X Technisch Reglement Hengstenkeuring
Technisch reglement voor de hengstenkeuring van het Belgisch New Forest Pony Stamboek
(voorgelegd aan het bestuur ter goedkeuring (93), met addenda ((95), (96), (03), (12) en (13)

Zoals voorzien in de “Rules 1993” van het moederstamboek onder punt 1.c en in het technisch reglement
onder punt IV heeft er een jaarlijkse officiële hengstenkeuring plaats . Plaats en datum door het bestuur te
bepalen .
Het onderhavige reglement heeft tot doel de richtlijnen en voorwaarden uiteen te zetten waaraan hengsten
minimaal moeten voldoen om aan deze hengstenkeuring te mogen deelnemen.
1. Doel van de hengstenkeuring
Zoals voorzien in het K.B.van 10/12/92 (Art 10 §1 en volgende) houdende de verbetering van de
paardachtigen dienen de stamboeken via hun veeteeltconsulent aan het Ministerie van Landbouw elk jaar
opnieuw op te geven welke hengsten voor hun ras in aanmerking komen voor de openbare dekdienst.
De jaarlijkse hengstenkeuring moet die hengsten aanduiden die tot de openbare dekdienst toegelaten
worden. Bij het vastleggen van de toelatingsvoorwaarden voor de hengsten zal het stamboek zo nauwlettend
mogelijk de instructies van het moederstamboek in Groot-Brittannië volgen.
2. Systeem van de keuring
De hengstenkeuring verloopt in twee fasen:
Een 1ste fase die wordt afgewerkt over het algemeen in de 2de helft van oktober. Deze gaat door op een plaats die
vooraf door het bestuur van het stamboek aan de hengstenhouders wordt meegedeeld.
De inschrijvingen voor de 1ste fase zullen aangekondigd worden aan de actieve hengstenhouders minstens 1
maand voor de keuring. Deze aankondigingen gebeuren via het New Forest ledenblad en via andere organen om
ook andere geïnteresseerden te informeren over de inschrijfperiode voor hengsten. De hengsten dienen minstens
21 dagen voor de keuring ingeschreven te zijn. Na deze komt de hengst niet meer voor voorstelling in
aanmerking. Ook de betalingsperiode van het inschrijvingsgeld wordt dan afgesloten
Een 2de fase: de hengsten die bij de 1ste fase weerhouden worden, dienen verplicht de 2de definitieve fase bij te
wonen. Deze 2de fase is ook verplicht voor de hengsten die met geldige reden tijdens de 1ste fase afwezig bleven.
Deze keuring gaat principieel door in februari , plaats en datum door bestuur te bepalen en tijdig mee te delen .
Inschrijvingsperiode en betalingsperiode tot 21 dagen voor de keuring.
3. Vraagprogramma van de hengstenkeuring eerste fase.
Algemene voorwaarden voor inschrijving van een jonge en/of oudere nog niet ( in België) gekeurde hengst voor
de eerste fase:
1) De hengstenhouder moet lid zijn van het Belgische New Forest Stamboek.
2) De hengst moet 100 % NF-bloed voeren en regelmatig ingeschreven zijn in een erkend New Forest
Pony Stamboek.
Daarvoor dient een kopie van het afstammingsbewijs ten laatste 21 dagen voor de keuring op het
secretariaat toe te komen samen met een ondertekend inschrijvingsformulier.. Idem indien het een
buitenlandse hengst betreft . De inschrijvingsbewijzen blijven op het secretariaat.
Op de keuringsdagen zal het paspoort bij aanmelding ingeleverd worden op het secretariaat . Paspoorten
zijn na afloop terug af te halen .
3) Alle hengsten die bij de 1ste fase worden voorgesteld, dienen zich onbeslagen ( zonder “ijzers”) aan te
bieden, met uitzondering van de bijzondere gevallen met goedkeuring van het bestuur (bvb Hengst
aantoonbaar in de sport, bewijs aan te leveren bij inschrijving)
4) Aan vaderszijde, zowel als aan moederszijde dienen minstens 5 ingeschreven generaties op het
stamboekpapier te zijn vermeld.
5) De moeder dient in het stamboek te zijn opgenomen.

