Belgisch Arabische Paardenstamboek vzw
Studbook Belge du Cheval Arabe asbl

Reglement hengstenkeuring
De hengstenkeuring vindt 2 maal per jaar plaats: de voorjaarskeuring en de najaarskeuring.
1. De hengsten die gebruikt zullen worden voor de dekdienst dienen zich éénmaal verplicht ter
keuring aan te bieden. De hengsten kunnen zich aanbieden ten vroegste in het kalenderjaar
waarin ze de leeftijd van 2 jaar bereiken.
a. Administratieve verificatie door de door BAPS vzw aangestelde dierenarts
De stokmaat wordt genomen op een harde bodem. De hengsten mogen niet beslagen zijn. Van de hengsten die
om medische redenen beslagen zijn (een attest van een dierenarts is verplicht) zal de stokmaat - 1 cm
gepubliceerd worden.
De dierenarts zal het chipnummer en het signalement in het paspoort controleren.
De hengstenhouders dienen een attest voor te leggen, vermeldend dat een SCID- en CA- (cerebellaire
abiotrofie) onderzoek werd verricht op hetzelfde haarstaal als dit waarop de DNA bepaling voor
ouderschapscontrole gebeurde. De hengsten die SCID en / of CA- drager zijn zullen expliciet in de publicaties
van BAPS als dusdanig vermeld worden.
Na de administratieve verificatie wordt de hengst toegelaten tot de veterinaire keuring.
b. Veterinaire keuring
De dierenarts controleert op 3 als erfelijk beschouwde gebreken op zicht en met palpatie:
* over- en onderbijten
* cryptorchidie (afwezigheid van 1 of 2 testikels in het scrotum)
* navelbreuk
Bij afwezigheid van deze gebreken wordt de hengst toegelaten tot de voorlopige keuring op exterieur.
Bij aanwezigheid van een erfelijke gebrek wordt de hengst voorlopig geweigerd voor de keuring, en dit tot op
een volgende keuring.
Indien de hengst op een volgende keuring nog steeds een erfelijk gebrek vertoont zal hij definitief afgekeurd
worden.
De hengsten die onhandelbaar zijn, zodat de dierenarts de erfelijke gebreken niet kan controleren, worden
voorlopig geweigerd.
Indien de hengst op de volgende hengstenkeuring nog steeds onhandelbaar is, wordt hij definitief afgekeurd.
c. Voorlopige keuring op exterieur
De keuring op exterieur zal gebeuren aan de hand en in vrijheid van alle hengsten die na administratieve
verificatie en veterinaire keuring toegelaten werden tot de dekdienst.
De juryleden (geselecteerd op de Ecaho-lijsten of op de nationale lijst door de RvB van BAPS) zullen de
hengsten beoordelen op volgende onderdelen: type, hoofd en hals, romp en bovenlijn, benen en bewegingen.
Ze zullen geen overleg plegen met elkaar tijdens de beoordeling.
De juryleden zullen een waardering : Aanbevolen zeer goed, aanbevolen goed, aanbevolen voldoende of nietaanbevolen. Er worden geen punten en premies toegekend. De schriftelijke beoordeling (positieve en
negatieve eigenschappen van het paard) van ieder jurylid wordt aan de eigenaar van het paard overgemaakt (per
post of ter plaatse).
De hengsten worden voor het leven goedgekeurd nadat ze de administratieve verificatie, de veterinaire keuring
en de voorlopige keuring op exterieur met positief gevolg hebben doorlopen.
2. Alle hengsten kunnen zich aanbieden voor het toekennen van punten en het behalen van een
premie (de hoogst behaalde premie blijft gelden):
- indien ze voor het leven goedgekeurd zijn voor de dekdienst

