
 
    Inschrijfvoorwaarden keuring kandidaat dekhengsten BWP 2022 
 
 
Waar en wanneer ?  
 
Eerste fase: diergeneeskundig onderzoek 
                      Datum: 1 april t.e.m. 15 november 2021 (= uiterste inschrijfdatum hengstenkeuring 2021)  
         Locatie: onderzoek aan de faculteit diergeneeskunde RUG, Merelbeke.  
 
 
Tweede fase: driejarige kandidaat dekhengsten: exterieurbeoordeling - springen in vrijheid (optie springen)                                                                              
– vrijbewegen en longeren (optie dressuur) 
        Datum: 13 t.e.m. 15 januari 2022 
                      Locatie: Azelhof, Lier 
     
 Derde fase: exterieurbeoordeling van de kandidaat dekhengsten van 4 jaar en ouder en testen van de rijdbaarheid/spring-  
                      of dressuuraanleg van de kandidaat dekhengsten van 3 t.e.m. 8 jaar  
 
        Datum: 17 t.e.m. 19 maart 2022 
                      Locatie: SenTower Park, Oudsbergen 
 
 
Welke hengsten kunnen ingeschreven worden? 
 
De hengsten die voldoen aan al de hierna volgende voorwaarden : 
° Enkel hengsten die een gunstig advies kregen voor het diergeneeskundig onderzoek kunnen aangemeld worden voor de  
  tweede/derde fase van de BWP hengstenkeuring. De informatie i.v.m. de eerste fase is hieronder terug te vinden.  
° Minimum 3 jaar worden in het keuringsjaar (geboren zijn in 2019). 
° Minstens 4 generaties BWP erkende en geregistreerde voorouders hebben, te bewijzen met een officieel 

stamboekdocument. Voor hengsten met BWP identiteit, die in het keuringsjaar 8 jaar of ouder worden (geboren vóór 
2015), hoeft de 4e generatie voorouders niet volledig erkend en geregistreerd te zijn. 

° Van bij de geboorte geregistreerd zijn in één van de stamboeken die lid zijn van de WBFSH of geregistreerd in een 
stamboek van het “Engels-volbloed” of “Anglo-Arabier” van de E.G. en de U.S.A.  

° Verplicht advies voor hengsten van 9 jaar en ouder: 
   Voor elke niet-volbloed kandidaat dekhengst van 9 jaar en ouder (geboren vóór 2014) en voor elke volbloed kandidaat 

dekhengst van 9 jaar en ouder (geboren vóór 2014) moet er een advies aangevraagd worden inzake de reeds geleverde 
sportprestaties. Het is aan de verantwoordelijke voor de kandidaat dekhengst om dit te doen. Deze persoon krijgt het 
antwoord. Een gedetailleerd en officieel overzicht van de prestaties (eigen of van de nakomelingen) moet de aanvraag 
vergezellen. De aanvraag wordt behandeld door de commissie bestaande uit stamboekcommissie en hengstenjury. Het 
referentiekader waaraan de opgegeven resultaten getoetst worden, is te vinden in het reglement van de keuring. 

   Gelieve deze aanvragen voor 10 november 2021 op het secretariaat te laten toekomen. 
 
 Hengsten die niet voldoen aan de voorwaarden gesteld aan de stamboeken van herkomst, kunnen worden ingeschreven, 
op voorwaarde dat zij van de bevoegde commissie een gunstig advies krijgen voor hun inschrijving. 
 
De inschrijving van hengsten die aan de voorwaarden voldoen, kan enkel aanvaard worden wanneer de inschrijver lid is van 
BWP.  



 
Hoe inschrijven? 
 
De inschrijving is enkel geldig als het inschrijvingsdossier UITERLIJK OP 15 NOVEMBER 2021 toekomt op het secretariaat 
BWP. Enkel de hengsten die werden verworven naar aanleiding van de keuringen van Oldenburg, Westfalen en Hannover 
kunnen zich uiterlijk aanmelden tot 5 december 2021. Deze moeten in de daarop aansluitende week aangeboden worden 
voor de eerste fase. Ook voor de hengsten aangekocht op de hengstenkeuring van Selle Français wordt er een uitzondering 
gemaakt.  
 
Zowel de inschrijving als de aanvraag voor advies kunnen verstuurd worden naar het secretariaat BWP, Waversebaan 99, 
3050 Oud-Heverlee of gemaild worden naar info@bwp.be.   
 
