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1. Statuten en inwendig reglement
2. Geografisch gebied
3. Rasstandaard
4. Identificatiesysteem
Het Belgisch fjordenpaardenstamboek volgt het fokreglement van het moederstamboek,
Noorwegen.

a. DNA-bepalingen / Contrôles ADN
Alle fjorden die zich aanmelden voor de fokkerij binnen het Belgisch fjordenstamboek zullen het
resultaat van een DNA identiteitsbepaling volgens de ISAG-voorschriften (international society for
animal genetics) kunnen voorleggen. Tevens zal een ouderschapsonderzoek (vader en moeder)
worden uitgevoerd bij alle fokpaarden geboren na 01/01/2019.
Enkel veulens van paarden die aan deze eisen voldoen zullen in de hoofdsectie van het stamboek
kunnen worden ingeschreven.
Kosten van deze identiteitsbepaling en ouderschapsonderzoek zijn ten laste van de eigenaar van de
fjord.

b. Dekcertificaten / certificats de saillie
Alle hengsten in hun derde levensjaar, ingeschreven in een afdeling van het Belgisch
fjordenstamboek kunnen bij het Belgisch fjordenstamboek dekbonnen aanvragen.
Bij de dekking van een Fjord merrie ontvangt de merriehouder van de hengstenhouder een dekbon
die recht geeft op inschrijving van het veulen in het Belgisch fjordenpaardenstamboek.
Hengsten waarvoor de hengstenhouder dekbonnen aanvraagt bij het Belgisch
fjordenpaardenstamboek, zullen een CEM-test hebben ondergaan waaruit blijkt dat de aanwezigheid
van de verwekker van deze ziekte niet werd aangetoond. (zo lang dit verplicht is voor natuurlijke
openbare dekking.)
Een hengst goedgekeurd voor de dekdienst tijdens de hengstenkeuring van het fjordenstamboek
(zoals omschreven in hoofdstuk 6.d), of een hengst die een attest van goedkeuring uit een andere
erkende fokvereniging voor Fjordenpaarden kan voorleggen, verkrijgt dekbonnen die de mogelijkheid
geven het veulen in te schrijven in de hoofdsectie binnen de klasses A – B of C. Een hengst, gekeurd
voor het leven, krijgt eveneens dekbonnen nadat hij gecontroleerd is ofwel door de dierenarts
tijdens de hengstenkeuring, ofwel door controle aan huis.
Een hengst, die 5 gekende generaties fjord langs vader en moeder zijde kan voorleggen, maar die
tijdens de hengstenkeuring niet werd goedgekeurd binnen het Belgisch fjordenstamboek en geen
goedkeuring kan voorleggen uit een andere erkende fokvereniging, verkrijgt dekbonnen die de
mogelijkheid geven het veulen in te schrijven in de hoofdsectie binnen de klasses B of C.
Een hengst waarvan minder dan vijf generaties Fjord langs vader en moeder zijde gekend zijn,
verkrijgt dekbonnen die de mogelijkheid geven het veulen in te schrijven in de hoofdsectie binnen de
C- Klasse.
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Het dekcertificaat is van primordiaal belang voor de identificatie van de veulens.
De dubbels van de dekbonnen moeten ieder jaar vóór 15 oktober aan het secretariaat gezonden
worden.

