0,00 Opbrengsten Belgisch Kampioenschap (show)

Autres produits d'exploitation 2.292,00 500,00 2.987,84 Andere bedrijfsopbrengsten
Contributions reçues : listes de membres 0,00 50,00 Ontvangen bijdragen : ledenlijsten
Frais de rappels 0,00 0,00 Herinneringskosten
Frais administrative 0,00 0,00 Administratiekosten
Frais postaux 2.142,00 2.437,84 Verzendingskosten
Autres contributions reçues 0,00 0,00 Andere bijdragen
Contributions reçues : cours/examen juges 150,00 500,00 Ontvangen bijdragen : cursus/examen juryleden
Indemnité reçue Assurances 0,00 0,00 Ontvangen vergoedingen verzekering

Subsides 5.560,89 6.000,00 3.463,12 Subsidies
Subvention VCP 1.910,11 775,05 Subsidie VCP
Rétrocessions CWBC 3.650,78 2.688,07 Teruggave CWBC
Subvention BCP - CBC 0,00 0,00 Subsidie BCP - CBC
Subsides V.S.A.W.S.E. 0,00 0,00 Subsidies V.S.A.W.S.E.

Total des revenus d'exploitation 171.425,35 162.500,00 183.321,83 Totaal - Bedrijfsopbrengsten



8.  EVENTUELE VERKIEZING VAN 2 REKENINGTOEZICHTERS

De Voorzitter vroeg aan de Algemene Vergadering om 2 rekeningtoezichters bij handopsteking.  De 
Algemene Vergadering ging niet in op de vraag.

9.  VOORSTEL WIJZIGING STATUTEN BAPS VZW

Alle leden ontvingen de door de Raad van Bestuur voorgestelde wijzigingen in de statuten van BAPS vzw 
thuis samen met de uitnodiging voor de Algemene  Vergadering.
Winand Bijnens deelde mee dat, gezien niet 2/3 de van het aantal leden aanwezig was op de Algemene 
Vergadering, een Buitengewone Algemene Vergadering zal worden samengeroepen zoals de vzw-
wetgeving bepaalt.
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SBCA - Budget 2014 BAPS - Begroting 2014

REVENUS OPBRENGSTEN

Revenus d'exploitation Bedrijfsopbrengsten

Cotisations 58.750,00 60.000,00 50.470,00 52.500,00 Lidgelden

Administration chevaux 82.925,50 85.000,00 110.871,37 112.000,00 Administratie paarden
Contributions pur-sang arabes 74.032,00 100.499,41 Bijdragen Arabische Volbloeden
Contributions part-arabes 5.760,00 6.202,00 Bijdragen Arabische Halfbloeden
Contributions anglo-arabes 437,50 112,00 Bijdragen Anglo-Arabieren
Contributions pinto-arabes 50,00 132,00 Bijdragen Pinto-Arabieren
Contributions anglo-arabes de sport 0,00 0,00 Bijdragen Anglo-Arabieren Sport
Autres contributions 2.646,00 3.925,96 Andere bijdragen

Revenus étalons / saillies 6.028,00 5.000,00 6.974,00 6.500,00 Opbrengsten hengsten/dekkingen
Contributions reçues : saillies 5.229,00 4.332,00 Ontvangen bijdragen : dekkingen
Contributions reçues : bons de saillies 799,00 2.642,00 Ontvangen bijdragen : dekbonnen

Revenus expertises des étalons 12.514,00 5.000,00 8.081,50 7.000,00 Opbrengsten hengstenkeuringen
Contributions : participations expertises 5.270,00 4.050,00 Deelnamerechten hengstenkeuring
Contributions : locations de boxes 290,00 190,00 Ontvangen verhuurgeld boxen
Autres contributions reçues expertises 454,00 341,50 Ontvangen andere bijdragen hengstenkeuring
Contributions reçues : expertises privées 6.500,00 3.500,00 Ontvangen bijdragen private keuring

Revenus News-SBCA 2.596,00 1.000,00 250,00 500,00 Opbrengsten BAPS-News
Publicité 2.530,00 200,00 Publiciteit
Abonnements 50,00 50,00 Abonnementen
Vente au numéro 16,00 0,00 Verkoop losse nummers

Revenus autres ventes 0,00 0,00 224,00 0,00 Opbrensten andere verkopen
Vente studbooks 0,00 0,00 Verkopen studboeken
Vente brochure d'introduction / DVD 0,00 224,00 Verkopen introductiebrochure / DVD
Vente ECAHO Yearbook 0,00 0,00 Verkopen ECAHO Yearbook
Autres ventes 0,00 0,00 Overige verkopen

Revenus Championnat de Belgique (show) 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Opbrengsten Belgisch Kampioenschap (show)

Autres produits d'exploitation 3.050,96 500,00 2.987,84 500,00 Andere bedrijfsopbrengsten
Contributions reçues : listes de membres 0,00 50,00 Ontvangen bijdragen : ledenlijsten
Frais de rappels 0,00 0,00 Herinneringskosten
Frais administrative 725,96 0,00 Administratiekosten
Frais postaux 2.142,00 2.437,84 Verzendingskosten
Autres contributions reçues 33,00 0,00 Andere bijdragen
Contributions reçues : cours/examen juges 150,00 500,00 Ontvangen bijdragen : cursus/examen juryleden
Indemnité reçue Assurances 0,00 0,00 Ontvangen vergoedingen verzekering

Subsides 5.560,89 6.000,00 3.463,12 4.000,00 Subsidies
Subvention VCP 1.910,11 775,05 Subsidie VCP
Rétrocessions CWBC 3.650,78 2.688,07 Teruggave CWBC
Subvention BCP - CBC 0,00 0,00 Subsidie BCP - CBC
Subsides V.S.A.W.S.E. 0,00 0,00 Subsidies V.S.A.W.S.E.

