
  

 

  

Reglement Hengstenkeuring 

 

1.  Fokprogramma 

1. De hengstenkeuring maakt onderdeel uit van het fokprogramma van het BPS. Tijdens de 

hengstenkeuring vinden de bezichtigingen van veulenboek hengsten plaats. In het 

selectietraject worden de hengsten getoetst aan minimumeisen van meetbare en niet-

meetbare kenmerken. Aan het eind van het selectietraject, wordt op basis van alle 

verzamelde informatie/beoordeling besloten of een hengst wordt ingeschreven in het 

stamboekregister of sterregister, met een dekvergunning (Ster hengsten met minimaal 42 

punten). 

2. De selectiecriteria zijn afstamming; exterieur; beweging; sportaanleg; kwaliteit beenwerk en 

diverse veterinaire aspecten. 

3. De Hengstenkeuring jury adviseert het Algemeen Bestuur over inschrijving van hengsten in 

het stamboekregister. 4. Tijdens de hengstenkeuring vindt tevens de keuring plaats van 

hengsten, welke reeds zijn geregistreerd in het stamboekregister. 

 

2. Jury 

1. De beoordeling van de hengsten voor inschrijving in het stamboekregister wordt uitgevoerd 

door een door het bestuur aangestelde hengstenkeuring jury. De hengstenkeuring jury 

adviseert het algemeen bestuur over het inschrijven van hengsten in het stamboek- of 

sterregister. 

2. Veulenboek hengsten die voor een herkeuring worden aangeboden, worden beoordeeld 

door een door het bestuur aangestelde herkeuringsjury. 

3. De beoordeling van de hengsten geregistreerd in het stamboekregister geschiedt door een 

hiervoor door het algemeen bestuur aangestelde jury, bestaande uit de hoofdinspecteur en 

eventueel aangevuld met BPS-juryleden en leden uit de sportcommissie. 

4. Bij afwezigheid van een jurylid voorziet het bestuur in een vervanger. Ook is het mogelijk dat 

een bestuurslid deel uit maakt van de hengstenkeuringscommissie. 

 

3. Vraagprogramma 

A. Alle 3- jarige en oudere hengsten die ingeschreven staan in het veulenboek. 

B. Alle 4- t/m 7- jarige in het stamboekregister van het BPS opgenomen stamboekhengsten 

(verplicht). 

C. Alle 4- t/m 7- jarige en oudere veulenboek Sterhengsten (niet verplicht). 

D. Alle 8- jarige en oudere stamboekhengsten en goedgekeurd op afstamming. 

 

4.  Aanmelding 

1. Aanmelden voor de hengstenkeuring kan uitsluitend plaatsvinden middels het 

aanmeldingsformulier dat op de website wordt weergegeven. 

2. Voor alle aan te geven hengsten moet een geldig bewijs van enting tegen influenza worden 

meegestuurd. 



  

3. De hengsten dienen voor de sluitingsdatum, welke tijdig op onze website zal worden 

gepubliceerd, aangemeld worden. Te laat aangemelde hengsten worden niet geaccepteerd 

en worden doorverwezen naar een eventuele nakeuring. 

 

5. Vaccinatie 

1. Bij de aanmelding moeten het ingezonden het bewijs van inschrijving in het veulenboek en 

het bewijs van inenting tegen influenza worden bijgesloten. 

2. De aangmelde hengsten moeten van een tongnummer dan wel een microtransponder zijn 

voorzien. Dit nummer moet eveneens op het veulenboek/stamboekbewijs vermeld staan. 

3. Van de reeds in het stamboek ingeschreven hengsten behoeft het stamboekbewijs niet te 

worden ingezonden. Het dient wel op de dag van keuring te worden getoond.  

4. Het vaccinatiebewijs is uitsluitend geldig, indien kan worden vastgesteld dat het toebehoort  

aan het paard waarmee aan de keuring deelgenomen wordt en waaruit blijkt,  

dat het betreffende paard als volgt tegen influenza is gevaccineerd: 

a. een basisvaccinatie, bestaande uit twee entingen, waarbij de tweede inenting  

minimaal 3 en maximaal 13 weken na de eerste moet zijn toegediend; 

b. in het vervolg van Artikel 5 Lid 4a een jaarlijkse vaccinatie, die niet later dan  

maximaal 12 maanden na de vorige inenting mag zijn toegediend. 

