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Vlaamse Fokkers Van het Belgisch trekpaard

Centrale hengstenkeuring VFBT 26/11/2022 - Ghlin

InschrIjvIngsformulIer
Afsluitdatum inschrijvingen: Inschrijvingen dienen op het secretariaat aan te komen ten laatste op donderdag 4 
november 2022 per post met priorzegel naar v.f.B.T - Deinse horsweg 1 - 9031 Drongen. Betalingen dienen ten 
laatste op 4 november 2022 op de rekening van v.f.B.T. ontvangen te zijn. er worden geen betaalherinneringen 
gestuurd.

Bij te laat aangekomen inschrijvingen - te late betalingen - mutatie niet tijdig in orde - hengst niet aangemeld 
in de centrale databank, vervalt de inschrijving en bijgevolg ook de deelname aan de centrale hengstenkeuring 
in november. Deze hengsten kunnen zich inschrijven en deelnemen aan de Bijzondere keuring - tarief 375e - 
voorjaar 2023!!! (Beslissing Bestuur v.f.B.T.).

een correct ingevuld en ondertekend formulier kan ook ingescand worden en als bijlage verstuurd worden naar 
trekpaard@vfbt.be. (foto’s van inschrijvingsformulieren via What’s app - messenger - facebook enz. worden 
niet aanvaard.) 

hengsten die worden voorgebracht op de keuring moeten ingeënt zijn tegen griep en tetanus. Inenting 
tegen rhino verdient aanbeveling. het bewijs van inenting (kopie inentingsboekje met duidelijk zichtbare 
inentingsdatum) dient aan het inschrijvingsformulier te zijn toegevoegd. het origineel, alsook de 
identiteitsdocumenten van de hengst moeten op de keuring worden voorgelegd bij afhaling van de nummers. 

BelAngrIjK: hengsten, toebehorend aan in vlaanderen gedomicilieerde eigenaars, dienen via v.f.B.T. 
ingeschreven te worden. hengsten, toebehorend aan een combinatie vfBT/nederland of vfBT/Wallonië dienen 
vanuit een vfBT-lid ingeschreven en betaald te worden via Belgische rekening.

voor hengsten die afwezig zijn op de centrale keuring, wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald. Dit wordt 
ook niet in mindering gebracht bij inschrijving voor de bijgevoegde of bijzondere hengstenkeuring. 

Rekening VFBT: IBAN: BE80 1032 2503 1277 - BIC: NICABEBB.

leden VFBt: 125e per hengst
Voor de hengsten die niet gekeurd zijn, wordt 50e van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
administratieve keuring: 125e + een gezondheidsverklaring door de bedrijfsdierenarts
niet leden VFBt - mits in Vlaanderen gedomicilieerd: 230e per hengst.

kUnnen deelnemen aan de hengstenkeUring (na inschrijving en betaling).

• hengsten die bij geboorte of door import ingeschreven zijn in de hoofdsectie van vfBT en die minstens de 
leeftijd van twee jaar hebben bereikt.

• De ter keuring aangeboden hengsten dienen over een volledig 6-generatieoverzicht (hengst + 5 genera-
ties) te beschikken.

• In het buitenland of in Wallonië geboren hengsten dienen minstens 1 maand vóór de uiterste inschrij-
vingsdatum geïmporteerd te zijn bij vfBT en gemuteerd op naam van de aanbieder van de hengst die alle 
formaliteiten vervult in verband met de inschrijving.

nieUW vanaf 2022:

• elke hengst die zich voor de eerste maal aanbiedt om exterieurmatig goedgekeurd te worden, dient vooraf 
een medisch onderzoek te ondergaan. voor deze hengsten gaat de hengstenkeuring door in 2 fases. De 
eerste fase vindt plaats in de faculteit Diergeneeskunde van merelbeke of luik. enkel hengsten met een 
gunstig medisch advies worden toegelaten tot de hengstenkeuring. De kosten van de medische keuring 
zijn ten laste van de aanbieder van de hengst. hengsten kunnen aangeboden worden voor de medische 
keuring tot ten laatste 15 november ’22.

een afspraak maken met de faculteit te merelbeke kan via dienst heelkunde 09/264 76 18

• hengsten die minstens drie opeenvolgende malen zijn goedgekeurd in België (5jaar en ouder) hebben 
de keuze om zich aan te bieden op de centrale keuring te ghlin of kunnen zich inschrijven voor de reeks 
“oudere hengsten” op de bijgevoegde keuring - eveneens aan 125e. de keuze gebeurt bij de inschrijving 
voor de centrale keuring en is bindend. deze inschrijving dient ook tegen 4 november 2022 betaald te zijn.



hAnDTeKenIng 
voor akkoord met de modaliteiten van het technisch reglement / fokprogramma.

na inschrijving zullen de deelnemers de nodige info en richtlijnen ontvangen.
Info via www.vfbt.be

Terug te sturen naar v.f.B.T. - Deinse horsweg 1 - 9031 Drongen of inscannen en via mail naar trekpaard@vfbt.be
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Aanduiden faculteit voor medische keuring:        merelbeke       luik

  medische keuring vooraf op datum:                                                                  + copie keuringsverslag toevoegen

  medische keuring gepland op datum:     

eigenaar : 

adres:

tel :               

email:

FASE 2: HENGSTEN GEBOREN 2020 - 2019 - 2018

nAAm hengsT  nr sTB

FASE 2: HENGSTEN GEBOREN 2017 EN OudER

nAAm hengsT  nr sTB

centrale BiJgeVoegde
keuring  + reeks oude
ghlIn hengsten
26/11 febr. 2023

 

