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Komen in aanmerking voor opfok van dekhengsten in openbare dekdienst en mogen
daarvoor naar de hengstenkeuring worden gebracht :
Alle hengsten met langs vaders- en moederskant vijf gekende generaties, waarvan de
vader een goedgekeurde dekhengst is of was in de openbare dekdienst van een erkend
Fjordenpaardenstamboek en waarvan de moeder ingeschreven werd bij geboorte in boek
(klas) A van het hoofdstamboek van een erkend Fjordenpaardenstamboek
 Beoordelingen volgens het 5-puntensysteem van Fjord Horse International
Totaal puntenaantal : 5 items /10 = 50
Declasseringsfouten en veterinaire afkeuring zijn mogelijk
Goedkeuring :
Goedkeuring enkel op voorwaarde van het behalen van het minimum puntentotaal van
35/50 en met de minimumscore van 6/10 op elk van de 5 items + slagen in de test +
positief veterinair advies.
“Extra” vermelding vanaf 39 punten
Niet goedgekeurd indien minder dan 35 puntentotaal of minder dan 6/10 op één van de
items of niet-slagen in de gehoorzaamheidstest of negatief veterinair advies of
deklasseringsfout.
-

Voor iedere hengst die zich voor de 1e maal voorstelt op de Belgische keuring :
Normaal – geen orthopedisch – hoefbeslag is toegelaten
Model en bewegingen aan de hand, buiten op harde bodem

-

Alle hengsten zijn ½ uur vóór aanvang van de keuring ter plaatse aanwezig, netjes
en getoiletteerd voor de :
Identiteitscontrole
Veterinaire keuring en haarstaal voor DNA typering
Opnemen van de maten

 Iedere hengst is vergezeld van:
- een conform paspoort
- bewijs van inentingen
 Inentingen:
Alle Fjordenhengsten die wensen deel te nemen aan de hengstenkeuring, zullen verplicht
in orde zijn met de basisvaccinatie (enting en herhaling tussen 4 en 6 weken) en als er
dan binnen de normale periode een herhaling gebeurt en de tijd binnen dewelke de
herhaling moet gebeuren in niet overschreden op de keuring, is de tijd tot de keuring niet
belangrijk. Na de eerste twee entingen is de normale periode voor de herhaling 6
maanden. Daarna jaarlijks voor griep en tetanus.

Bovendien zullen de hengsten geen drager zijn van een besmettelijke ziekte.
Op veeartsadvies zullen de Fjorden die hieraan niet voldoen, geweigerd worden in de ring
en in de manege. De vaccinaties zullen vermeld staan in het paardenpaspoort

1. Voorstelling van een jaarling- en 2-jarige hengst in opfok



Voorstelling en opgelegde testen :
Veterinaire keuring ter plaatse
 Binnenpiste : Model en bewegingen aan de hand en bewegen in vrijheid
 Aanhoudpremie vanaf 35 punten. Geen aanhoudpremie indien minder dan 35 punten
De eigenaar ontvangt informatie.

2. Uw kandidaat-hengst is 3 jaar oud
Verloop van de keuring:



Veterinaire keuring ter plaatse
Binnenpiste: Model en bewegingen aan de hand – bewegingen in vrijheid –
vrijspringen (hindernis +/- 60 cm)



Aangespannen gehoorzaamheidstest in de binnen manege. Test in bijlage.

Indien goedgekeurd : vergunning voor één dekseizoen (jaar van goedkeuring)

3. Uw kandidaat-hengst is 4 jaar oud
Verloop van de keuring:



Veterinaire keuring ter plaatse
Binnenpiste: Model en bewegingen aan de hand – bewegingen in vrijheid –
vrijspringen (hindernis +/- 60 cm)



Aangespannen gehoorzaamheidstest
De test bestaat uit twee delen : in de binnenpiste en in het verkeer. Test in bijlage

Indien goedgekeurd : vergunning voor één dekseizoen (jaar van goedkeuring)

4. Uw kandidaat-hengst is 5 jaar oud of ouder
Verloop van de keuring:




Veterinaire keuring ter plaatse
Binnenpiste: Model en bewegingen aan de hand – bewegingen in vrijheid –
vrijspringen (hindernis +/- 60 cm)

Gehoorzaamheidstest onder zadel, in de binnen manege. Test in bijlage.

