
De Belgische Haflingervereniging VZW 
Houder van het Belgisch Haflingerstamboek 

Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee 

http://www.haflingerbelgie.be – info@haflingerbelgie.be 

ond. nr. 0407.971.508 – RPR Leuven 

Uitnodiging Hengstenkeuring 11-02-2023 
Beste Hengstenhouder, 

Graag nodigen wij u uit op de Hengstenkeuring van zaterdag 11 februari 2023. Deze gaat 

gewoontegetrouw door in de Ruiterschool, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee. Vanaf 9h30  wordt er 

gestart met het meten van de nieuw aangeboden hengsten. Daarna volgt een presentatie op harde bodem 

en een presentatie op zachte bodem, beiden aan de hand. Hengsten die vorig jaar niet bij de Belgische 

Haflingervereniging voorgesteld werden, beoordeelt de jury ook in vrijheid. Hengsten die vorig jaar wel al 

een goedkeuring verdienden voor de Belgische Haflingervereniging, worden enkel aan de hand op zachte 

bodem voorgebracht.   

We zetten nog even de formaliteiten op een rijtje voor wie zijn hengst wil inschrijven voor de keuring en 

voor eigenaars van een hengst die reeds eerder goedgekeurd werd voor de Belgische Haflingervereniging.  

Voor nieuwe hengsten: 

• Inschrijven kan enkel door het online inschrijvingsformulier op onze website in te vullen of te  
mailen naar info@haflingerbelgie.be . Dit kan nog tot 15 januari of 5 februari voor elders nieuw 
goedgekeurde importhengsten. 

• De inschrijving is pas volledig als ook het verschuldigde inschrijvingsgeld gestort werd, met 
vermelding van de naam van de hengst. Voor een hengst met een paspoort afgeleverd door de 
Belgische Haflingervereniging hengst is dat €50. Voor een importhengst is dat €350; hierbij zijn 
registratierechten reeds inbegrepen en bij niet-goedkeuring wordt €200 terugbetaald. Bij laattijdige 
betaling wordt een toeslag van €40 aangerekend. 

• De hengst moet op naam staan van diegene die hem ter keuring aanbiedt. Een eventuele 
eigenaarswijziging moet op voorhand in orde gebracht zijn. De aanbieder moet lid zijn van de 
Belgische Haflingervereniging VZW. 

• Vóór de Hengstenkeuring moet een kopie van het paspoort opgestuurd worden naar het 
stamboeksecretariaat om de gegevens van de hengst te controleren en na te gaan of de pedigree 
voldoet aan de vereisten. Als een eigenaarswijziging nog moet gebeuren, dan moet het originele 
paspoort opgestuurd worden. 

• De vereisten waar de kandidaat-dekhengst aan moet voldoen zijn deze: 
o De hengst is geboren in 2020 of vroeger. 
o De hengst heeft bij opmeting in het jaar waarin hij 3 wordt een minimale stokmaat van 

1,46m tot ideaal 1,52m maar mag de maximale stokmaat van 1,55m niet overschrijden. 
o De hengst is raszuiver. 
o Is de hengst geboren in de Hoofdklasse, dan kan hij na goedkeuring opgenomen worden in 

de Topklasse, mits zijn moeder opgenomen is in de Top Klasse van het stamboe k. 
o Voor in het buitenland geboren hengsten moet de moeder opgenomen zijn in de 

hoofdklasse van het stamboek van het land van herkomst, wil de hengst in aanmerking 
komen voor een opname in de Top Klasse. 

• Hengsten die eerder in het buitenland een goedkeuring ontvingen, moeten op de Hengstenkeuring 
voorgesteld worden vóór dekcertificaten van de Belgische Haflingervereniging afgeleverd kunnen 
worden. 

• Na goedkeuring wordt een DNA-staal afgenomen zodat de afstamming van veulens van de hengst 
gecontroleerd kan worden. 



• Van de hengsten die bij deze Hengstenkeuring hun eerste goedkeuring ontvangen, wordt verwacht 
dat zij de hengstenproeven afleggen voor een jury alvorens in een volgend dekseizoen 
dekcertificaten kunnen afgeleverd worden. 

Voor hengsten die reeds eerder goedgekeurd werden: 

• Voor iedere hengst die in de dekdienst zal ingezet worden, moet het online inschrijvingsformulier 
op onze website ingevuld worden of moet er gemaild worden naar info@haflingerbelgie.be en 
dient het inschrijvingsgeld van €50 tijdig overgemaakt te worden, dus vóór 15 januari. Bij laattijdige 
inschrijving wordt een toeslag van €40 aangerekend. 

• Hengsten die nog niet definitief werden goedgekeurd, worden verwacht op de keuring aanwezig te 
zijn. Hengsten, opgenomen in de Top Klasse, die voorheen wèl een definitieve goedkeuring 
verdienden, mogen aanwezig zijn en kunnen meestrijden voor de kampioenstitel.  

