
HOOFDSTUK V: HENGSTEN EN HUN TOELATING TOT DE VOORTPLANTING 
 
 
5.1 Algemeen 
 
Om een veulen in klasse I van de hoofdsectie te kunnen inschrijven, is een dekcertificaat nodig om de 
afstamming van het veulen op te nemen in zijn paspoort. Hengsten kunnen dekcertificaten verkrijgen 
na goedkeuring op een door de VFBT georganiseerde of erkende hengstenkeuring. 
 
 
5.2 Keuring tot toelating tot de voortplanting - Hengstenkeuringen 
 
 5.2.1 Inschrijving en voorwaarden tot deelname 

- Hengsten die bij geboorte of door import ingeschreven zijn in de hoofdsectie van VFBT en die 
minstens de leeftijd van twee jaar hebben bereikt, kunnen zich inschrijven voor de 
hengstenkeuring. 

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

- 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 kopnummers.  

- De hengstenkeuring gaat door in 2 fases voor de hengsten die nog niet eerder werden 
goedgekeurd in België. 

- Fase 1 gaat voor deze hengsten door op de Faculteit van Diergeneeskunde te Merelbeke of Luik. 
- Enkel de hengsten die een gunstig advies hiervoor ontvingen, kunnen zich inschrijven voor fase 2 

die doorgaat op de Centrale hengstenkeuring. 
- In het buitenland of in Wallonië geboren hengsten dienen minstens 1 maand vóór de uiterste 

inschrijvingsdatum geïmporteerd te zijn bij VFBT en gemuteerd op naam van de aanbieder van de 
hengst die alle formaliteiten vervult in verband met de inschrijving.  

- In geval van meerdere eigenaars dient de eerste eigenaar van de hengst zijn domicilie in 
Vlaanderen te hebben. Alle correspondentie en betalingen dient door de in Vlaanderen 
gedomicilieerde eigenaar te gebeuren.  
 

De inschrijvingen dienen op het secretariaat aan te komen tegen een vooraf vastgelegde datum.  
Bij te late inschrijving en/of wanneer het inschrijvingsgeld niet voldaan is zoals vermeld op het 
inschrijvingsformulier, zal de hengst niet meer toegelaten worden tot de centrale keuring. 
 
Voor hengsten die afwezig zijn, wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald. Dit wordt ook niet in 
mindering gebracht bij inschrijving voor de bijgevoegde of bijzondere hengstenkeuring. 
 
 5.2.2 Centrale keuring 
 
De VFBT organiseert jaarlijks twee publieke hengstenkeuringen. De datums van de publieke keuringen 
worden op voorhand meegedeeld en kunnen aangevraagd worden via het secretariaat VFBT. 
 
 
 

5.2.2.1. Indeling reeksen 
 

- De hengsten worden voorgebracht in reeksen per leeftijd.  
- Hengsten die 3 jaar en 4 jaar worden, worden ingedeeld volgens hun schoftmaat.  
 
Hengsten die drie jaar worden   Hengsten die vier jaar worden  
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  
 
 
 
 



5.2.2.2 Beoordeling 
 

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. 
 
Op de exterieurkeuring worden alle hengsten afzonderlijk door een vooraf aangestelde jury beoordeeld 
op drie onderdelen: Type, gangen en beenwerk.  
Ieder onderdeel wordt beoordeeld met een maximum score van 10 punten.  
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.  
 

5.2.2.3 Verwantschapsgraad 
 
- De verwantschap van alle ingeschreven hengsten voor de Centrale keuring tegenover de actieve 
merriestapel = merries die in datzelfde jaar en/of het jaar voordien een veulen lieten inschrijven bij 
VFBT, wordt berekend door KU Leuven.  
- De lijst met % verwantschap wordt opgenomen in de cataloog (en zal worden gepubliceerd in het 
ledenblad). Dit % kan/zal voor iedere hengst verschillend zijn t.o.v. de waarde die éénzelfde hengst het 
vorige jaar toegekend kreeg (aangezien er andere merries in de berekening opgenomen zijn). 
- De jury KAN gebruik maken van 1 bonuspunt voor de hengsten met lage verwantschapsgraad. 
- 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 bekendgemaakt aan jury - eigenaars en publiek.   
 

5.2.2.4 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 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.  

5.2.2.5 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 aan de eigenaar van de hengst. 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). 

 

 



5.2.2.6 Hengsten - 7 jaar en ouder 

Hengsten die op de dag van de keuring zeven jaar of ouder zijn, kunnen - indien de eigenaar het wenst 
- worden voorgesteld ter keuring op de officiële merrieprijskamp in hun provincie.  