Indien goedkeuring : vergunning voor drie dekseizoenen (opeenvolgend vanaf jaar van
goedkeuring).

5. Uw kandidaat-hengst is 8 jaar oud of ouder
Verloop van de keuring:



Veterinaire keuring ter plaatse
Binnenpiste: Model en bewegingen aan de hand – bewegingen in vrijheid –
vrijspringen (hindernis +/- 60 cm)

De goedkeuring kan eventueel definitief zijn. Indien dit niet het geval is is de vergunning
slechts 1 jaar geldig.
Als de hengst 3-j producten heeft wordt een rapport opgemaakt met betrekking op zijn
nakomelingen. Dit rapport heeft geen invloed op de goedkeuring van de hengst maar kan
eventueel de toekenning van het predicaat “Elite” inhouden. De eigenaar of
verantwoordelijke van het hengstenstation wordt uitgenodigd op de hengstenkeuring om
het predicaat in ontvangst te nemen.

Derogatie wegens veterinaire redenen
In geval een kandidaat-dekhengst wegens een veterinair motief niet kan voldoen aan de
voorwaarden van de officiële hengstenkeuring die hem opgelegd werden, dient de
eigenaar het bewijs hiervan voor te leggen aan het Belgisch Fjordenpaardenstamboek
door middel van een dierenartsattest, schriftelijk in te dienen binnen de acht dagen die
volgen op de diagnose.
De dierenarts zal het volgende in zijn verklaring opnemen: de begindatum van de
kwetsuur of ziekte, de diagnostiek, de behandeling en de vermoedelijke datum waarop de
hengst de voorbereiding en/of de training zal kunnen hervatten.
Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek behoudt zich het recht voor een contra-expertise
van de hengst te laten uitvoeren door een dierenarts of door een veterinaire dienst van
haar keuze.
Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek behoudt zich het recht voor een uitspraak te doen
aangaande de modaliteiten van de met uitstel te vervullen voorwaarden, op te volgen
door de betrokken kandidaat-dekhengst alsook aangaande het eventueel verlenen van
een tijdelijke administratieve goedkeuring.

6.

VRIJGESTELDE HENGSTEN
Deze hengsten kunnen jaarlijks een administratieve dekvergunning aanvragen en dienen
zich niet aan te bieden op de exterieurkeuring van de officiële Fjordenhengstenkeuring.

De administratieve dekvergunning moet vóór het dekseizoen bevestigd worden door het
Belgisch Fjordenpaardenstamboek door middel van een identiteitscontrole en op aanvraag
en kosten van de eigenaar of het dekstation. Deze controle is gratis indien de hengst zich
aanbiedt op de hengstenkeuring, een onkostennota van 125 € wordt aangerekend indien
de hengst aan huis gecontroleerd moet worden.
Vrijgestelde hengsten zijn welkom op de officiële hengstenkeuring waar ze kunnen
voorgesteld worden aan het publiek volgens de wens van de eigenaar of het dekstation.
Hengsten met een vrijstelling kunnen op aanvraag van de eigenaar deelnemen aan de
officiële hengstenkeuring/of verrichtingsproeven met het oog op een eventuele
verbetering van hun uitslag en/of predicaat.
7. BUITENLANDSE HENGSTEN
1) Hengsten komende uit het moederland Noorwegen:
Alle
beoordelingen
op
exterieur,
testen
,
verrichtingsproeven
en
afstammelingenonderzoek, worden administratief aanvaard en overgenomen door het
Belgisch StudBook. Al naargelang de leeftijd van de hengst, komt hij op zijn niveau in ons
hengstenplan terecht.
Dus : Een hengst van 3 jaar goedgekeurd in Noorwegen met basis menproef: is aanvaard
voor één dekseizoen in België. Hij komt op 4-jarige leeftijd naar de exterieurkeuring en
toont zich ook op harde bodem zonder beslag, of met normaal niet orthopedisch beslag.
De hengsten van 4 tot 8 jaar, goedgekeurd in Noorwegen met 30-dagen test : worden
aanvaard tot aan het afstammelingenonderzoek in België.°
Een hengst van 8 jaar of ouder, goedgekeurd in Noorwegen met premie op
afstammelingen en definitieve vergunning : is aanvaard en vrijgesteld voor het leven in
België. De DNA bepaling van deze hengsten zal gekend zijn, ze zullen voorzien zijn van
een microchip en een paspoort en hun identiteit zal gecontroleerd worden bij aankomst
door middel van het aflezen van de microchip door een gemandateerd bestuurslid of een
gemandateerd lid van de fokkerijcommissie. Een dekboek kan aangevraagd worden als
alle hierboven vermelde richtlijnen opgevolgd worden.
2) Hengsten komende uit andere landen dan het Moederland. De 30-dagen testen, de
verrichtingsproeven en het afstammelingenonderzoek worden administratief aanvaard en
overgenomen door het Studbook, van alle landen die lid zijn van Fjord Horse
International.
De hengsten die in het buitenland de proeven en testen niet aflegden die in het Belgisch
hengstenplan vereist zijn voor hun leeftijdscategorie, zullen deze proeven en/of test
moeten afleggen in België vooraleer aanvaard te worden. Een hengst die geen
afstammelingenonderzoek onderging in het buitenland zal zich in België aan dit onderzoek
onderwerpen vooraleer een definitieve vrijstelling te ontvangen. De beoordeling op de
exterieurkeuring wordt niet automatisch aanvaard. Een geïmporteerde of gehuurde
hengst uit een ander land dan Noorwegen zal zich altijd voorstellen op de officiële
hengstenkeuring vooraleer een dekvergunning te ontvangen. De DNA bepaling van deze
hengsten zal gekend zijn, ze zullen voorzien zijn van een microchip en een paspoort en