c. Kunstmatige Inseminatie
Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek aanvaardt de veulens geboren uit een K.I. dekking, op
voorwaarde dat alle Stamboek- en Europese reglementen opgevolgd werden.
Dit geldt voor K.I. met vers sperma en met ingevroren sperma.
Bij de handel in paardensperma gelden er voorwaarden voor de centra waar het sperma gewonnen
of opgeslagen wordt en voor de hengsten zelf.
De voorwaarden waaraan de centra moeten voldoen,verschillen naargelang het centrum een
erkenning heeft voor het winnen of opslaan van paardensperma dat bestemd is voor de
intracommunautaire (en de internationale) handel, voor de handel binnen het Gewest of naar een
ander Gewest in België.
Paardensperma dat bestemd is voor verzending naar een andere Europese lidstaat, of afkomstig is
uit een andere Europese lidstaat, moet:
a) Afkomstig zijn van een centrum dat erkend is volgens de Europese voorschriften; de lijst van de
EU-erkende centra in België en in de omringende lidstaten kan geraadpleegd worden via de internetsite
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm .
b) vergezeld zijn van het fokkerijcertificaat: dit omvat een luik m.b.t. de spermaleverende hengst,
ingevuld door het stamboek dat de hengst heeft goedgekeurd voor de dekdienst en een luik m.b.t.
de dosissen sperma, ingevuld door de houder van het EU-erkend centrum.
c) vergezeld zijn van het gezondheidscertificaat: het gezondheidscertificaat wordt gefinaliseerd door
de officiële dierenarts. Voor de certificering van paardensperma dat vanuit België vertrekt, is dit een
dierenarts verbonden aan het Federaal Agentschap van de Veiligheid van de Voedselketen. De
adressenlijst is verkrijgbaar op het secretariaat van BAPS of kan geraadpleegd worden via de
internet-site: http://www.favv.be/pce/

d) Een kopij van de documenten afgeleverd door het centrum van afname en het centrum
van distributie worden naar het Belgisch Fjordenpaardenstamboek opgestuurd.
i.

Paardensperma dat in Vlaanderen gewonnen of opgeslagen werd voor verzending
naar een bestemmeling in het Vlaams Gewest:

a) moet afkomstig zijn van een centrum dat door de bevoegde Vlaamse minister werd erkend voor
het winnen of opslaan van sperma..
De lijst van de in Vlaanderen erkende centra kan geraadpleegd worden op de internet-site:
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=251#Erkende onder de benaming “winning
van sperma voor de nationale handel” en “opslag van sperma voor de nationale handel” .
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De centra die erkend zijn voor winning of opslag van sperma voor de intracommunautaire handel
mogen eveneens sperma verzenden naar een bestemmeling in Vlaanderen.
Elke dosis sperma die in de handel komt, moet voorzien zijn van een etiket waarop de naam van het
centrum of het erkenningsnummer, de identiteit van de spermaleverende hengst en de datum van
de winning is vermeld.
b) Op vraag van de koper moet het erkende centrum het fokkerijcertificaat zoals in I.b) bezorgen.
De koper kan aan het erkende centrum ook een eenvoudig begeleidend document vragen. Dat
document mag enkel gebruikt worden voor sperma dat binnen het Vlaams Gewest wordt
verhandeld. De informatie op het document moet gebaseerd zijn op de gegevens in het EU-paspoort
van de spermaleverende hengst.
Een gezondheidscertificaat is niet vereist.

ii. Paardensperma dat in Wallonië gewonnen of opgeslagen werd voor verzending
naar een bestemmeling in het Waals of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
a) moet afkomstig zijn van een centrum dat door de bevoegde Waalse minister werd erkend volgens
de voorschriften in afdeling VI. van het Koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de
verbetering van paardachtigen.
De lijst van de in Wallonië erkende centra kan geraadpleegd worden op de internetsite:http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/ecrire/Qualite/Documents/ListeCentresA
greesSecteurChevalin2008.pdf.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er geen centra erkend.
De centra die erkend zijn voor winning of opslag van sperma voor de internationale handel mogen
eveneens sperma verzenden naar een bestemmeling in Brussel of Wallonië.
Elke dosis sperma die in de handel komt, moet voorzien zijn van een etiket waarop de naam van het
centrum of het erkenningsnummer, de identiteit van de spermaleverende hengst en de datum van
de winning is vermeld.
b) moet vergezeld zijn van een zoötechnisch oorsprongs-en identificatiecertificaat. .
Een gezondheidscertificaat is niet vereist.