Total des revenus d'exploitation 171.425,35 162.500,00 183.321,83 213.000,00 Totaal - Bedrijfsopbrengsten

Revenus financiers Financiële opbrengsten
Intérêts/dividendes reçus 4.123,73 4.000,00 1.030,56 1.000,00 Ontvangen rente/dividend
Reprise réductions de valeurs titres CBC 0,00 0,00 Terugneming waardeverminderingen titels KBC
Revalorisation titres CBC 563,00 0,00 Waardevermeerdering titels CBC
Autres revenus financiers 0,00 13,26 Andere financiële opbrengsten

Total des revenus financiers 4.686,73 4.000,00 1.043,82 1.000,00 Totaal - financiële opbrengsten

Revenus exceptionnels Uitzonderlijke opbrengsten

Gains sur anciennes factures 0,00 0,00 0,00 0,00 Winsten op oude fakturen

Total des revenus exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal - Uitzonderlijke opbrengsten

TOTAL DES REVENUS 176.112,08 166.500,00 184.365,65 214.000,00 TOTAAL -  OPBRENGSTEN

Rubrieken / PostenRubriques / Postes
Comptes

2013
Rekeningen

Budget
2014

Begroting

Comptes
2012

Rekeningen

Budget
2013

Begroting



10.  VOORSTEL WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Alle leden ontvingen de door de Raad van Bestuur voorgestelde wijziging in het Huishoudelijk reglement.  
De Algemene Ledenvergadering keurde unaniem  het voorstel goed bij handopsteking.   Het aangepaste 
Huishoudelijk reglement is terug te vinden op de website van BAPS vzw: www.arabianhorse.be.

11.  VERKIEZING VAN 2 BESTUURDERS:

  1 voor de Nederlandstalige gemeenschap:
  • M. De Rom: ontslagnemend en herkiesbaar – mandaat 4 jaren
  1 voor de Franstalige gemeenschap
  • M. Somerhausen: einde mandaat en herkiesbaar – mandaat 4 jaren
Voorzitter Dr. Abdellich deelde de Algemene Vergadering mee dat hij voor de Franstalige gemeenschap 1 
kandidaatstelling ontving: die van Marc Somerhausen.
Voorzitter Dr. Abdellich deelde de Algemene Vergadering mee dat hij een laattijdige kandidatuur ontving 
voor de Nederlandstalige gemeenschap: de heer David Dermez bezorgde vandaag (28.03.2014) zijn 
kandidatuurstelling aan de Voorzitter.
De Voorzitter vroeg de Algemene Vergadering bij geheime stemming te beslissen of de kandidatuur van de 
heer Dermez kon aanvaard worden aangezien het huishoudelijk reglement van BAPS vzw bepaalt dat de 
kandidatuurstellingen uiterlijk 7 werkdagen vóór de Algemene Vergadering dienen gestuurd te worden naar 
de Voorzitter.
De Algemene Vergadering besliste bij geheime stemming als volgt:  
15 ja – 22 neen.
Bijgevolg werd de laattijdige kandidaatstelling van de heer Dermez door de Algemene Vergadering niet 
goedgekeurd.
Voor de kandidaat van de Franstalige gemeenschap werd door de Algemene Vergadering bij 
handopsteking unaniem  “ja” gestemd. De heer Marc Somerhausen werd verkozen voor een mandaat van 
4 jaren.

12.  LEZING DOOR  PHD  IR. FEMKE HANNES OVER HET TESTEN VAN EMBRYO’S: GENETISCHE 
AFWIJKINGEN EN GESLACHTBEPALING

Winand Bijnens stelde Femke Hannes voor aan de Algemene Ledenvergadering:   “Femke Hannes is 
een dokter, bio-ingenieur met een specialisatie in moleculaire genetica met twee grote passies namelijk 
paarden en genetica.  Momenteel is zij werkzaam in het laboratorium voor genoomonderzoek aan de 
KULeuven o.l.v. Prof. Joris Vermeesch. Hier haalt ze de kennis, expertise en ideeën om haar beide 
passies met elkaar te kunnen combineren namelijk genetisch onderzoek op paarden stimuleren. Vandaag 
zal Femke Hannes spreken over genomische selectie van embryo’s en hoe dit tot een revolutie in de 
paardenfokkerij zal leiden. “