6) Influenza – inenting. Elke hengst dient op de juiste wijze te zijn gevaccineerd tegen influenza. Een
influenza-vaccinatie bestaat uit een basisinenting, hetgeen betekent dat een tweemalige inenting
uitgevoerd moet zijn met tussen de 1ste en de 2de inenting minimaal 3 weken en maximaal 13 weken
tussenruimte.
Na deze basisinenting moet jaarlijks een herhalingsinenting plaatsvinden.
De inentingsbewijzen dienen ’s morgens voor de aanvang van de keuring te worden getoond. Indien de
vaccinatie niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de hengst uitgesloten van deelname aan de fase in
kwestie .
Wie moet de eerste fase ondergaan?
Alle New Forest hengsten met bewezen afstamming, die niet op een officiële buitenlandse NF-hengstenkeuring
zijn afgekeurd en die voor de 1ste maal voor openbare dekdienst in België worden aangeboden via het New
Forest Pony Stamboek.
In het buitenland reeds goedgekeurde hengsten worden echter vrijgesteld van zodra aangetoond is dat zij aan alle
voorwaarden in het land van goedkeuring hebben voldaan. Deze laatste worden voorgesteld in hun
leeftijdsgroep.
Vooraleer tot de eerste fase toegelaten te worden zal het stamboekbestuur in samenwerking met de fokraad en
jury een onderzoek doen omtrent de bloedvoering van de voorgestelde hengst. Daartoe dient de hengstenhouder
een kopie van de stamtafel ( zie origineel paspoort ) naar het secretariaat te sturen.
Dit onderzoek moet vaststellen of er niet teveel hengsten uit dezelfde bloedlijnen worden goedgekeurd, en
derhalve een risico op inteelt veroorzaken.
Er zal nagegaan worden hoeveel % Golden Wonder bloed de aangeboden hengsten voeren.
Dit om te voldoen aan rule V van het moederstamboek. Daarbij wordt rekening gehouden dat het percentage van
de ouders van pony's geboren na 01/01/2006 teruggebracht wordt naar nul indien ze 6,25 % of minder GWbloed voeren .
Vanaf dekseizoen 1997 worden slechts hengsten aanvaard met maximaal 6,25%.
Naargelang de evolutie van het merriebestand en zijn bloedvoering kan het bestuur dit percentage wijzigen.
Voor alle hengsten van buitenlandse origine zal het bestuur nagaan of de hengsten niet afgekeurd werden :
Bvb niet geslaagd voor de verrichtingen opgelegd door het zusterstamboek of zich onttrokken hebben aan de
verplichtingen in het land van herkomst in zoverre deze verplichtingen overeenkomen met het vraagprogramma
in België.
Het bestuur en de fokraad zullen de nodige contacten leggen met de andere New Forest stamboeken om na te
gaan of aan deze voorwaarden voldaan werd.
Hengsten, aangeboden ter keuring, kunnen op basis van hun prestaties ( een der disciplines ) en/of op basis van
hun afstammelingen alsnog als dekhengst aanvaard worden . De eigenaar zal zelf zorg dragen voor de bewijslast.
De minimumleeftijd van deze hengsten blijft gehandhaafd op 8 jaar . Vrijstellingen van bepaalde
keuringsonderdelen kunnen verleend worden. Elke aanvraag zal in samenspraak van bestuur, fokraad en
keuringscommissie ( jury ) doorgenomen worden .Het veterinaire verleden van de pony wordt meegenomen in
de eindbeoordeling .
Hoe verloopt de 1ste fase?
1.