5. Eén en ander dient te zijn bekrachtigd door de handtekening/paraaf en het stempel van 

de dierenarts die de vaccinatie heeft toegediend. Van de reeds goedgekeurde hengsten mag 

het bewijs van inenting met de aangifte worden ingestuurd, het mag echter ook op de 

keuring 

worden getoond. Hengsten die niet of onvoldoende zijn ingeënt worden niet toegelaten tot 

de keuring en zijn uitgesloten van deelname. 

 

6. Hoefbeslag 

1. De hengsten mogen rondom beslagen worden voorgebracht in alle keuringsronden zolang 

het beslag aan de volgende eisen voldoet: standaard beslag, maximale dikte 8 mm en 

maximale breedte 25 mm. Aan het beslag mogen geen wiggen, zolen of andere 

voorzieningen aangebracht zijn. 

2. De hengstenkeuringscommissie kan bij niet toegestaan beslag de toelating tot een volgende 

keuringsronde weigeren. 

 

7.  Onderzoek ongeoorloofde middelen 

1. Hengsten die deelnemen aan de hengstenkeuring moeten vrij zijn van ongeoorloofde 

middelen. Voor de hengstenkeuring is het KNHS -hippisch dopingreglement van kracht. 

 

8.  Beoordeling van in het stamboekregister ingeschreven hengsten 

1. De eisen voor deelname van een het stamboekregister ingeschreven hengst zijn het 

beschikken over een voor het betreffende jaar over een deklicentie en daarnaast mag de 

hengst niet de status ‘op wacht’ hebben. Hengsten met deze status zijn uitgesloten voor 

deelname aan de hengstenkeuring. 



  

2. Stamboekhengsten welke gestationeerd zijn in Nederland, tot ze definitief zijn goedgekeurd, 

verplicht deel te nemen aan de hengstenkeuring. Hengsten tot en met 12 jaar worden in hun 

rubriek niet op volgorde van kwaliteit van exterieur en beweging geplaatst. 

3. Per rubriek wijst de jury de beste hengsten aan voor de kampioenskeuring. Tijdens de 

kampioenskeuring wordt een kampioen en een reservekampioen aangewezen. Indien de 

hengsten niet in de mogelijkheid zijn om op de keuring te verschijnen worden ze op kosten 

van de eigenaar van de hengst op een later tijdstip thuis gekeurd. 

4. Indien een hengst niet wordt gekeurd worden de veulens in het voorboek geregistreerd en 

niet in het Veulenboek. 

 

9. Beoordeling veulenboek hengsten 

1. De beoordeling van veulenboek hengsten voor een dekvergunning vindt plaats middels een 

eerste, tweede en derde bezichtiging. De Hengstenkeuring jury bepaalt welke hengsten per 

bezichtiging worden doorverwezen en uiteindelijk welke hengsten worden goedgekeurd of 

een dekvergunning verwerven. 

 

10. Vaststelling stokmaat 

1. De hengsten worden tijdens de eerste bezichtiging gemeten. Deze meting is bepalend voor 

of een hengst ster kan worden verklaard, maar is niet bepalend voor een doorverwijzing naar 

de tweede bezichtiging. 

2. Op 7- jarige leeftijd worden de hengsten opnieuw gemeten. 

3. De hengst moet een minimale stokmaat van 160 cm meten voor inschrijving in het 

Stamboek register. Dit geldt ook voor het Sterregister met een dekvergunning. 

 

11. Veterinair onderzoek 

1. Tijdens de tweede bezichtiging worden alle hengsten die worden aangewezen voor de derde 

bezichtiging klinisch onderzocht. Op basis van het klinisch onderzoek kan de 

hengstenkeuring jury besluiten een aanwijzing voor de derde bezichtiging in te trekken. De 

eigenaar wordt hier tijdens de keuring over geïnformeerd. 

 

2. De veterinaire keuring wordt verricht door een door het algemeen bestuur aangestelde 

dierenarts(en). De informatie verkregen door de veterinaire onderzoeken en de advisering  

aan de hengstenkeuring jury maakt deel uit van de besluitvorming omtrent de goedkeuring 

van een hengst. 

 

12. Na- en herkeuring 

1. Na afloop van iedere in Nederland gehouden hengstenkeuring vind er eventueel een 

na- en herkeuring plaats. Een hengst kan slechts aan de nakeuring deelnemen vanwege 

veterinaire redenen. Hiervoor dient tevens een veterinaire verklaring overlegd te worden. 

2. Aanmelding voor een herkeuring dient uiterlijk een week na de oorspronkelijke keuring 

schriftelijk en met een duidelijke motivatie aan het BPS worden voorgelegd. Paarden die te 

laat worden aangemeld worden niet gekeurd. 

