
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  REGLEMENT VOOR DE KEURING VAN DE BWP 

DEKHENGSTEN 

 

 
 
 
 
 



 

1. Omschrijving 
Om in België toegelaten te worden tot de 
dekdienst van het komende seizoen, dienen de 
dekhengsten deel te nemen aan de “jaarlijkse 
keuring van de dekhengsten BWP”. 
Voor de nieuwe dekhengsten optie springen tot 
en met 7 jaar bestaat die uit de ‘activering’ en 
de deelname aan de hengstencompetitie 
georganiseerd tijdens de tweede fase. 
Voor de nieuwe dekhengsten optie dressuur 
tot en met 7 jaar bestaat die uit de ‘activering’ 
en de deelname aan de dressuurvoorstelling 
tijdens de tweede fase. 
Voor de oudere hengsten geldt enkel de 
‘activering’. 

2. De hengstencompetitie 
De hengstencompetitie is een circuit van 
wedstrijden waar alleen hengsten van 4 tot en 
met 7 jaar kunnen deelnemen die 
goedgekeurd werden door een stamboek dat 
lid is van de WBFSH (World Breeding 
Federation For Sporthorses). 

3. Inschrijving 
In het najaar ontvangt de hengstenhouder een 
brief met daarbij een inschrijfstrook voor het 
‘activeringsdocument’. Het van toepassing 
zijnde formulier moet vóór de vastgelegde 
datum terug gestuurd worden naar het 
secretariaat BWP. 

4. De keuring 

4.1. De keuring tijdens de tweede fase 
van de keuring van de kandidaat-
dekhengsten. 
Dekhengsten optie springen die 6 jaar of 
jonger zijn op het moment van de goedkeuring 
voor BWP, moeten het jaar erna deelnemen 
aan de manche van de hengstencompetitie die 
doorgaat tijdens de tweede fase van de 
keuring van de kandidaat-dekhengsten. 
Dekhengsten optie dressuur die 6 jaar of 
jonger zijn op het moment van de goedkeuring 
voor BWP, moeten het jaar erna deelnemen 
aan de dressuurvoorstelling tijdens de tweede 
fase. Bij geldige afwezigheid met attest zijn zij 
verplicht om aan te treden tijdens op de derde 
fase van de hengstenkeuring. 
Daaraan dienen ze, in de tijd dat ze 5 tot en 
met 7 jaar zijn, nog twee maal deel te nemen 
of in de tijd dat ze 6 en 7 jaar zijn nog één 
maal deel te nemen. 

Dekhengsten die niet voldoen aan deze 
verplichting blijven in dekdienst, op 
voorwaarde dat de compensatie van € 
1.000,00 betaald werd. 

4.2. De keuring via de 
activatieprocedure 
Om de dekhengst via de activatieprocedure 
goedgekeurd te krijgen voor de dekdienst van 
het komende seizoen, volstaat het om het 
toegestuurde ‘activeringsdocument’ tijdig 
ingevuld terug te zenden naar het secretariaat 
BWP. 
Indien de opgave niet tijdig gebeurde, dan is 
de activering slechts mogelijk na het betaald 
hebben van de ‘aanrekening bij laattijdige 
activering’. 

5. Resultaat 
Dekhengsten die, om welke reden dan ook, 
niet voldoen aan de voorwaarden die van 
toepassing zijn in het voor hen geldend 
keuringssysteem zoals hierboven beschreven, 
kunnen niet toegelaten worden tot de 
dekdienst van het komende seizoen. 
 



 