iii. Paardensperma dat in Vlaanderen gewonnen of opgeslagen werd voor verzending
naar een bestemmeling in het Waals of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , moet
a) afkomstig zijn van een centrum dat door de bevoegde Vlaamse minister werd erkend voor het
winnen of opslaan van sperma volgens de voorschriften in titel VIII van het Fokkerijbesluit van 19
maart 2010 .
De lijst van de in Vlaanderen erkende centra kan geraadpleegd worden op de internet-site:
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=251#Erkende onder de benaming “winning
van sperma voor de nationale handel” en “opslag van sperma voor de nationale handel” .
De centra die erkend zijn voor winning of opslag van sperma voor de intracommunautaire handel
mogen eveneens sperma verzenden naar een bestemmeling in Bussel of Wallonië .
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Elke dosis sperma die in de handel komt, moet voorzien zijn van een etiket waarop de naam van het
centrum of het erkenningsnummer, de identiteit van de spermaleverende hengst en de datum van
de winning is vermeld.
b) vergezeld zijn van het fokkerijcertificaat zoals in I.b).
Een gezondheidscertificaat is niet vereist.

iv. Paardensperma dat in Wallonië gewonnen of opgeslagen werd voor verzending
naar een bestemmeling in het Vlaams Gewest , moet
a) afkomstig zijn van een centrum dat door de bevoegde Waalse minister werd erkend volgens de
voorschriften in afdeling VI. van het Koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de
verbetering van paardachtigen.:
De lijst van de centra die in het Waals Gewest zijn erkend, kan geraadpleegd worden op de internetsite:http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/ecrire/Qualite/Documents/ListeCentresA
greesSecteurChevalin2008.pdf. onder de benaming “récolte de semences pour le commerce
national”.
Merk op dat de centra die erkend zijn voor de internationale handel (récolte de semences pour le
commerce international) eveneens sperma mogen verzenden naar een bestemmeling in Vlaanderen .
Elke dosis sperma die in de handel komt, moet voorzien zijn van een etiket waarop de naam van het
centrum of het erkenningsnummer, de identiteit van de spermaleverende hengst en de datum van
de winning is vermeld.
b) vergezeld zijn van het fokkerijcertificaat zoals in I.b).
Een gezondheidscertificaat is niet vereist.

v. Voorwaarden waaraan de hengsten moeten voldoen
Hier geldt het principe dat alleen hengsten, die ingeschreven zijn in een erkende fokvereniging of
organisatie van fokkers die erkend is voor het bijhouden van een paardenstamboek, merries mogen
dekken die toebehoren aan derden.
Dat principe is geldig:

-

in de 3 Belgische Gewesten
voor de handel in paardensperma
voor hengsten die zijn ingeschreven in een vereniging of organisatie van een andere EULidstaat of een ander land."

vi. Procedure bij Kunstmatige Inseminatie
De afname en het bewaren gebeurt in een erkend Belgisch K.I. Centrum :
Inschrijven van de veulens :

-

De vader is ingeschreven in een erkend Fjordenpaarden Stamboek en voldoet aan de
voorwaarden zoals omschreven in 4.b tot het inschrijven van zijn producten.
De moeder is ingeschreven in een erkend Fjordenpaarden Stamboek en voldoet aan de
voorwaarden tot het inschrijven van haar producten.

6

-

Een geldig dekbewijs werd opgestuurd naar het nationaal stamboeksecretariaat met
aanvraag voor de registratie van het veulen ; vóór het einde van het geboortejaar EN vóór
het spenen van het veulen. Samen met de geboorteverklaring (strook D van het dekbewijs)
wordt het inseminatie attest opgestuurd.

Diepgevroren sperma wordt bewaard en verdeeld op aanvraag van de eigenaar (hengstenhouder)
door een erkend K.I. Centrum. Op aanvraag van de hengstenhouder mag het K.I. Centrum sperma
bezorgen, hetzij aan de eigenaar van de merrie (die de dosis laat toedienen ofwel door zijn veearts of
door ieder ander persoon) indien de merrie zich bij hem bevindt; hetzij aan de verantwoordelijke
veearts van een erkend K.I. Centrum, indien de te insemineren merrie zich in een erkend Centrum
bevindt. In beide gevallen wordt het sperma vergezeld van een document (in drie exemplaren)
waarop de origine van het sperma staat vermeld en de bestemming. De veearts zal op dit document
de datums invullen van de inseminaties en in samenwerking met het erkend K.I. Centrum zal de
hengstenhouder het dekbewijs invullen.

d. Embryotransplantatie
Embryotransplantatie is niet toegelaten bij het fokken binnen het Belgisch fjordenpaardenstamboek.