Meting

In de 1993 uitgave van de Rules van het New Forest Pony Studbook is bepaald dat de maximumschofthoogte
van de New Forest Pony 14.2 hands (Engelse maat) mag zijn. Dit komt overeen met 58 duim ( 1 duim = 2,54
cm) of zoals algemeen aangenomen 1,48 m . Daar het moederstamboek de stokmaat liever iets kleiner ziet,
zullen de hengstenhouders er rekening mee houden dat een hengst van 1.45 m gemakkelijker is dan eentje van
1.48 m . Daar een pony soms nog doorgroeit tot de ouderdom van 5 à 6 jaar is het ook duidelijk dat een hengst
die op 2.5 jaar 1.47 m groot is naar alle waarschijnlijkheid later over die maat zal gaan. Ook hiermee is het de
hengstenhouders aangeraden rekening te houden om latere ontgoochelingen en discussies te vermijden. Te grote
pony's komen niet (meer) in aanmerking voor goedkeuring, een eventuele hermeting op kosten van de eigenaar is
mogelijk en moet schriftelijk aangevraagd worden, op een plaats aan te duiden door het stamboek.
Meting zal elk jaar gebeuren voor alle hengsten tot en met de ouderdom van 5 jaar en voor alle nieuw
aangeboden hengsten. Dus voor het dekseizoen ’94 worden alle hengsten gemeten die geboren zijn in of na
1989, (zie ook 2de fase) en zij die voor eerste maal aangeboden worden.
De bedoeling is om op termijn tot een iets kleinere maat te komen ( gemiddeld rond 1.45 m)

2.

Exterieur – keuring

Alle voorgestelde pony’s voor de openbare dekdienst zullen qua exterieur gekeurd worden ( inclusief stap en
draf aan de hand). Er zal speciaal naar het type gekeken worden. Bij de cijfermatige beoordeling van iedere
hengst zal het onderdeel type de doorslag geven. Hier dient opgemerkt dat een New Forest op de eerste plaats
een New Forest pony is en op de tweede plaats een rijpony wat het gebruik betreft. De bewegingen moeten
correct zijn, maar niet overdreven. (De draf moet wel goed uit de schouder komen.)
Er wordt ook toegezien dat er qua aftekeningen geen vlekken en wit boven de knie of hak te signaleren zijn .
3.

Beweging op harde bodem

De hengsten worden in eerste instantie aan de hand beoordeeld, op harde bodem, op rechte lijn, in stap en in
draf. Dit onderdeel moet ons inzicht verschaffen omtrent de gevoeligheid van de pony en zijn eventueel
verborgen gebreken.
4.

Vrij springen

In de binnenpiste wordt een “couloir” opgesteld met een licht oplopende hindernis tot max. 1 m hoogte, een
breedte van ongeveer 1 m met een “cavaletti “ op ongeveer 6 m (afhankelijk van de stokmaat, zoals hieronder
vermeld) voor deze hindernis. Er worden door elke hengst een vijftal sprongen genomen (exclusief een tweetal
testsprongen). De hoogte van de hindernissen en de afstand tussen de hindernissen wordt voor de kleine maat
pony’s aangepast (zoals hieronder vermeld)
B-pony (1m17-1m27): hoogte “cavaletti”: 30 cm, afstand tussen “cavaletti” en hindernis: 5m70, hoogte
hindernis: 70cm
C-pony (1m27-1m37) : hoogte “cavaletti”: 30 cm, afstand tussen “cavaletti” en hindernis: 6m30, hoogte
hindernis: 80cm
D-pony (1m37- 1m48) : hoogte “cavaletti”: 40 cm, afstand tussen “cavaletti” en hindernis: 6m70, hoogte
hindernis: 100cm
De afstand tussen de grondbalk en de “cavaletti” is eventueel aanpasbaar door de eigenaar.
De bedoeling van deze test is:
• De hengst in galop te zien: ruime galop – mooi in evenwicht – niet op de voorhand – geen
kruisgalop.
• Nagaan of de pony natuurlijke aanleg tot springen heeft. Voorbeentechniek
• Gebruik van de rug – balans
• Achterbeentechniek
De eigenaar heeft de vrije keuze om de praktische proeven onder zadel of aangespannen af te leggen.
5.