Hengsten ouder dan 7 jaar die eenmaal een lot hebben voorgesteld dat eerste categorie behaald heeft, 
worden gekeurd voor het leven. Deze hengsten hebben een lot afstammelingen voorgesteld tijdens de 
officiële merrieprijskampen. Bij inschrijving kunnen 10 producten (hengsten, merries en ruinen) uit een 
erkend stamboek worden opgegeven, van minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar, waaruit op de 
prijskamp minstens 5 en maximum 7 producten worden voorgesteld. De voorgestelde producten 
moeten uit minstens twee verschillende jaargangen komen. De producten moeten deelnemen aan de 
prijskamp in hun reeks indien de eigenaar in dezelfde provincie woont. 
De hengst moet bij zijn lot afstammelingen voorgesteld worden. De hengst moet op de dag van de 
keuring zeven jaar of ouder zijn. 

Hengsten die 8 maal opeenvolgend in België of Nederland goedgekeurd werden, worden eveneens voor 
het leven goedgekeurd. Deze hengsten vallen vanaf dan onder de administratief gekeurde hengsten en 
dienen zich jaarlijks in te schrijven in de reeks administratief gekeurde hengsten. 

 5.2.3 Bijgevoegde keuring 

Kunnen deelnemen aan een bijgevoegde keuring:  
 
- Alle hengsten die ingeschreven waren voor de meest recente hengstenkeuring, maar die werden 
uitgesteld door ofwel de jury ofwel om medische redenen met afgifte op het secretariaat van een attest 
van de dierenarts op de dag van de centrale keuring. Het inschrijvingsgeld voor de bijgevoegde 
keuring dient te worden betaald ongeacht de reeds voldane betaling voor de centrale hengstenkeuring. 

- 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 of kunnen zich inschrijven voor de 
reeks “oudere hengsten” op de bijgevoegde keuring. De keuze alsook de betaling gebeurt gelijktijdig 
met de inschrijving voor de centrale keuring en is bindend.  

 5.2.4 Bijzondere keuring 

Kunnen deelnemen aan een bijzondere keuring: 

Hengsten die na datum van de centrale keuring deel hebben uitgemaakt van een handelstransactie. 
Reeds voor dat jaar bij KVTH goedgekeurde hengsten worden – na te zijn voorgesteld ter keuring bij 
VFBT – aanvaard voor het lopende jaar. De hengsten moeten een identiek medisch onderzoek hebben 
ondergaan als de voor VFBT goedgekeurde hengsten. Hengsten die in een ander stamboek werden 
afgekeurd op afstammelingen komen nooit in aanmerking voor deelname aan de keuring van de VFBT. 

Hengsten waarvoor aan de inschrijvings- en betalingsmodaliteiten van de centrale keuring niet werd 
voldaan. 

Een bijzondere keuring zal doorgaan op dezelfde datum als de bijgevoegde keuring. De tarieven voor 
inschrijving zijn vooraf te betalen en zijn bekend via het ledenmagazine VFBT. 

5.3 Medische keuring 

5.3.1 Algemeen 

Elke hengst die voor de eerste maal exterieurmatig goedgekeurd wordt, dient een medisch onderzoek 
te ondergaan. Een gunstig medisch advies is vereist om voor VFBT als goedgekeurde hengst te worden 
beschouwd én om toegelaten te worden tot de exterieurkeuring. 

De medische keuring gebeurt voor ieder paard individueel en wordt uitgevoerd door de dierenartsen 
van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent of door de dierenartsen van de Clinique 
Vétérinaire Universitaire de Liège. Enkel deze beide universitaire instanties zijn bevoegd om voor VFBT 
een medisch advies te geven als dekhengst. 



De kosten van de medische keuring zijn ten laste van de aanbieder van de hengst. Hengsten kunnen 
aangeboden worden voor de medische keuring vanaf ten vroegste 3 maanden voorafgaand aan de 
datum van de centrale keuring. 

De kosten verbonden aan de ouderschapscontrole van de hengsten ( zie punt 4.3.3.) die voor de 
eerste maal goedgekeurd worden zijn ten laste van VFBT. Het DNA profiel van de goedgekeurde hengst 
is ter beschikking voor alle erkende stamboeken binnen de EU. Er worden geen DNA- attesten 
verstrekt aan niet bij VFBT geregistreerde eigenaars van de hengst. 

5.3.2 Protocol 

Het medisch onderzoek van de hengsten bestaat uit een doorlopen van de volgende onderzoeken :    
1/  Anamnese met signalementscontrole, bepalen schofthoogte en gewicht  

2/ Klinisch onderzoek inclusief stap en draf op harde bodem en bepalen beenscore op de vier benen   

3/ radiografische opnames van de vier onderbenen in verband met het onderzoek naar het voorkomen 
van hypertrofische huidplooien  

4/ onderzoek van hart en longen inclusief endoscopisch onderzoek met bepaling van de graad van 
laryngeale hemiplegie volgens het Havemeyer grading system (cornage) en van de graad van 
faryngeale lymfoïde hyperplasie. 

De finale beslissing voor een gunstig of ongunstig advies als dekhengst Belgisch trekpaard wordt 
genomen door de dierenartsen van de Universitaire faculteit. 

Het volledig medisch keuringsrapport wordt door de faculteiten Diergeneeskunde overgemaakt aan de 
aanbieder van de hengst en aan het secretariaat VFBT. 

 