PhD. Ir. Femke Hannes:
"Stel je eens voor dat er een manier zou bestaan dat je toelaat om je fokproduct naar jouw wensen af te 
stemmen… dat je eigenschappen zoals het geslacht of vachtkleur van je toekomstige veulen kan te weten 
komen nog voor het geboren is 
Stel je eens voor dat je op voorhand eigenschappen belangrijk voor bepaalde prestaties zou kunnen 
selecteren zoals atletisch vermogen of bepaalde gedragskenmerken of zoals de spiermassa, karakter en 
uithouding 
Stel je eens voor dat je op voorhand kan garanderen dat je fokproduct gezond ter wereld zou komen 
zonder zorgen te maken over genetische ziekten zoals Cerebellaire Abiotrophie (CA) en Severe Combined 
Immunodeficiency Disease (SCID)…
En stel je eens voor om voor al deze wensen geen 11 maanden dracht of langer op te moeten wachten om 
het resultaat te zien, maar dat je over al deze gegevens zou kunnen beschikken maar liefst 6 tot 8 dagen 
na de inseminatie…. 
Wel vandaag de dag kunnen we voor het merendeel van deze wensen al een oplossing bieden! Om het 
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met Obama’s woorden te zeggen “ YES, WE CAN”, ja we kunnen vandaag verantwoordelijk fokken door 
onze fokproducten in een zeer vroeg stadium, d.w.z. voor de geboorte, genetisch te gaan karakteriseren en 
vervolgens te gaan selecteren .
Dit brengt me tot de essentie van mijn lezing namelijk ik zal de mogelijkheden bespreken omtrent de 
genomische selectie van embryo’s en , wat wij geloven, een revolutionaire effect zal hebben in de 
toekomstige paardenfokkerij….
Om tot de kern van het verhaal te komen, wil ik eerst eventjes stilstaan bij wat is DNA en hoe vertaalt dit 
DNA zich in een bepaalde eigenschappen zoals het geslacht of vachtkleur of prestaties of zelfs ziekten 
zoals CA of SCID. 
Vervolgens wil ik stilstaan bij de voortplanting van het paard en zal ik meer bepaald praten over het embryo 
en de reproductieve methoden die hiermee gepaard gaan. Ik zal ook praten over hoe we het embryo, 
als bron van genetische informatie, kunnen gebruiken in de genetische testen. Ook zal ik een praktisch 
voorbeeld geven van hoe we te werk zijn gegaan.
Als laatste zal ik onze plannen voorstellen i.v.m. de opstart van ons bedrijf “Geneus”, dat zich zal 
concentreren op de genetische selectie van hoog kwalitatieve embryo’s voor reproductieve doeleinden. 
Maar eerst, een toelichting over DNA en de impact op het fokken van paarden. 
Elke paard is opgebouwd uit verschillende weefsels, structuren en organen.  Elk van deze elementen 
bestaat uit verschillende cellen met elk zijn specifieke functie. Binnen een weefsel heeft elke cel zijn 
specifieke functie.  
Men kan dit vergelijken met een voorbeeldje uit de keuken, namelijk om correct te functioneren heeft elke 
cel een aantal kookboeken met recepten aan boord.  Elk kookboek noemen we de chromosomen, de 
'recepten' die ze bevatten de genen. Chromosomen zijn dus de dragers van onze genetische informatie, en 
deze zijn opgebouwd uit DNA.  
In totaal heeft een gezond paard  64 chromosomen of 32 paren. Iedere cel van het paard bevat dus 31 
paar gewone en één paar geslachtschromosomen, namelijk het X en Y chromosoom. Het 32ste paar zijn 
de geslachtschromosomen: XX bij de merrie en XY bij de hengst.
DNA is de bron van de essentiële informatie om een cel en dus een organisme te doen functioneren. 
Foutjes in de code van het DNA zal dus leiden tot een verstoorde informatie wat resulteert in een afwijking 
of een ziekte van het paard.
Momenteel kunnen we de volledige bron aan informatie van een cel lezen.  Doordat we over deze 
gegevens beschikken kunnen we op een doelgerichte en verantwoordelijke manier  gaan fokken m.a.w. 
we kunnen, door naar het DNA te kijken, bepaalde ziekten gaan voorkomen, we kunnen ook bepaalde 
prestatiegerichte eigenschappen  of bepaalde gewenste eigenschappen gaan promoten, denk maar 
aan geslacht of vachtkleur. DNA bevat ook de informatie over de ouderdieren. Daardoor kunnen we via 
bepaalde technieken gemakkelijk achterhalen of de voorgestelde vader wel de echte vader van het veulen 
is. 
Deze informatie zal ik toetsen aan de hand van twee concrete voorbeelden.
In het eerste voorbeeld leg ik uit hoe DNA het geslacht van de nakomelingen zal bepalen. Het geslacht 
van een dier wordt bepaald door de geslachtchromosomen. Ieder dier heeft 1 paar geslachtschromosomen 
gekregen van zijn vader of moederdier. Het vrouwelijke geslacht wordt bepaald door de aanwezigheid van 
twee X chromosomen.  Het mannelijke geslacht wordt dan weer bepaald door de aanwezigheid van 1 X 
chromosoom en een veel kleiner Y chromosoom. Het is dus het DNA van de hengst die zal bepalen of het 
veulen mannelijk of vrouwelijk zal zijn. De kans op het gewenste geslacht is ongeveer 50% m.a.w. in 50% 
van de kruisingen zal de hengst zijn X chromosoom doorgeven en in de andere 50% zijn Y chromosoom..    
Normaliter krijgt het veulen van ieder gen een helft van de hengst en een helft van de merrie mee.  Bij 
recessieve overerving overheerst het ‘goede’ gen.  Je kunt de ziekte pas krijgen als je van beide ouders 
de ‘foute’ kopie (mutatie) van het gen erft.  Als de ouderdieren allebei drager van de ziekte zijn, heb je 1 op 
4 (25%) kans dat je de ziekte erft. Want beide ouders kunnen of hun goede of hun foute helft doorgeven.  
Bovendien is er 1 op 2 (50%) kans dat je veulen als drager van die ziekte geboren wordt.  In dit geval heeft 
het veulen één ‘foute’ helft en één ‘goede’ helft van dat gen geërfd.  
Het veulen zelf is gezond, maar eens geslachtsrijp, zijn ‘foute’ helft wel weer kunnen doorgeven.  Verder 
is er ook een kans van 1 op 4 (25%) dat je van beide ouders het ‘goede’ gen erft, dan kun je de ziekte niet 
krijgen.
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Nul lijkt het gemakkelijk aan te nemen om deze dragers uit het fokprogramma te weren.  Maar niets is 
minder waar! Door deze dieren uit het fokprogramma te halen gaat men juist de genetische diversiteit 
verkleinen m.a.w. men gaat inteelt stimuleren waardoor de kans op erfelijke aandoeningen enkel maar 
zal toenemen en dus de duurzaamheid van het ras teniet gedaan worden.  Men creëert een ras zonder 
toekomst.  Gezien het af te raden is om dieren die drager zijn uit het fokprogramma te halen is er dus nood 
aan een alternatieve aanpak en deze kunnen wij aanbieden.  Via onze aanpak zullen embryo’s op basis 
van hun genomisch profiel geselecteerd kunnen worden.  Op die manier kunnen we dieren die drager zijn 
van een bepaalde ziekte op een veilige en duurzame manier terug integreren in het fokprogramma.
Maar eerst wil ik eventjes meer uitleg geven over de embryonale ontwikkeling bij het paard en het gebruik 
van embryo transfer in het fokprogramma van paarden.
Rond dag 6, 5 na de fertilisatie komt het embryo vrij in de baarmoederhoorn.  Vanaf dan kan er gespoeld 
worden.  De spoeling gebeurt met fysiologisch water dat in de baarmoeder wordt gebracht met behulp en 
een darmpje. Eens de baarmoeder voldoende gevuld is met water zal het water terug worden opgevangen 
worden om vervolgens over een filter te laten passeren. Het embryo zal dan achter blijven op de filter. Het 
zoeken naar het embryo gebeurt onder de microscoop. 
Tijdens een spoeling kunnen er embryo’s opgevangen worden van verschillende embryonale stadia.  Zo 
spoelen we in zeer enkele gevallen zeer jonge morula’s.  Zij zijn gekenmerkt door een klompje cellen 
omgeven door een dikke zona. In een volgend stadium zal de zona steeds dunner worden, de cellen zich 
meer gaan heroriënteren naar de wand of naar een klompje cellen aan 1 zijde van het embryo. De cellen 
die de wand van het embryo uitmaken worden trofectodermale cellen genoemd en zullen aanleiding geven 
tot de placenta. De cellen die gaan samenklitten aan 1 zijde van het embryo zullen aanleiding geven tot het 
eigenlijke veulen. Het is belangrijk te verstaan dat in gezonde embryo’s alle cellen hetzelfde DNA bevatten. 
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Hoe gaan we tewerk? Er wordt een staaltje genomen van een embryo. Dit gebeurt met een zeer 
gesofisticeerde techniek onder de microscoop. Een embryo ligt in een druppeltje waarbij 1 arm het embryo 
ter plaatste houdt en de andere arm een paar celletjes verwijdert van de buitenste laag van het embryo. 
Deze staal name heeft geen nefast effect op het drachtpercentage.
De celletjes worden die gecollecteerd zijn worden vervolgens overgebracht naar het laboratorium voor 
genoomonderzoek.  Hier zal het genetisch onderzoek doorgaan.  Het  resultaat van deze enkele celletjes is 
representatief voor het hele embryo en dus het toekomstige veulen. 
Momenteel zijn al gezonde veulens geboren zijn na embryo transfer en biopsie.  De veulens zijn 
afstammelingen van Cadjanine Z-lijn, een Olympisch springpaard. 
Als laatste wil ik eventjes uitweiden over onze toekomstvisie. 
Momenteel zitten we nog in laboratorium en willen we groeien naar een volwaardig bedrijf ‘Geneus’. 
Onze hoofdactiviteit bestaat uit het genomisch testen van paarden en paardenembryo’s.  Voor de 
fokkers van Arabische volbloeden kunnen we momenteel de volgende testen aanbieden namelijk testen 
voor geslacht, verschillende vachtkleuren, verschillende erfelijke aandoeningen zoals CA en SCID en 
ouderschapscontrole.
Ik sta hier vandaag niet alleen, maar heb een hele goede ondersteuning van alle domeinen rondom 
mij. Namelijk vanuit het genomisch labo in Leuven heb ik zowel technologische als wetenschappelijke 
ondersteuning. Dit project was ook in samenwerking met Keros, een embryo transfer station waar Hilde van 
Daele en Peter Daels een belangrijke rol in spelen. Bovendien heb ik veterinaire ondersteuning uitgaande 
van de universiteit van Gent om dit hele plaatje compleet te maken. De overheid alsook de KULeuven 
sponseren momenteel dit hele traject. 
Maar om deze groei succesvol te kunnen doen hebben we een grote nood aan: fokkers, managers en 
investeerders met visie. 
Bedankt voor het luisteren en wie nog vragen heeft kan mij contacteren via het volgend emailadres:”