e. Identificatie veulens / identification poulains
i.
-

-

-

Digitale aangifte.

de fokker geeft zo snel mogelijk na de geboorte het veulen aan via de website van ons
stamboek door op de website te klikken op “HORSEID” onmiddellijk naast het logo. Hij vult
de fiche volledig correct in en stuurt de originele dekbon per post naar het secretariaat;
de fokker betaalt de vergoeding voor het paspoort aan het stamboek; (tarieven op de
website)
de ingevulde gegevens worden door het secretariaat gecontroleerd en doorgestuurd naar
HorseID;
onmiddellijk nadien ontvangt de fokker een mail met vraag tot betaling aan de centrale
databank;
van zodra de betaling is gebeurd ontvangt de fokker de identificatieformulieren die door de
dierenarts moeten ingevuld worden;
de dierenarts-identificeerder stuurt de identificatieformulieren zo snel mogelijk naar het
secretariaat van het stamboek; Tijdens de identificatie neemt hij een haarstaal af dat mee
naar het secretariaat wordt opgestuurd;
het paspoort wordt dan aangemaakt.

Deze procedure van identificatie moet volledig afgerond zijn binnen het jaar na de geboorte
en voordat het veulen gespeend is zo niet wordt het veulen automatisch uitgesloten voor de slacht.
Indien de identificatie binnen het jaar na de geboorte niet is afgerond of wanneer de identificatie
niet is gebeurd terwijl het veulen nog onder de moeder is zal de identificatie en de
ouderschapscontrole via DNA moeten uitgevoerd worden.
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ii. Papieren aangifte (zolang de mogelijkheid bestaat).
-

-

-

de fokker stuurt de volledig ingevulde geboorteaangifte (meegeleverd met de dekbon) naar
het secretariaat van het stamboek en betaalt de vergoeding voor het paspoort aan het
stamboek;
van zodra het stamboek de veulenfiche heeft opgemaakt stuurt ze deze door naar HorseID;
de fokker ontvangt dan via de post de factuur. Van zodra de betaling is uitgevoerd ontvangt
de fokker het identificatieformulier dat hij door de dierenarts moet laten invullen;
de dierenarts - identificeerder stuurt het ingevulde identificatieformulier terug naar het
secretariaat van het stamboek; Tijdens de identificatie neemt hij een haarstaal af dat mee
naar het secretariaat wordt opgestuurd;
het paspoort wordt dan opgemaakt.

Ook hier moet de volledige identificatieprocedure vóór het spenen en binnen het jaar na de
geboorte afgerond zijn. Is dit niet het geval wordt het veulen automatisch uitgesloten voor de slacht
en zal de identificatie en de ouderschapscontrole via DNA moeten uitgevoerd worden.

f. Identificatie volwassen paarden en ingevoerde paarden
Alle fjorden die op Belgisch grondgebied staan moeten geïdentificeerd zijn. Het volstaat niet dat de
fjord een paspoort heeft en gechipt is, het moet ook opgenomen zijn in de centrale databank.
Afhankelijk van de voorwaarden omschreven onder 5, zal het paard een sectie toegewezen krijgen.
Er zijn 2 mogelijkheden :

➔ Het paard is reeds ingeschreven in het Belgisch Fjordenpaardenstamboek
De houder dient een identificatieaanvraag in via het stamboek. Hij stuurt zowel een copie van het
paspoort (gegevens van het paard en signalement) alsook de identificatieaanvraag naar het
secretariaat van ons stamboek. De identiteit wordt gecontroleerd en het stamboek maakt de
gegevens rond de identificatie over aan de beheerder van de centrale databank.

➔ Het paard is nog niet ingeschreven in het Belgisch Fjordenpaardenstamboek
De houder dient een identificatieaanvraag in, ofwel via het Belgisch Fjordenpaardenstamboek ofwel
bij de Belgisch Confederatie van het Paard.

De aanvragen kunnen weer op twee manieren gebeuren:
i.
-

-

Digitale aangifte.