Het inschrijvingsdossier: 
1. Fotocopie van het stamboekbewijs (pedigree) en van het geschreven en grafisch signalement. Ook het  
   chipnummer, geboortedatum, kleur en fokker moeten vermeld worden.  
2. De ingevulde checklist. Deze checklist is te vinden op de Belgian Warmblood website (www.belgian-warmblood.com) of  
     kan bekomen worden op het secretariaat BWP. Via de checklist gebeurt de opgave van de voorsteller (gepubliceerd in de  
     cataloog) en de optie waarvoor de hengst wordt aangemeld.  
     In de cataloog wordt de info van de moederlijn vermeld die ter beschikking wordt gesteld door Hippomundo. Indien u  
     extra informatie heeft dan kan deze via de checklist doorgegeven worden.  
De keuringsbijdrage:  
Na het ontvangen van de inschrijving wordt het betalingsdocument opgestuurd. Gelieve op de checklist de juiste 
facturatiegegevens (naam, adres en eventueel BTW-nummer) te melden.  
De tarieven (met index-aanpassing) :  
  * Aanvraag advies i.v.m. prestaties van hengsten van 9 jaar en ouder: 203,75€ 

* Deelname tweede fase:  
- 3-jarige BWP hengsten: 407,5€ 
- 3-jarige niet BWP hengsten: 509,25€ 

* Deelname derde fase :  
  - 3-jarige BWP en niet-BWP hengsten: 305,5€ 
  - 4- tot en met 8-jarige BWP hengsten: 407,5€ 
  - 4- tot en met 8-jarige niet-BWP hengsten: 509,25€ 
  - 9 jaar en oudere hengsten: 509,25€. 
 
In deze tarieven is het bedrag van de huur van de boxen in begrepen.  
 

 
INFORMATIE EERSTE FASE  
 
Periode: 1 april t.e.m. 15 november 2021 (= uiterste inschrijfdatum hengstenkeuring 2022)  
Locatie: onderzoek aan de faculteit diergeneeskunde RUG, Merelbeke.  
 
AANMELDEN VOOR DEZE EERSTE FASE KAN VANAF 1 APRIL TOT EN MET UITERLIJK 15 OKTOBER 2021.  
 
Hiervoor dient tijdens de kantooruren contact te worden opgenomen met het secretariaat van de Vakgroep Heelkunde en 
Anesthesie van de Huisdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke, op het 
nummer 09/264 76 18. Voor afspraken die na 15 oktober 2021 worden gemaakt is er een toeslag van 150 euro exclusief 



BTW per hengst waarbij een uitzondering wordt voorzien voor kandidaat-dekhengsten waarvan men kan aantonen dat ze 
na die datum werden verworven naar aanleiding van hun deelname aan een keuring van een door BWP erkend stamboek.  
Alle afmeldingen betreffende afspraken voor de medische keuring, bv. dat men op een afspraak slechts 2 in plaats van drie 
hengsten zal aanbieden, moeten tenminste 3 werkdagen op voorhand aan het secretariaat van de kliniek worden gemeld 
via email naar heidi.staelens@ugent.be. Voor onderzoeken die niet tenminste 3 werkdagen op voorhand via email werden 
geannuleerd zal vanaf deze jaargang een no-show fee van 150 euro exclusief BTW aangerekend worden per hengst die niet 
op de voorziene afspraak wordt aangeboden.  
Om een vlot verloop van de keuring te garanderen wordt er gevraagd dat de hengsten onbeslagen en voldoende in de hand 
zijn. Zij moeten vergezeld zijn van hun paspoort (hetzij een kopie) ten behoeve van de identiteitscontrole.  
 
 
EXTRA INFO   
 
- Tijdens de tweede fase worden enkel de DRIEJARIGE kandidaat dekhengsten beoordeeld. De oudere   
   kandidaat dekhengsten worden uitsluitend voorgesteld tijdens de derde fase.  
   Van de vier- t.e.m. zevenjarige kandidaat springhengsten wordt verwacht dat zij deelnemen aan minimum 2 wedstrijden 

van de hengstencompetitie 2022. De info over de hengstencompetitie is terug te vinden op de website: 
www.hengstencompetitie.be. Deze kunnen niet deelnemen aan de finale van de hengstencompetitie.  

- BWP TOP Stallion Auction: voor meer info hierover kan de voorsteller steeds terecht op het BWP secretariaat.  
- Voorstellingen aan de hand: voor de begeleider van de hengst is het dragen van een safety cap verplicht.  
- Springen in vrijheid: er wordt maar één eigen begeleider toegelaten in de piste. Deze kan zich opstellen in de bocht voor 

de hindernis. 
- Verplichte verkenning van de piste voor de 3-jarige kandidaat dekhengsten (12 JANUARI 2022):  
   De kandidaat springhengsten moeten een paar maal door het lijntje met lagere sprongen lopen. Ook voor de 

dressuurhengsten is er korte verkenning aan de hand of in vrijheid.  
- De waarborg voor de controle op de lichaamsvreemde stoffen valt weg. Wel moet er door de voorsteller een verklaring 

ondertekend worden dat bij een positief resultaat zijn hengst niet aanvaard wordt en hij akkoord gaat met de publicatie in 
het tijdschrift Equitime en de betaling van 1000 euro.  

- Verplichte vaccinaties griep en rhinopneumonie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