femkehannes@yahoo.com

13.  VOORSTEL VERPLICHT CA-ONDERZOEK

Voorzitter Dr. Abdelllich gaf toelichting:
“De Raad van Bestuur stelt voor alle hengsten, die gebruikt worden in de openbare dekdienst en alle 
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merries die gebruikt worden als donormerrie bij embrytransfer verplicht te testen op CA (cerebellaire 

abiotrofie) en SCID en dit vanaf 01.01.2015 . De onderzoeken dienen te gebeuren op hetzelfde haarstaal 
als dit waarop de DNA-bepaling voor ouderschapscontrole gebeurde.   CA-dragers worden niet uitgesloten 
voor de openbare dekdienst, de genetische pool wordt behouden. Maar:  de fokkers zullen worden 
geïnformeerd d.w.z. de CA-dragers worden bekend gemaakt in BAPS News en op de website van BAPS 
vzw.
Het voorstel houdt dus in dat SCID vanaf 01.01.2015 niet meer dient onderzocht te worden bij alle 
hengstveulens na de geboorte en op hetzelfde haarstaal waarop DNA-bepaling gebeurde voor 
ouderschapscontrole.  Na bijna 10 jaar verplicht SCID- onderzoek kunnen we stellen dat deze genetische 
ziekte gedurende de laatste jaren niet meer werd vastgesteld bij onderzoek van de haarstalen na de 
geboorte..  
Voor de paarden die reeds onderzocht werden op CA dient het Labo te bevestigen dat dit onderzoek 
gebeurde op hetzelfde haarstaal als dat van de DNA-bepaling.  Indien dit niet het geval is dient een nieuw 
onderzoek te gebeuren”.
De voorzitter vroeg de Algemene Vergadering een geheime stemming (ja of neen) over het voorstel. De 
stemming gaf volgend resultaat : 38 ja-stemmen, 0 nee-stemmen.