ADmInIsTrATIeve KeurIng     nr sTB



3

Hengstenkeuring VFBT 26/11/2022 - Ghlin

PrAcTIsche Info over heT verlooP vAn De KeurIng
Zie fokprogramma v.f.B.T. - versie augustus 2022  

(met aanpassingen Bestuursorgaan 20 augustus 2022 - te consulteren www.vfbt.be)

start

Per hengst worden max. 3 personen in de piste toegelaten die allemaal in het wit moeten gekleed zijn. 
het gebruik van een zweep dient tot een minimum beperkt te worden.

indeling reeksen: 
• De hengsten worden voorgebracht in reeksen per leeftijd. 
• hengsten die 3 jaar en 4 jaar worden, worden ingedeeld volgens hun schoftmaat. 

hengsten geboren 2020:     hengsten geboren 2019  
Kleine maat : minder dan 1.62 m    Kleine maat : minder dan 1.64m
middenmaat : 1.62m-1.66m     middenmaat : 1.64m-1.68m  
grote maat : meer dan 1.66m    grote maat : meer dan 1.68m 

Beoordeling

op de exterieurkeuring worden alle hengsten afzonderlijk door een vooraf aangestelde jury (2 vfBT-1 AWcTB) 
beoordeeld op drie onderdelen: Type, gangen en beenwerk. 
Ieder onderdeel wordt beoordeeld met een maximum score van 10 punten. 
nieUW: De hengst moet minstens 21 punten op 30 behalen om exterieurmatig goedgekeurd te worden. 

De hengst wordt voorgesteld op de rechte lijn in stap.
op een driehoek in draf.
Indien de hengst zich niet kan voorstellen in stap en draf, zelfs al heeft hij op het ogenblik van de voorstelling 
een attest van de dierenarts waaruit blijkt dat dit onmogelijk is, wordt hij uitgesteld. 

VerWantschapsgraad

• De verwantschap van alle ingeschreven hengsten voor 2023 tegenover de actieve merriestapel = merries die 
in 2021 en/of 2022 een veulen lieten inschrijven bij vfBT, is berekend door Ku leuven. 

• De lijst met % verwantschap is opgenomen, vooraan in de cataloog (en zal worden gepubliceerd in het 
ledenblad).
opgelet: Dit % kan/zal voor iedere hengst verschillend zijn t.o.v. de waarde die éénzelfde hengst vorig jaar 
toegekend kreeg (aangezien er andere merries in de berekening opgenomen zijn).

Belangrijk en nieUW: De jury kan gebruik maken van 1 bonuspunt voor de hengsten met lage verwantschaps-
graad.

• De waarde van de verwantschapsgraad om als lage verwantschap te worden beschouwd, wordt vooraf 
wetenschappelijk bepaald door Ku-leuven.

• In samenspraak met Ku-leuven en het Bestuursorgaan zal bepaald worden waar de grens wordt gelegd en 
welke de onderwaarde moet zijn opdat de hengst kan in aanmerking komen voor 1 bonuspunt. 
Deze grens wordt aan de start van de keuring bekend gemaakt aan jury - eigenaars en publiek.  



Beenscores

• voor de hengsten die de eerste maal ter keuring worden aangeboden, wordt er door de jury rekening 
gehouden met de beenscores die toegekend werden door de faculteit merelbeke of luik. 

• De medische verslagen worden ter beschikking gesteld van de juryleden bij aanvang van de keuring.
• voor de hengsten die reeds eerder goedgekeurd werden in België, wordt de beenscore toegekend door de 

door vfBT en AWcTB aangestelde dierenartsen:

De dierenartsen op de hengstenkeuring geven na onderzoek een score op het beenwerk gaande van AA/A/B/c 
- tot D volgens het systeem van colman en De Keyser. Deze score dient als advies voor de jury. De juryleden 
beoordelen zelf de spronggewrichten. 

De stand van de benen behoort bij de beoordeling van het type. 

WiJZe Van Bekendmaking Van het resUltaat

De beoordeling van de fokwaarde (goedkeuring of afkeuring) wordt meegedeeld onmiddellijk na de 
voorstelling van de hengst. 
voor de niet aangenomen / afgekeurde hengsten wordt vóór het verlaten van de piste een duidelijke uitleg 
gegeven - door een vfBT-jurylid aan de vlaamse eigenaars - door het AWcTB-jurylid aan de Waalse eigenaars. 
Indien de eigenaar deze uitleg uit eerste hand wil vernemen, dient hij in de piste bij zijn hengst aanwezig te 
zijn.

De beoordeling van type, bewegingen, beenwerk en eventueel gekregen bonuspunt wordt na elke keuring 
gepubliceerd in het ledenblad en op de website van vfBT. De eigenaar ontvangt na de keuring een copie van 
de juryfiche. 

De hengst is pas definitief goedgekeurd na bevestiging van de ouderschapscontrole (hengst + vader +  moeder 
incl. vader van de moeder).

De kosten verbonden aan de ouderschapscontrole van de hengsten die voor de eerste maal goedgekeurd 
worden, zijn ten laste van vfBT/AWcTB. het DnA-profiel van de goedgekeurde hengst is ter beschikking 
voor alle erkende stamboeken binnen de eu. voor vfBT worden geen DnA- attesten verstrekt aan niet bij 
vfBT geregistreerde eigenaars van de hengst.