hun identiteit zal gecontroleerd worden bij aankomst door middel van het aflezen van de
microchip door een gemandateerd beheerraadslid, of een gemandateerd lid van de
fokkerijcommissie. Een dekboek kan aangevraagd worden als alle hier- boven vermelde
richtlijnen opgevolgd werden.
3) Het Belgisch Afstammelingenonderzoek bij een geïmporteerde hengst : De producten
geboren in het buitenland vóór de invoer van deze hengst, kunnen aangewend worden in
het Belgisch afstammelingenonderzoek. De resultaten op keuringen worden hiervoor
opgevraagd aan het buitenlands StudBook. Dit geld voor alle landen die lid zijn van Fjord
Horse International en die dus de keuringscriteria van het Internationaal Handboek voor
Juryleden van het Fjordenpaard hanteren.

Leeftijd

Exterieur keuring
(model-bewegingvrijspringen)

Dekvergunning
3 jaar

1 jaar bij goedkeuring
Dekvergunning

4 jaar

1 jaar bij goedkeuring
Dekvergunning

5 jaar

8 jaar

3 jaar bij goedkeuring

Gehoorzaamheidstest
(slagen is een
voorwaarde voor de
dekvergunning)

Veterinaire keuring

Afstammelingen
onderzoek

Aangespannen

Aangespannen +
gedrag op de
openbare weg

Onder zadel

Verplicht voor de 3jarigen en voor alle
hengsten die zich voor
de 1e maal voorstellen
en
mogelijk
op
aanvraag
van
de
dierenarts voor alle
andere hengsten

Als de hengst 3-j
producten heeft wordt
een
rapport
opgemaakt
met
betrekking op zijn
nakomelingen.
Op basis van dit
rapport kan de hengst
een predicaat behalen.

Definitieve vergunning bij
goedkeuring

GEDRAG
Bij iedere evaluatie vd hengst wordt het gedrag beoordeeld. Veterinaire keuring – Gehoorzaamheidstest – Exterieurkeuring)
VERRICHTINGSPROEVEN (Zadelproef – Menproef – Werkproef)
De verrichtingsproeven zijn enkel verbonden aan de Predicaten en hebben geen invloed op de goedkeuring.
Deze proeven kunnen vrijblijvend afgelegd worden, met hengsten vanaf de leeftijd van 4 jaar, op één van de plaatsen waar verrichtingsproeven
georganiseerd worden.

De beschrijving van de verrichtingsproeven en predicaten wordt afzonderlijk gepubliceerd.