14.  JAARVERSLAG 2013 HENGSTENKEURING

Marc Somerhausen gaf toelichting :
“Alle bestuurders hebben hun medewerking verleend aan de organisatie van de hengstenkeuringen.
- Hengstenkeuring najaar 2013:  er werden enkele problemen rond vaccinatie vastgesteld.
- Hengstenkeuring voorjaar 2014: het nieuwe systeem rond de beoordeling van jonge paarden werd 
voor het eerst toegepast :  aan de eigenaars van jonge paarden wordt een gedetailleerde beoordeling 
overgemaakt in de plaats van een beoordeling in cijfers ;  dit systeem vermijdt dat men zogezegde « 
premies » toekent aan paarden jonger dan 5 jaar, die misschien goed waren tijdens de keuring maar die 
we achteraf nooit meer te zien krijgen op een keuring.  Een 2de voordeel is dat we een beoordeling geven 
aan een Arabisch paard en niet alleen aan een showpaard.  Voor verdere details verwijs ik u naar ons 
foktechnisch reglement, dat na deze wijzigingen werd goedgekeurd door onze overheid (V.O. – Landbouw 
& Visserij).  Het resultaat van deze eerste hengstenkeuring –nieuw systeem – lijkt erg bevredigend en 
opent deuren naar verbeteringen.”

15.  JAARVERSLAG 2013 GALOPRENNEN

Nelly Philippot was verontschuldigd.
Marc Somerhausen bracht op verzoek van Mevr. Nelly Philippot volgend verslag:
“Het jaarverslag 2013 van de AHRCB en het nieuws voor 2014 zijn gepubliceerd in BAPS News.   Verder 
nog dit:  er waait een positieve wind rond de galoprennen aangezien ik erin geslaagd ben het vertrouwen 
van het Midden-Oosten te herstellen voor 4 internationale rennen in Oostende (gemiddeld prijzengeld: 
30.000 euro per koers).  Bovendien gaan er ook 4 rennen door, bedoeld voor lokale deelnemers , ieder met 
5.000 euro prijzengeld.  Deze 4 koersen gaan in het voor- en naseizoen door in Ghlin. 
Verdere details, het programma en deelnamevoorwaarden vinden de leden in de uitgaven van BAPS 
News.”

16.  JAARVERSLAG 2013 ENDURANCE – OVERHANDIGING VAN DE STERRENCERTIFICATEN

 Marc Hoebeke bracht volgend verslag:
“We mogen terecht fier zijn op de prestaties van onze Belgische endurance paarden.  Onze Belgische 
fokkerij van Arabische paarden gericht op endurance is van een hoog niveau. Zo behaalde de Belgische 
equipe in 2013 een zilveren medaille op het Wereldkampioenschap voor jonge ruiters in Tarbes (FR).
Om onze endurancepaarden nog meer in de kijker te plaatsen hebben we beslist de beste 
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endurancepaarden een “label” te geven.  Het systeem is gebaseerd op het Franse model, maar we hebben 
er één categorie bijgevoegd: 5 sterren.  Het nieuwe STERRENKLASSEMENT is vanaf 2013 van start 
gegaan en zal een label toekennen  voor:
- enduranceprestaties van een paard
- fokhengsten en fokmerries met nakomelingen die presteren in de endurance

Het volledige systeem is terug te vinden op de website van BAPS vzw: www.arabianhorse.be.   De 
winnaars ontvangen een certificaat van BAPS vzw.  De aanvragen kunnen gebeuren via email (baps.
sbca@telenet.be) en dienen vergezeld te zijn van een fiche met de resultaten van het paard of de paarden 
die terug te vinden zijn op de website van het FEI.  Het is een eenvoudig en niet betwistbaar systeem, 
gebaseerd op de FEI resultaten.  Bij de aanvraag dient ook een kopie van de pedigree van het paard te 
worden gevoegd en de eigenaar van het paard dient lid te zijn van BAPS vzw.
Voor 2013 kent BAPS vzw 4 certificaten toe aan volgende paarden:
• WIGOR ZA (Arabische volbloedhengst) voor zijn 8 gelopen CEI** waarvan 1 eerste plaats krijgt hij het 
label endurance België IRE*** Eigenaar: Antoine R. 
• ALICIA D’HAVENNE (Arabische volbloedmerrie) voor haar 13 gelopen CEI en haar 3 overwinningen in 
CEI2** krijgt ze het label endurance België IRE**** Eigenaar: Rossius M.
• SVELTA (Arabische volbloedmerrie) om haar goede resultaten en haar afstamming krijgt ze het label 
endurance België DRE** Eigenaar: Roussel P.
• PRISMA D'EN BAS (Arabische halfbloedmerrie) voor haar gelopen 4 CEI2* en 2 CEI3* en haar 3 
klassementen in de 10 eerste in CEI2* en CEI3* krijgt ze het label endurance België IRE*** Eigenaar: 
Rossius M.
De sterrencertificaten zullen aan de eigenaars van de paarden worden bezorgd.
Ik herinner er nog even aan dat voor de BAPS challenge uitsluitend de officiële koersen vanaf 30 km in 
aanmerking worden genomen.”