3. De herkeuring wordt uitgevoerd door de herkeuringsjury (minimaal 50% andere jury). 



  

13. Rapportage 

1. Alle tijdens de eerste bezichtiging gekeurde hengsten worden lineair gescoord. Het lineair 

scoreformulier wordt zo spoedig mogelijk naar de eigenaar gestuurd en dient als rapportage 

van de jury. 

2. Op verzoek van de eigenaar van een hengst kan de jury een aanvullende rapportage 

samenstellen voor hengsten die tijdens de tweede en derde bezichtiging zijn afgevallen. Het 

verzoek hiertoe bij het BPS dient binnen drie werkdagen na de hengstenkeuring bij het BPS 

aanwezig te zijn. 

 

14.  Kleur en aftekeningen 

1. Dieren welke worden aangeboden in het type BP zullen de zwart bonte kleur moeten 

hebben. Bont is gedefinieerd als minimaal 2 vlekken van 10 cm doorsnee, anders dan de 

dekkleur, op het lichaam. 

2. Een dier dat middels DNA positief test op de factor Tobiano, volstaat ook wanneer de 

aftekening niet toereikend is. Ook hier moet de aftekening zwart zijn om in aanmerking te 

komen voor type BP. 

3. Voor het type FB en XX is er geen vereiste voor de kleur of aftekening. Hier is wel een 

vereiste gesteld aan het percentage vreemd bloed zoals omschreven in het registratie 

reglement. 

4. Maanogen zijn niet gewenst binnen het fokdoel. Indien een paard maanogen heeft krijgt het 

paard een min punt op rastype. Rastype 7.5 -1 = 6.5. Dit wordt duidelijk vermeld op het 

keuringscertificaat. 

 

15. Extern Onderzoek 

Bestaat er bij de jury de twijfel over het aanwezig zijn van een bepaalde afwijking 

waarvan ter plaatse minder goed een juist oordeel kan worden gevormd, dan houdt de 

jury de beslissing aan zich en wordt de hengst voor een nader onderzoek verwezen 

naar de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht. Dit onderzoek zal binnen 14 dagen 

na de keuring moeten plaatsvinden. Wordt daar het vermoeden van de jury bevestigd, 

dan wordt de hengst alsnog afgekeurd en zijn alle kosten van dit onderzoek voor de 

eigenaar van de hengst. 

16. Sterverklaring 

1. Alle hengsten die aangewezen worden voor de derde bezichtiging en een stokmaat van 

minimaal 158 cm hebben, verkrijgen het sterpredicaat. 

2. Alleen hengsten die een minimale stokmaat van 160 cm hebben en minimaal voldoen aan 

de eisen van een 1e premie komen in aanmerking voor een dekvergunning.  

 

17. Röntgenologisch onderzoek 

1. Alleen wanneer er bij de jury twijfel bestaat over het aanwezig zijn van een bepaalde 

afwijking of gebrek waarvan ter plaatse minder goed een juist oordeel kan worden gevormd, 

dan houdt de jury de beslissing aan zich en wordt de hengst voor een nader onderzoek 

verwezen naar de Faculteit voor Diergeneeskunde te Utrecht. Dit onderzoek zal binnen 14 



  

dagen na de keuring moeten plaatsvinden. Wordt daar het vermoeden van de jury bevestigd, 

dan wordt de hengst niet ingeschreven in het Stamboek en krijgt de hengst geen 

dekvergunning. 

2. Alle kosten van een betreffend onderzoek zijn voor de eigenaar van de hengst. 

3. De tijdens het röntgenologisch onderzoek vastgestelde nevenbevinding, zoals verbening 

van het hoefkraakbeen, overhoef, processus extensorius, OC, OCD, etc. worden bij de 

besluitvorming van de hengstenkeuring jury in beschouwing genomen, maar vormen in 

principe geen belemmering voor goedkeuring. 

4. Het Keuringsverslag van de hengst en wordt gepubliceerd op de website. 

 

18.  DNA-testen 

1. Alle hengsten die worden ingeschreven in het Stamboek of hengsten die Ster worden 

verklaard met een dekvergunning moet de afstamming door middel van DNA geverifieerd 

worden. 

2. Het DNA profiel van de hengst zelf wordt vastgelegd en is in eigendom van het Barock Pinto 

Studbook. 

3. Indien de afstamming van de hengst niet klopt wordt de hengst niet ingeschreven in het 

stamboek. De hengst kan in het daarop volgende jaar wel weer worden aangeboden voor de 

hengstenkeuring. 

4. Hengsten met het waterhoofdgen worden niet goedgekeurd. 

 

19. Eerste bezichtiging 

1. De hengsten worden tijdens de eerste bezichtiging met name beoordeeld op exterieur 

(rastype, bouw en beenwerk) en beweging (stap en draf). 