Bereden proef

Het jaar na hun eerste voorstelling en goedkeuring ( indien 2.5 jaar bij de voorstelling) of onmiddellijk bij de 1ste
voorstelling indien ouder, dienen de hengsten onder zadel getoond te worden.
Bedoeling is na te gaan of de drie basisgangen onder de man: stap, draf, galop correct worden uitgevoerd.
6.

Springen onder de man

Het tweede jaar na hun eerste voorstelling (indien 2.5 jaar bij de voorstelling) of het eerste jaar na hun eerste
voorstelling indien ouder, dienen de hengsten een omloop van een achttal hindernissen af te leggen.
Hoogte van de hindernissen: ongeveer 90 cm voor pony’s boven 137 cm en ongeveer 70 cm voor pony’s tot 137
cm.
Het aanpassen van de hoogte van de hindernissen in functie van de grootte van de pony wordt voorafgaandelijk
door het bestuur en/of jury beslist en meegedeeld.
(1ste maal in 1995)

7.

Cross

Het derde jaar na hun eerste voorstelling (indien 2.5 jaar bij de voorstelling) of het tweede jaar na hun eerste
voorstelling indien ouder, dienen de hengsten een cross te lopen voorzien van een vijftal natuurlijk uitziende
hindernissen.
Af te leggen afstand ( 800/1500 m), toegestane tijd in relatie met de af te leggen afstand en veterinaire controle
voor en na de cross.
(1ste maal in 1996).
8.

Aangespannen proef: De eigenaar heeft de vrije keuze om de praktische proeven onder zadel of
aangespannen af te leggen.
− Dressuurproef aangespannen: Het jaar na hun eerste voorstelling en goedkeuring ( indien 2.5 jaar bij de
voorstelling) of onmiddellijk bij de 1ste voorstelling indien ouder, dienen de hengsten aangespannen
getoond te worden. Bedoeling is na te gaan of de drie basisgangen onder de man: stap, draf, galop
correct worden uitgevoerd.
− Hindernissenparcours aangespannen: Het tweede jaar na hun eerste voorstelling (indien 2.5 jaar bij de
voorstelling) of het eerste jaar na hun eerste voorstelling indien ouder, dienen de hengsten een omloop
tussen een achttal hindernissen af te leggen (aangespannen).
− Cross aangespannen: Het derde jaar na hun eerste voorstelling (indien 2.5 jaar bij de voorstelling) of
het tweede jaar na hun eerste voorstelling indien ouder, dienen de hengsten een cross te lopen.
Hengsten ingeschreven en gekeurd door een zusterstamboek zijn vrijgesteld van de proeven, volgende op de
eerste voorstelling, indien zij in het land van goedkeuring alle verrichtingsproeven hebben afgelegd of proeven
die gelijkwaardig zijn aan bovenstaande.
Elk geval zal afzonderlijk door het bestuur en/of andere organen onderzocht worden.

Na beraadslaging over de eindbeoordeling zal de jury die hengsten aankondigen in catalogusvolgorde, die voor
de 2de fase weerhouden worden.
De hengstenhouders wiens hengst tijdens de eerste fase niet aangewezen wordt, zullen bij de jury een verslag
met motivering van de beslissing mogen opvragen.
Na de jonge en nieuwe hengsten zullen de oudere reeds gekeurde hengsten voorgesteld
worden in hun respectievelijke leeftijdscategorie . Na plaatsing zal de eerste van elke
leeftijdscategorie meedingen voor de titel van kampioen en reserve-kampioen .