17.  JAARVERSLAG 2013 SHOW

Ilse Verbruggen bracht volgend verslag: 
“ECAHO blijft ook dit jaar investeren in de opleiding en bijscholing van haar officials.  Op 5 en 6 april gaat 
er een jurycursus, level 1 door in Brussel.  DC cursussen worden gehouden op 14 en 15 juni  in Nederland 
en op 11 en 12 juli in Groot–Brittanië.  Voor ringmeesters zal er ook een bijscholing komen maar daar staan 
nog geen data van vast.  
Wij raden iedereen aan om regelmatig de ECAHO en de BAPS website te consulteren, zodat u optimaal op 
de hoogte blijft van de gepubliceerde berichten.  
Ook vragen wij  aan de deelnemers, en aan de organisatoren om zowel het Blue Book als het Yellow Book 
2014 te raadplegen, zo bent u op de hoogte van al de reglementen van 2014.
Eind 2013 kwam  er terug een werkgroep samen om de reglementen van het Yellow Book te evalueren en 
te wijzigen waar nodig.  Ook dit jaar zal aan de Belgische officials gevraagd worden om hieraan mee te 
werken.  Wij stellen deze samenwerking zeer op prijs.
Vanaf 2014 mogen hengsten van drie jaar en ouder zonder bit worden voorgebracht. Paarden die echter 
niet onder controle zijn, zullen uit de show ring worden verwijderd en gediskwalificeerd.
Aan de show pyramide van Ecaho werden 2 nieuwe Shows toegevoegd,  de Amateur Show en de 
Nationale B Show.
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The Pyramid of ECAHO Affiliated shows 

Voor de  Amateur Show hoeft er geen affiliation fee te worden betaald.  De inschrijvingsrestricties zijn 
vrij streng, maar de organisator mag ook de reglementen van de nationale organisatie gebruiken en/of  
toevoegen.  
De resultaten van deze shows zullen vanaf nu ook op de website van ECAHO worden geplaatst, wat meer 
erkenning geeft aan de deelnemers en hun paarden.
Dit jaar wordt er in België voor het eerst een aan ECAHOI geaffilieerde Amateur show georganiseerd, de 
European Amateur Cup.  Wij hopen dat dit initiatief een succes wordt en dat er meerdere mogen volgen.  
De B nationaal Show werd voornamelijk in het leven geroepen voor landen die problemen hebben 
met reglementering rond quarantaine , import en export , zoals bvb Iran.  Er zijn geen verschillen met 
de reglementen van de Internationale B Show, behalve dan dat er geen percentage van buitenlandse 
deelnemers werd vastgesteld en dat deze show open is voor de in WAHO geregistreerde paarden van het 
betreffende land.
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Als we de evolutie van de shows van de afgelopen jaren bekijken, hier van 2009 tot 2014, zien we dat het 
aantal shows ongeveer hetzelfde is gebleven ten opzichte van vorig jaar.  In 2014 worden er 4 shows voor 
3Specific Origine3 gehouden en 2 C Europese shows.  Deze shows werden vorig jaar aan de pyramide 
toegevoegd.
Het aantal C Nationale shows blijft afnemen.  Het is niet gemakkelijk voor de organisators om voldoende 
deelnemers en voldoende sponsors te vinden.  
BAPS  blijft de nationale shows sponsoren.  Voor de internationale shows voorziet BAPS vanaf dit jaar een 
trofee voor de beste Belgische deelnemer.  
Wat de Belgische shows betreft, zijn er enkele wijzigingen in de kalender te melden:
- de European Amateur Cup zal, naar aanleiding van wijzigingen binnen de organisatie, doorgaan op 27 
april aanstaande in de Lille Stables.
-de Belgica Arabian Horse Show werd afgelast wegens gebrek aan sponsors maar werkt nu al aan de 
editie van 2015.
-de Elran Cup vindt plaats op 19 en 20 juli en niet op 16 en 17 augustus, zoals werd vermeld in BAPS 
News.

BAPS blijft de nationale shows sponsoren.  Voor de internationale shows voorziet BAPS vanaf dit jaar een 
trofee voor de beste Belgische deelnemer.   Dit is het in België geboren paard dat op datum van deze show 
in België is geregistreerd met het hoogst behaalde aantal punten.   Deze trofee, in de vorm van een mooi 
beeld van een Arabisch paard,  zal worden uitgereikt indien de organisator hiermee akkoord is.  
Voor het Belgisch Kampioenschap 2014 besliste de Raad van Bestuur, mede omdat geschikte kandidaat-
organisatoren zich niet hebben aangemeld , om de organisatie op zich te nemen.
De laatste jaren hebben we helaas moeten constateren dat het aantal deelnemers flink is afgenomen.  In 
2013 hadden we nog maar 23 deelnemende paarden in de door ECAHO erkende klassen.
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Wetende dat België mee aan de internationale show top staat, wat blijkt uit de vele titels die in de wacht 
worden gesleept,  maakt dat wij allen fier mogen zijn op onze fokproducten .  
Reeds 5 keer won België de All Nations cup in Aken, voor het eerst in 1996, vervolgens in 2004, 2009, 
2011 en in 2013. 
Sinds de Breeders Cup in 2001 in het leven werd geroepen, werd deze al 3 keer door België in de wacht 
gesleept, namelijk in 2003, 2004 en in 2009.
Reden te meer dat ook het Belgisch Kampioenschap hoog dient te worden aangeschreven.