2. De beoordeling tijdens de eerste bezichtiging bestaat uit een presentatie op de straat (aan 

de hand). Op de straat worden de hengsten beoordeeld voor exterieur en de stap en draf. 

Alleen paarden met een correct exterieur en correcte beweging worden doorverwezen naar 

de tweede bezichtiging (kooi). 

3. Tijdens de eerste bezichtiging wordt de hengst lineair gescoord. 

 

20.  Tweede bezichtiging 

1. Hengsten kunnen alleen deelnemen aan de tweede bezichtiging als ze daarvoor zijn 

aangewezen door de hengstenkeuring jury/herkeuringsjury. 

2. De tweede bezichtiging bestaat uit een beoordeling van een presentatie in de kooi (vrij 

bewegen). 

De nadruk ligt op de beoordeling van de draf en de galop. 

3. Hengsten die Sterwaardig zijn maar niet voldoende punten behalen voor een dekvergunning 

worden 

niet aangewezen voor de derde bezichtiging. 

4. De hengstenkeuringjury/herkeuringsjury bepaalt of een hengst wordt aangewezen voor de 

derde 

bezichtiging op basis van de volgende beoordelingen en criteria; 

a. beoordeling tijdens de eerste bezichtiging 



  

b. exterieur en basisgangen tijdens de tweede bezichtiging 

c. afstamming (fokwaarde), inteelt 

d. stokmaat (minimaal 1.58 cm voor driejarige hengsten); 

e. de hengsten die worden aangewezen voor de derde bezichtiging worden ter plaatse 

veterinair gekeurd. 

 

21. Derde bezichtiging 

1. Hengsten kunnen alleen deelnemen aan de derde bezichtiging als ze daarvoor zijn 

aangewezen door de hengstenkeuring jury/herkeuringsjury. 

2. De derde bezichtiging bestaat uit een beoordeling van een presentatie aan de hand. De 

hengsten tonen de stap en draf aan de hand en galop los. 

3. De hengstenkeuring jury/herkeuringsjury bepaalt of een hengst wordt goedgekeurd en kan 

worden ingeschreven in het Stamboek of Ster worden verklaard met een dekvergunning op 

basis van de volgende beoordelingen en criteria; 

a. beoordeling tijdens de eerste- en tweede bezichtiging (inclusief veterinair onderzoek); 

b. exterieur en basisgangen tijdens de derde bezichtiging; 

c. afstamming (fokwaarde), inteelt. 

 

22. Sterhengst opnieuw aanbieden voor hengstenkeuring. 

Het is mogelijk om een hengst ieder jaar te laten keuren. 

Een hengst kan als 3 -jarige misschien nog niet voldoende ontwikkeld zijn. 

23. Dekvergunning 

1. Goedgekeurde hengsten die ingeschreven staan in het stamboek en Sterhengsten met een  

dekvergunning mogen 3 seizoenen voor onze fokkerij worden ingezet. 

2. Goedgekeurde Stamboekhengsten mogen onbeperkt aantal merries bedienen. 

3. Sterhengsten met een dekvergunning mogen maximaal 50 merries per jaar bedienen. 

 

24. IBOP 

1. Zowel Stamboek- als Sterhengsten met een dekvergunning moeten binnen 3 jaar nadat ze 

zijn goedgekeurd een IBOP test positief afleggen. 

2. Tijdens de hengstenkeuring is het mogelijk om goedgekeurde hengsten of Ster hengsten met 

een dekvergunning een IBOP proef te laten afleggen in de discipline dressuur onder het 

zadel of menproef. 

3. Indien een hengst geen IBOP proef aflegt kan de hengst worden afgekeurd, uitstel krijgen of 

op wacht gezet worden. Indien er een dierenarts verklaring wordt onderlegd kan een hengst 

uitstel krijgen voor de IBOP test. De hengst moet dan wel voldoen aan het nakomelingen 

onderzoek. 

 

25. Nakomelingen 

1. Van zowel Stamboek als Sterhengsten met een dekvergunning moeten binnen 3 jaar nadat 

ze zijn goedgekeurd minimaal 20 verschillende nakomelingen gekeurd worden die 

gemiddeld (gewenst) 40 punten scoren (zie fokwaarden). 