Het stamboek zal TIJDENS die 2de fase een herkeuring inrichten. Tot deze herkeuring worden toegelaten:
Hengsten die om veterinaire reden afwezig bleven op de eerste fase in oktober.
Hengsten die tijdens de eerste fase in oktober om veterinaire reden werden teruggetrokken voor het einde van de
keuring. In beide gevallen dient een certificaat van een veearts voorgelegd.
Hengsten die worden voorgesteld ter vervanging van een jonge en/of oudere nog niet voorgestelde hengst die op
de 1ste fase in oktober niet werd aangewezen. De herkeuring wordt toegestaan uit hoofde van de
hengstenhouder. Een hengstenhouder die op de 1ste fase in oktober geen hengst voortbracht kan aldus
geen herkeuring krijgen.
Deze herkeuring omvat exact dezelfde onderdelen als de normale 1ste fase in oktober. Voor deze
herkeuring dient eveneens het originele stamboekdocument ingezonden te worden.
Voor de vervanghengst gelden dezelfde regels als onder nr 3,I met uitzondering van inschrijving 21 dagen
op voorhand, deze termijn wordt teruggebracht tot 10 dagen.

4. Vraagprogramma van de tweede fase
De tweede fase die voorziet in een exterieurkeuring met stap en draf aan de hand in twee klassen:
1/ De hengsten die in oktober doorverwezen waren naar de 2de fase,
2/ De nieuw aangemelde hengsten, vanzelfsprekend zal bij deze groep meer aandacht besteed worden bij de
beoordeling en zullen zij het vraagprogramma van de eerste fase moeten doorlopen.
De hengstenhouders wiens hengst tijdens de tweede fase niet aangewezen wordt, zullen bij de jury een verslag
met motivering van de beslissing mogen opvragen.

de tweede fase : veterinair onderzocht te worden, een DNA-staal af te staan ter controle en ter beschikking staan
voor het onderzoek stalgedrag . Nadien zal het bestuur de lijst opgeven van de hengsten die toegelaten worden
tot de openbare dekdienst voor het New Forest Stamboek .
9.

Veterinair onderzoek

Alle hengsten die op het einde van de 2de fase aangeduid zijn, worden onmiddellijk doorverwezen naar de
dierenarts en dienen een beknopt veterinair onderzoek te ondergaan ( kosten hiervan ten laste van de
hengstenhouders). In het bijzonder worden volgende onderzoeken verricht:
o
o
o
o
o

o

o

Geslachtsapparaat
Mond en tanden (bv. overbijten)
Ogen
Algemene controle ledematen - hazenhak?
- standen?
In verband met spermaonderzoek verkiest het bestuur voorlopig de resultaten af te wachten van verder
onderzoek naar de betrouwbaarheid van gangbare spermaonderzoeken. Dit kan later eventueel
opgelegd worden door het bestuur.
Bloedafname / haarstaal (DNA-staal vanaf 1998) zal gebeuren onmiddellijk na de keuring bij de
hengsten die aangewezen zijn na de 2de fase. Dit wordt voor onderzoek naar het labo gestuurd en zal
dienen om latere controles en geschillen in verband met afstamming op te lossen
Het stamboek houdt zich het recht voor om via steekproeven controles te doen ivm verboden middelen
en bloedgroepen van nieuw voorgestelde jonge en/of oudere hengsten ter vergelijking met de
bloedgroep van hun vader en moeder. De kosten van dit onderzoek (DNA + myotonie) vallen ten laste
van de hengstenhouder.

Vrijstelling wegens veterinair attest:
Ingeval een hengst, wegens diergeneeskundige redenen, niet kan voldoen aan de keuringsvoorwaarden die hem
opgelegd worden, dan dient de eigenaar het bewijs hiervan te leveren – aangetekend aan het adres van het
Stamboek – binnen de acht dagen volgend op de diagnose.
Het Stamboek behoudt zich het recht voor om een contra-expertise te laten uitvoeren door een dierenarts of
diergeneeskundige dienst van zijn keuze (A.V.1995).
Gezondheidsvoorwaarden:
In principe wordt elke hengst veterinair onderzocht bij zijn eerste goedkeuring.
Het Stamboek behoudt zich het recht voor om een aanvullend diergeneeskundig onderzoek te laten verrichten in
elk geval dat het wenselijk geacht wordt. (A.V.1995)
Hengsten die, om welke reden dan ook, niet deelnemen aan de (hun opgelegde) verrichtingsproef dan wel aan de
herkeuring, worden op de daaropvolgende hengstenkeuring niet voor de dekdienst goedgekeurd, maar
aangehouden (d.w.z. dat betreffende jaar zal deze hengst geen dekboek krijgen).
Indien zulke hengst in het jaar van aanhouden alsnog zijn verrichtingsproef met succes aflegt, kan hij op de
eerste daaropvolgende hengstenkeuring wederom goedgekeurd worden.