Belgisch Kampioenschap – Championnat de Belgique 
Locatie : AZELHOF LIER 
    

 

Wij willen er nu, samen met u, alles aan doen om van dit evenement terug een  succes te maken en kijken 
uit naar een talrijke opkomst.  
Meerdere sponsors hebben reeds toegezegd , wat wij ten zeerste appreciëren, en we hopen dat dit in 
stijgende lijn zal blijven evolueren.  We willen aantonen dat deze organisatie een meerwaarde voor BAPS 
wordt en dat we hiermee het negativisme uit het verleden van de baan kunnen vegen.
Het vernieuwde Azelhof te Lier lijkt ons DE ideale locatie om het Belgisch Kampioenschap, voorafgegaan 
door de najaar hengstenkeuring , te laten doorgaan.  Op zaterdag, na de show, voorzien wij een voostelling 
van gewezen kampioenen  en  zal ook de WAHO Tropy 2014 worden uitgereikt, waarna wij jullie allen 
graag uitnodigen voor een gezellige breeders evening.  Als ik hier al even mag vooruitlopen op agendapunt 
20: de Raad van Bestuur heeft beslist om dit jaar deze trofee uit te reiken aan een showpaard met 
een indrukwekkend palmares , met name aan de merrie FM GLORIAA, eigendom van meneer James 
Swaenepoel. Proficiat aan de fokker en de eigenaar van deze prachtige merrie!
Het Europees Kampioenschap gaat dit jaar voor het eerst door in het gloednieuwe en indrukwekkende 
Sentower Park in Opglabeek.   Het park, zowat 10 hectaren groot ligt centraal ten opzichte van 
verscheidene luchthavens en er wordt nu al door velen uitgekeken om daar op een prachtige show 
getrakteerd te worden. “

18.  JAARVERSLAG 2013 DRESSUUR

Marc Somerhausen bracht volgend verslag:
« Relatie met D.A.P. : we hebben een aangenaam  onderhoud gehad met de verantwoordelijken van DAP 
om na te gaan of een gezamenlijke dynamiek tussen de beide vzw’s te vinden was. Op onze vraag of 
BAPS iets voor hen kon betekenen was het antwoord 2 maal negatief.  Omdat we zeer graag leden, die 
hun paarden gebruiken, willen steunen hebben we alsnog getracht om de nodige gegevens te bekomen 
om een systeem van ondersteuning aan D.A.P., gebaseerd op een « challenge », te creëren maar we 
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kregen geen gehoor.  
Volgens mij dienen er andere formules te worden onderzocht om de ruiters te steunen, bv. een 
ondersteuning voor ruiters die in het buitenland deelnemen aan wedstrijden . 
We blijven openstaan voor dialoog. »

Mevr. Dumont antwoordde dat DAP jaarlijks 6 à 7 wedstrijden organiseert voor 55 tot 75 deelnemers.  
In 2014 worden 40 proeven gereden. Om te kunnen deelnemen  aan het BK moeten de deelnemers 4 
proeven hebben gereden.
Marc Somerhausen herhaalde dat vanuit de Raad van Bestuur van BAPS vzw gegevens van deelnemers 
worden gevraagd en dat wordt gewerkt aan een nieuw systeem om ruiters te ondersteunen.  Hij betreurde 
geen reactie te hebben ontvangen.  Marc Hoebeke voegde eraan toe dat het de bedoeling is dat 
sponsorgeld van BAPS vzw terug aan BAPS-leden dient besteed te worden.  Mevr. Dumont antwoordde 
dat veelal DAP-leden lid zijn van BAPS maar de ruiters dat niet zijn. 

19.  JAARVERSLAG 2013 PROMOTIE

Ilse Verbruggen bracht volgend verslag:

BAPS / SBCA Stand 

 

“Promotie van het Arabisch volbloed paard blijft een voorname taak van het stamboek.
De Raad besliste om de promotiestand van BAPS in een nieuw kleedje te steken en voor de nodige 
materialen te zorgen die nodig zijn om deze stand op te bouwen.
Er werd gezocht naar mooie foto’s van de Arabier in actie in verschillende disciplines.  In de toekomst 
wordt deze collectie zeker nog uitgebreid.   Onder andere werden de  nodige tafels, bekleding, belichting 
en een nieuw televisietoestel met dvd speler aangekocht. De foto’s hier geven jullie een beeld van hoe het 
er nu uitziet.
Dit jaar werd deze nieuwe stand voor het eerst opgezet tijdens Flanders Horse Expo in Gent en lokte 
zeer veel geïnteresseerden.  Magali heeft een lijst opgemaakt met mogelijke vragen rond het Arabische 
paard, die bezoekers kunnen invullen.  Deze vragen worden dan zo vlug mogelijk beantwoord zodat er een 
goed contact met nieuw geïnteresseerden wordt gelegd.  Het gebruik van deze formulieren was echt een 
succes.
De leden die de demonstraties verzorgden werden tijdig gebriefd,  en kregen op voorhand de nodige 
toegangsbadges, zodat het weekend vlot en stressloos verliep.
De volgende bestemming van de stand is de Expo in Marche-en-Famenne, die plaatsvindt tijdens het 
Paasweekend. 
Als er onder jullie leden zijn die interesse in demonstratie tijdens één van de komende evenementen, 
gelieve dan tijdig contact op te nemen met de verantwoordelijken of het secretariaat, zodat een goede 
planning kan worden opgemaakt.”

Magali Deleau bracht volgend verslag: 