• Om in aanmerking te komen voor het Nationaal Kampioenschap moet de hengst het jaar voordien 
ook goedgekeurd geweest zijn voor de Belgische Haflingervereniging. Het Nationaal 
Kampioenschap is toegankelijk voor de eerste 2 geplaatste hengsten van elke reeks, voor zover zij  
in de Top Klasse opgenomen zijn en een 1A premie gekregen hebben én voor de deelnemers aan 
de reeks “voor deelname aan het kampioenschap”. 

• Een hengst kan maximaal 3 keer kampioen worden. Daarna wordt hij niet meer geplaatst.  

• In de catalogus komt de naam van diegene die in het stamboek als eigenaar geregistreerd staat op 
het moment van de keuring. Als de hengst voor de keuring van eigenaar verandert, moet de 
mutatie geregeld zijn, wil de nieuwe eigenaar in de catalogus vermeld worden. Dit moet sowieso in 
orde zijn, vóór dekcertificaten afgeleverd kunnen worden. 

• Voor een ingeschreven hengst die omwille van overmacht (bvb. medische redenen) afwezig is, kan 
een bijkomende keuring aangevraagd worden op kosten van de eigenaar als er een geldig (bvb. 
veterinair) attest voorgelegd wordt. Zoniet wordt de keuring van de hengst verdaagd naar volgend 
jaar. 

• Hengsten die in of na 2013 voor de eerste keer goedgekeurd werden bij de Belgische 
Haflingervereniging, moeten geslaagd zijn voor verrichtingsproeven willen zij na hun eerste 
dekseizoen nog een volgende goedkeuring krijgen. Mocht aan deze voorwaarde niet voldaan zijn , 
kan een hengst wel deelnemen aan de keuring maar kan hij geen dekboek krijgen zolang aan die 
voorwaarde niet voldaan is. 

• Oudere hengsten die op vrijwillige basis de verrichtingsproeven wensen af te leggen, krijgen 
daartoe de gelegenheid in de loop van dit jaar. 

Voor alle aanwezige hengstenhouders: 

• Iedere deelnemer moet verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid.  

• Van ieder paard moet het originele paspoort beschikbaar zijn op de keuring.  
• Er kunnen boxen gehuurd worden à €40 (huur + waarborg) per box. Indien u dit wenst, geeft u dit 

aan bij inschrijving en schrijft u het verschuldigde bedrag over.  
Als de box in propere staat (uitgemest) achtergelaten wordt, krijgt de huurder de waarborg van 
€20 teruggestort. 

• Alle openstaande bedragen, verschuldigd aan de vereniging, moeten voldaan zijn vóór de hengst 
tot de keuring toegelaten wordt. 

• De hengst mag beslagen zijn. Ook een sobere toilettering is toegelaten.  Het beoordelen van de 
natuurlijke kleur moet mogelijk zijn. 

• Gelieve tijdig aanwezig te zijn, zodat het meten en voorstellen vlot kan verlopen. 
• Er wordt in de catalogus ruimte voorzien om een eventueel resultaat van een genetische test voor 

de erfelijke aandoening PSSM-1 te vermelden. Mocht u nog geen resultaat ingediend hebben van 
zo’n test, dan kan dat nog tot 1 februari. Deze test en vermelding van de resultaten zijn niet 
verplicht. 

• Dit jaar wordt er tijdens de middagpauze opnieuw een Free Podium georganiseerd, waarbij onze 
leden en hun Haflinger zich kunnen tonen aan het publiek. Zich aanmelden kan via e-mail naar 
info@haflingerbelgie.be tot 15 januari. 



Naast de praktische aangelegenheden voor de Hengstenkeuring wensen wij nog uw aandacht te vestigen 
op volgende zaken: 

• Het verplicht voor te leggen resultaat van een CEM test dient afgeleverd te worden door een 
laboratorium dat door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 
erkend is voor het uitvoeren van zo’n test. Een lijst van laboratoria is te vinden op de website 
https://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/lijst.asp . Concreet 
gaat het volgens de lijst van 26/08/2022 over Diergezondheidszorg - Vlaanderen (Torhout), 
Sciensano VET (Brussel), LNCR/ACSEDIATE (Maisons-Alfort, Frankrijk) en Labor Dr. Böse GMBH 
(Harsum, Duitsland). Resultaten van andere laboratoria worden in principe niet aanvaard door het 
FAVV. 
Het resultaat van deze CEM test moet binnen zijn vóór 1 maart 2023. 

• De dekafdrachten liggen nog steeds vast op 15 EUR per dekking. 

We kijken er naar uit om u ook dit jaar weer te mogen begroeten op onze Hengstenkeuring! 

Het Bestuur 

 