- ten vroegste in het kalenderjaar waarin ze de leeftijd van 5 jaar bereiken
a. Administratieve verificatie door de dierenarts
De dierenarts verifieert de stokmaat, het chipnummer en het signalement.
De hengsten mogen beslagen zijn. Bij beslagen hengsten wordt 1 cm van de stokmaat afgetrokken.
b. Definitieve keuring op exterieur
De definitieve keuring op exterieur zal gebeuren aan de hand en/of in vrijheid.
De juryleden zullen de hengsten beoordelen en punten toekennen op een schaal van 100 op volgende
onderdelen: type, hoofd en hals, romp en bovenlijn, benen en bewegingen. De juryleden zullen geen overleg
plegen met elkaar tijdens de beoordeling.
De toegekende punten resulteren in een eerste premie (punten vanaf 80 op 100) een tweede premie (punten
vanaf 75 tot 79 op 100) of zonder premie (punten onder de 75 op 100).
De punten en de premies worden meegedeeld aan het publiek.
c. Presentatie nakomelingen
De mogelijkheid bestaat om de hengsten van 5 jaar (en ouder) samen met nakomelingen te presenteren. Hierbij
gelden volgende regels:
* de presentatie van nakomelingen is niet verplicht
* de nakomelingen dienen bij de presentatie minstens 5 maanden oud te zijn
* het aantal nakomelingen dat wordt gepresenteerd is verplicht 3
* de presentatie van de nakomelingen gebeurt na elke leeftijdscategorie: de hengst komt dan samen met zijn 3
nakomelingen in de ring.
* de nakomelingen worden in groep beoordeeld; er wordt een quotering toegekend op 100 punten; de uitslag
verschijnt op de website.
* de hengstenhouder dient op het inschrijvingsformulier voor de hengstenkeuring aan te duiden of hij met de
presentatie van de nakomelingen zijn hengst wil voorstellen als vererver voor gebruik in:
a. rennen/lange afstand
b. show
* indien de hengstenhouder de nakomelingen als paarden voor rennen/lange afstand wil voorstellen dient hij de
bewijzen van de resultaten (rennen/lange afstand) samen met het inschrijvingsformulier te sturen naar het
BAPS-secretariaat.
3. Hengsten die zich de 1ste maal aanbieden ter keuring in het kalenderjaar waarin ze de leeftijd
van 5 jaar bereiken kunnen tegelijkertijd met de verplichte keuring punten bekomen en een
premie behalen.
4. Publicaties
In de catalogus worden de te keuren hengsten vermeld.
Alle uitslagen worden op de website www.arabianhorse.be gepubliceerd.
De voor het leven goedgekeurde hengsten zullen steeds vermeld worden.
5. Praktische richtlijnen voor de keuring
1. De dierenarts wordt door BAPS vzw aangesteld
2. De hengsten worden gekeurd in klassen per geboortejaar.
3. Iedere hengst dient voorgesteld door 1 persoon.
4. De hengsten moeten zo voorgebracht worden dat zij onder controle zijn van hun voorbrenger, zo niet
dienen ze de ring te verlaten.
5. De hengsten dienen een bit te dragen.
6. De voorbrengers mogen geen kledij dragen die op welke manier dan ook, voorzien is van reclame die de
identiteit van de eigenaar of de hengst aangeeft.
7. Gebruik van doping, gember en overdreven geluiden zijn niet toegelaten.
8. Een hengst die zich losrukt in de ring zal pas beoordeeld worden op het einde van zijn reeks. Bij herhaling zal
hij beoordeeld worden na alle reeksen, indien dit nog mogelijk is.
9. De hengsten zullen de ring slechts verlaten nadat het resultaat aan het publiek is meegedeeld.
10. Het is verboden de natuurlijke kleur van de huid, haar of hoeven te veranderen.
11. Het is verboden kunstmatige methodes te gebruiken om de oogpupillen te verwijden.
12. De hengsten mogen volledig of gedeeltelijk geschoren worden, uitgezonderd de binnenzijde van de oren.
De oogwimpers, voelharen rond neustop en onder de ogen, dienen onaangeroerd te blijven. Het is aan te
raden de manen, manetop en staart volledig te laten.

6. Voorwaarden tot deelname aan de keuring
1. De hengsten moeten geregistreerd zijn bij het BAPS of de registratieprocedure bij import moet gestart zijn.
2. Deelnamekosten:
- verplichte deelname: € 250 per hengst
- optionele deelname: € 50 per hengst
te storten op rekeningnummer BE40 7326 4902 8263 van BAPS vzw met vermelding van HK + naam van de
hengst.
Op de dag van de keuring dient het bewijs van betaling te worden voorgelegd.
3. Het inschrijvingsformulier (downloaden op www.arabianhorse.be) voor de hengstenkeuring dient te worden
verstuurd naar het secretariaat van BAPS, samen met een kopie van het registratiecertificaat / registration
certificate en van de middelste pagina van het EU-paspoort (signalement).
4. Alle deelnemende hengsten dienen ingeënt te zijn tegen griep. Een geldig attest van deze inenting moet
worden voorgelegd bij de dierenarts.
5. De rugnummers dienen afgehaald op het secretariaat ter plaatse.
7. WAHO-regelgeving (Rules and Requirements for Establishing and Keeping a Stud Book)
Hengsten moeten minstens 24 maanden oud zijn vooraleer ze mogen dekken, ongeacht de wijze van dekken.
Dit is een Mandatory Rule van WAHO, overgenomen in de “Rules and Requirements for Establishing and
Keeping a Stud Book”.
8. DNA – SCID en CA - dekcertificaten
1. Voor alle hengsten die in aanmerking komen voor dekking moet het DNA-patroon vastgesteld zijn via een
onderzoek door het Laboratorium Progenus NV, rue Camille Hubert 7a, 5032 Gembloux.
2. Alle Arabische volbloedhengsten en Belgian Arabian Pinto Horses hengsten die worden toegelaten tot de
dekdienst dienen op SCID en CA te worden onderzocht. Het SCID- en CA- onderzoek dient op hetzelfde
haarstaal te gebeuren als dat waarop DNA-bepaling en ouderschapscontrole gebeurt. SCID- en CA-dragende
hengsten worden toegelaten tot de dekdienst, doch met een waarschuwing. Hengsten waarbij vóór 01.01.2015
werd vastgesteld dat zij CA-drager zijn en waarbij het CA-onderzoek niet op hetzelfde haarstaal gebeurde als
dit waarop DNA-bepaling voor ouderschapscontrole gebeurde, dienen niet opnieuw op CA onderzocht te
worden. Het sperma van paarden die ruin werden of overleden zijn, gewonnen vóór 01.01.2015, mag gebruikt
worden voor de K.I. zonder CA-onderzoek.
3. De dekcertificaten zullen slechts afgeleverd worden nadat de hengstenhouder de dekgelden van het vorige
dekseizoen (€ 10,00 per dekking) betaald heeft én nadat het secretariaat het “aanvraagformulier
dekcertificaten” van het komende dekseizoen ontvangen heeft. Dit “aanvraagformulier dekcertificaten” wordt
telkens vanaf 1 januari gepubliceerd op de website www.arabianhorse.be. De naam van de hengst en het jaartal
worden door het BAPS-secretariaat op de afgeleverde dekcertificaten vermeld. De afgeleverde dekcertificaten
kunnen bijgevolg uitsluitend worden gebruikt voor de hengst waarvan de naam vermeld staat op de
dekcertificaat.
BAPS en zijn bestuur zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, schade of diefstal tijdens de keuring. De eigenaar
dient zichzelf te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid bij ongeval of schade veroorzaakt door zijn hengsten.