  

2. De fokcommissie maakt na 3 jaar een rapport over de hengst en adviseert het bestuur om 

de hengst te handhaven, af te keuren, uitstel (per jaar, indien er niet voldoende 

nakomelingen gekeurd zijn, maar dat de gekeurde nakomelingen boven het gemiddelde van 

40 punten scoren) of om op wacht te zetten (indien er niet voldoende nakomelingen gekeurd 

zijn en de kwaliteit van de gekeurde nakomelingen onder het gemiddelde van 40 punten 

scoren). 

26. Naamgeving 

1. Hengsten die worden ingeschreven in het stamboek of hengsten die een dekvergunning 

(Ster) krijgen moeten een Nederlandse of Koninklijke naam hebben. 

2. Stalnamen of achtervoegsels zijn niet toegestaan. 

3. De hengsten krijgen als achtervoegsel een type omschrijving en een nummer (bv. Bonte Piet 

BP01). 

4. Naamsveranderingen zijn toegestaan totdat het paard is ingeschreven in het hoofd 

Stamboek. 

 

27. Hengsten waarvan de afstamming niet volledig is 

1. Het stamboek kan een hengst aankeuren, waarvan de afstamming niet volledig bekend is, 

maar waarvan vast staat dat ze voldoen aan het door het BPS gestelde fokdoel. Het betreft 

in deze gevallen een dekvergunning voor maximaal 50 merries per jaar. Het 

hengstenkeuringreglement is op deze paarden van toepassing. 

2. Registratie van de nakomelingen vindt plaats in een van de voorboeken. 

3. Hengsten moeten voor een opname in het stamboekregister, type BP, minimaal voorboek 2 

geregistreerd zijn. 

 

28. Sportprestaties 

Hengsten die het predicaat Sport hebben behaald hoeven geen IBOP proef af te leggen. 

 

29. Keuring hengsten buitenland 

1. Keuringen in het buitenland kunnen worden georganiseerd door leden van het BPS. 

De keuring vindt plaats voor risico en rekening van de aanvrager van de keuring. 

2. De aanvrager is verantwoordelijk voor de gehele organisatie en kosten van de keuring.  

De medewerking van het BPS beperkt zich tot het beschikbaar stellen van de juryleden.  

De aanvraag voor een keuring dient uiterlijk 30 April binnen te zijn bij het secretariaat van 

het BPS in Nederland. Wordt een aanvraag gehonoreerd, dan wordt in overleg een 

keuringsdatum vastgesteld. 

3. De keuring kan tot een maand van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Hierna zal bij  

annulering het keuringsdagtarief voor twee juryleden in rekening worden gebracht. 

4. Hengsten in het buitenland kunnen op de keuring aangeboden worden mits de hengsten op 

dezelfde wijze gekeurd kunnen worden als op de hengstenkeuring. 

5. Op een keuring is minimaal 1 keurmeester van het BPS aanwezig. De tweede persoon kan 

een jurylid, of bestuurslid betreffen. Het bestuurslid heeft de bevoegdheid om mee te 

keuren. 



  

6. Het is gewenst dat vanuit het bestuur van ieder land een aspirant jury aangesteld wordt, dit 

in overleg met het algemeen bestuur van het BPS. 

 

30. Minimale leeftijd 

1. Hengsten kunnen op een leeftijd van 3 jaar gekeurd worden. 

2. Wanneer de hengst 3 jaar wordt in het zelfde kalenderjaar van de betreffende keuring, kan 

de hengst gekeurd worden.  

 

31. Erkende hengsten 

1. Alle goedgekeurde hengsten van E.U. stamboeken die voldoen aan ons fokdoel en een 

bijdrage kunnen leveren aan ons fokdoel worden ook door ons stamboek erkend. 

2. In Nederland erkennen wij hengsten van het AES, KWPN, NRPS en KFPS. Als u gebruikt wilt 

maken van  

buitenlandse hengsten moeten deze zijn goedgekeurd bij een E.U. stamboek en worden 

getoetst door 

onze fokcommissie. 

3. Alleen veulens van geaccepteerde hengsten worden ingeschreven in het Veulenboek.  

Veulens van niet goedgekeurde of erkende hengsten worden geregistreerd in het voorboek.  

4. Hengsten succesvol in de dressuur. Sommige hengsten, die langdurig op Lichte Tour niveau 

succesvol hebben gepresteerd, kunnen op advies van de hengstenkeuringscommissie 

worden goedgekeurd voor de BPS-fokkerij. Deze hengsten worden beoordeeld op hun 

exterieur en zadel presentatie. Deze hengsten krijgen dezelfde status als goedgekeurde 

hengsten.  

  

32. Beslissing algemeen bestuur 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur van het BPS. 

Het bestuur is bevoegd de in dit reglement genoemde termijnen te wijzigen en te verlengen. 

 