onderzoek DNA en MYOTONIE.
Wanneer blijkt dat het DNA-profiel niet overeenstemt na ouderschapscontrole zal deze afstammeling niet tot de
dekdienst toegelaten worden en vallen alle gemaakte en te maken kosten ten laste van de eigenaar.
Met het oog op het vrijhouden van het stamboek van genetische afwijkingen zal het stamboek op kosten van de
hengstenhouder een onderzoek laten uitvoeren op het ter beschikking zijnde DNA-materiaal ivm afwijkingen
Daartoe zal het stamboek het monstermateriaal naar Van Haeringen Lab sturen.. De kosten voor het laten
uitvoeren van dit onderzoek vallen ten laste van de hengstenhouder ( vanaf 1/11/2012 ) . Als er geen (geschikt)
monstermateriaal aanwezig is, dan wordt via het stamboekkantoor een procedure in werking gesteld waarbij een
dierenarts dit materiaal bij de hengst komt afnemen. Het aldus gewonnen materiaal wordt door de dierenarts naar
het secretariaat gezonden samen met een door hem geschreven attest. Eventuele kosten zijn ten laste van de
eigenaar.

Als de eigenaar van de pony zelf monstermateriaal opstuurt naar een laboratorium, dan kan niet gegarandeerd
worden dat het materiaal ook daadwerkelijk afkomstig is van de opgegeven pony. De uitslag van een dergelijke
test heeft dan alleen waarde voor de eigenaar. Voor stamboekdoeleinden en bij eventuele verkoop is de uitslag
niet bruikbaar.
De consequentie die de Myotonie- status heeft m.b.t. definitieve goedkeuring moge duidelijk zijn : Positieve
dieren ( status : DRAGER ) worden definitief uitgesloten van de dekdienst (A.V.2012)
onderzoek stalgedrag
De hengst zal gedurende 3 dagen ter beschikking gesteld – datum en plaats door het stamboek te bepalen – voor
het verplichte onderzoek stalgedrag . De hengst zal zowel bij het in- als het uitchecken door een dierenarts
onderzocht worden.
De hengstenhouder zal vooraf het formulier “onderzoek stalgedrag” invullen en ondertekend terugsturen naar het
secretariaat . Hij zal de aard van de gewenste bedding aanduiden en zelf voor 3 dagen voeder voorzien .
5. Geschillen, uitstel, heirkracht.
De beslissingen van de jury in verband met deze keuring zijn definitief en zonder verhaal.
o Het Stamboek zal vooraleer de definitieve lijst van de hengsten te publiceren op de website en in het
ledenblad, op aanvraag en op kosten van de hengstenhouder een bijkomende nakeuring organiseren:
Hengsten die regelmatig aangewezen voor de tweede fase daar afwezig bleven met veterinair certificaat.
o Ingeval van heirkracht: enkel als de hengst sterft na de goedkeuring en voor het begin van het dekseizoen.De
hengstenhouders dienen zich derhalve eerst tot het Stamboek te wenden om te zien of deze nakeuring
toegestaan wordt.
Alle verdere geschillen omtrent deze hengstenkeuring worden door het bestuur beslecht op de volgende gewone
bestuursvergadering.
De beslissing zal genomen worden bij gewone meerderheid van stemmen en er dienen minstens 3 leden van het
bestuur aanwezig te zijn.
Opmerking: alle kosten van hermeting, nakeuring of herkeuring vallen ten laste van de hengstenhouder.