 “FACEBOOK”
Op 14.06.2013 werd een FACEBOOK groep aangemaakt op naam van het Belgisch Arabische 
Paardenstamboek.  Momenteel telt de groep 246 volgers, BAPS-leden, ruiters, liefhebbers van Arabische 
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paarden of gewoonweg geïnteresseerden die willen kennis maken met ras.
De doelstelling van de groep is vooral contact leggen:: informatie delen, artikels uitwisselen, evenementen 
en show- en sportresultaten bekend maken.
We verspreiden informatie over onze stamboekorganisatie, onze activiteiten, onze aanwezigheid op 
evenementen (Flanders Horse Expo, WEX…), de shows en andere  manifestaties met teksten en foto’s.
Ook artikels over als CA en atypische myopathie, die deze winter bij vele paarden werd vastgesteld, komen 
aan bod.  Sommigen publiceren hun volgende activiteit in hun endurance trainingscentrum of een verkoop 
van ethologische halsters.
Maar we willen ook graag de resultaten delen van onze paarden in de dressuur en endurance wedstrijden, 
niet alleen  die van de lange afstanden maar ook wanneer voor het eerst 20 km wordt gereden !
Via de groep kan iedereen anderen informeren over interessante weetjes in iedere regio en het Arabisch 
paard promoten.
Deze FACEBOOK groep, die iedere dag groeit, zorgt voor een interactie tussen liefhebbers  die 
belangstelling hebben voor het Arabisch paard of het nu gaat om een Arabische volbloed, een Arabisch 
halfbloed, een Anglo-Arabisch paard, een sportpaard, een showpaard of een paard van de vrijetijdsruiter : 
iedereen vindt er zijn plaats en is er welkom.
De groep is een schakel tussen u en het BAPS-bestuur, dat misschien onbereikbaar lijkt.  De groep werkt 
uitstekend.  De reacties en adviezen van iedereen zijn positief en constructief.
Nogmaals: aarzel niet om deel te worden van onze groep, deel uw ideeën met ons.
Nog dit : we denken eraan een FAQ toe te voegen om u nog beter van dienst te zijn. 
 
PROMOTIE
Wij zijn met onze promotiestand aanwezig op grote paardenevenementen, shows enz. We hebben onlangs 
een « vragenfiche » samengesteld waarop iedere geïnteresseerde zijn vragen kan noteren en achterlaten 
op de stand.  De ingevulde fiche met vragen wordt zo vlug mogelijk bezorgd aan de verantwoordelijke van 
de discipline waarover een vraag wordt gesteld. Vervolgens krijgt u zo vlug mogelijk een antwoord op uw 
vraag.
De vragenfiche wordt voor het eerst « getest » op Flanders Horse Expo en we ontvingen een 20-tal fiches 
met vragen.
Voortaan zullen deze fiches telkens beschikbaar zijn bij onze stand. »

Marc Somerhausen bracht volgend verslag:
«- Relatie tussen het SBCA en de autoriteiten in Wallonië: na een jaar van dialoog met de 
verantwoordelijken van de Confederatie, zijn we tot volgend resultaat gekomen : de statuten van de CWBC 
laten niet toe dat vertegenwoordigers van het “forum fokkerij” kunnen gekozen worden als lid van de 
Algemene Vergadering indien de maatschappelijke zetel van hun stamboek zich niet in Wallonië bevindt.  
Vervolgens ben ik ten persoonlijke titel gekozen om u te vertegenwoordigen in die Algemene Vergadering. 
Concreet betekent dit momenteel niets meer dan een erkenning van het bestaan van Waalse fokkers van 
Arabische volbloedpaarden maar een aanpassing van de statuten van de Confederatie lijkt mogelijk in de 
toekomst.
-De organisatie van een herkansingsessie « nationaal jurylid » in 2013 : op vraag van leden ging de Raad 
van Bestuur van BAPS vzw akkoord om een 2de proef te organiseren, mede ook om de examens voor de 
beide taalgemeenschappen op dezelfde wijze te laten verlopen.  We hebben Mevr. R. Schibler en Dr. M. 
Defonseca opnieuw uitgenodigd om de kandidaten te beoordelen.  Ondanks 2 bijkomende praktijklessen 
vóór het examen slaagden de kandidaten niet.
-Promotiestand WEX –salon van het paard – Marche-en-Famenne : we zullen met onze stand aanwezig 
zijn en 2 x 15 minuten Arabische volbloedpaarden en Arabische halfbloedpaarden presenteren in de ring.  
Het programma wordt verder uitgewerkt. »

20.  BEKENDMAKING WAHO TROPHY WINNAAR 2014

Ilse Verbruggen deelde reeds in haar verslag  mee dat de WAHO Trophy winnaar 2014 is: de merrie FM 
GLORIAA, fokker en eigenaar James Swaenepoel.  De uitreiking van de WAHO Trophy zal plaats vinden 
tijdens het Belgisch Kampioenschap Show in Lier.  Van harte proficiat aan de heer James Swaenepoel.
Hierna sloot de voorzitter de vergadering en nodigde hij de aanwezige leden uit op een gezellige drink.

Winand Bijnens      Dr. Samy Abdellich
secretaris BAPS vzw      voorzitter BAPS vzw
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1. INLEIDING DOOR DE VOORZITTER

De vergadering werd geopend door ondervoorzitter Ilse Verbruggen die de aanwezigen welkom heette.
Zij verontschuldigde voorzitter Dr. Abdellich die wegens enkele incidenten, extreme veiligheidsmaatregelen 
en uitgebreide bagagecontroles op de luchthaven zijn vlucht mistte.  
Ilse Verbruggen gaf verder het woord aan Winand Bijnens voor de introductie van agendapunt 2.  
De Franse vertaling van alle teksten tijdens de vergadering werd verzorgd door bestuurder Dr. Marc 
Somerhausen.

2. VOORSTEL WIJZIGING STATUTEN BAPS VZW (DE STATUTEN VAN BAPS VZW MET DE VOOR-
GESTELDE WIJZIGINGEN WERDEN AAN DE LEDEN VIA BPOST OVERGEMAAKT SAMEN MET DE 
UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 MAART 2014)

Op de eerste statutaire vergadering (28.03.2014) was geen 2/3de van de leden aanwezig waardoor een 
nieuwe statutaire vergadering diende te worden samengeroepen.

De voorgestelde wijzigingen zijn hierna aangeduid in de statuten van BAPS vzw.

VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE
 ALGEMENE VERGADERING VAN BAPS

VZW – 08.05.2014
C.C. OUD GASTHUIS - ASSE
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