De houder meldt zich aan via de website van het Fjordenpaardenstamboek
Hij voert een identificatieaanvraag in (online formulier) samen met een kopie van het
paspoort van het te identificeren paard. Zijn persoonlijke gegevens (klantaccount) zullen
automatisch vooraf geëncodeerd worden.
Om zijn aanvraag te valideren en door te zenden zal de houder een online betaling moeten
uitvoeren. Moest dit niet het geval zijn, zal de aanvraag niet ter validatie aan de BCP bezorgd
worden.
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-

-

-

Na validering zal de houder het“identificatieattest voor paardachtigen”per email ontvangen.
De houder neemt dan contact met de dierenarts-identificeerder op en drukt de documenten
af om het paard te laten identificeren.
Binnen de 5 werkdagen na de identificatie moet bij voorkeur de dierenarts-identificeerder
het identificatieattest terugsturen naar het stamboek. Hij zal tevens een haarstaal van de
fjord afnemen en meesturen.
Na controle en encodering zal de houder een“bevestiging van encodering van de
paardachtige in de centrale databank”per email ontvangen.
De houder schrijft de vergoeding voor het opmaken van het paspoort over op de rekening van
het stamboek. Het fjordenpaardenpaspoort wordt opgemaakt.

ii. Papieren aangifte
-

-

-

-

De houder drukt de “identificatieaanvraag” af, of vraagt het formulier aan bij het stamboek,
vult het in en voegt een kopie van het paspoort van het te identificeren paard toe. De
aanvraag moet per post naar de Belgische Confederatie van het Paard opgestuurd worden.
De BCP encodeert de aanvraag en stuurt een factuur per post naar de houder op.
Na ontvangst van de betaling wordt een “identificatieattest voor paardachtigen” per post
naar de houder verstuurd. Hij neemt dan contact met de dierenarts-identificeerder om het
paard te laten identificeren.
Binnen de 5 werkdagen na de identificatie moet bij voorkeur de dierenarts-identificeerder
het identificatieattest terugsturen naar het stamboek. Hij zal tevens een haarstaal van de
fjord afnemen en meesturen.
Na controle en encodering zal de houder een “bevestiging van encodering van de
paardachtige in de centrale databank” per post ontvangen.
De houder schrijft de vergoeding voor het opmaken van het paspoort over op de rekening van
het stamboek. Het fjordenpaardenpaspoort wordt opgemaakt.

iii. Mutatie van een Fjord in België
Bij fjorden ingeschreven in het Belgisch stamboek wordt bij voorkeur het paspoort
overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar.
Hiertoe dient het paspoort, samen met een geldig eigendomsbewijs (bv
verkoopovereenkomst), aan het stamboeksecretariaat worden overgemaakt.

a. Fjordpaarden uit het buitenland
Elk paard uit een andere lidstaat dat definitief op het Belgisch grondgebied binnengebracht wordt,
dient binnen de 30 dagen na aankomst geïdentificeerd te worden.
Elk paard uit een derde land (Land dat geen lid is van de Europese Unie) dat definitief op Belgisch
grondgebied binnengebracht wordt, dient binnen de 3 maanden na aankomst geïdentificeerd te
worden.
Ingevoerde paarden kunnen niet rechtstreeks via ons stamboek ingeschreven worden. Hiervoor
moet de houder-invoerder zich voor Vlaanderen richten tot Paardenpunt Vlaanderen en voor
Wallonië en Brussel tot de CWBC Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval. Deze twee regionale
vleugels zorgen voor de inschrijving in de centrale databank.
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Als daar alles in orde is mag het paspoort opgestuurd worden naar het stamboek waar het zal
overgeschreven worden op naam van de nieuwe eigenaar.

5. Inschrijving in het stamboek
a. Inschrijven in de hoofdsectie van het stamboek
i.

A-klasse

Klasse binnen het Belgisch Fjordenstamboek voorbehouden aan fjorden van een goedgekeurde
hengst en bij geboorte ingeschreven met gekende origine volgens de procedures omschreven in
hoofdstuk 4. Van elk paard ingeschreven in dit boek is het DNA van vader en moeder gekend. Vader
en moeder zijn ingeschreven in het hoofdstamboek Klasse A
Voorwaarden

-

Vader is ingeschreven in de klasse A van de hoofdsectie en is een goedgekeurde hengst zoals
voorgeschreven in het hengstenplan (hoofdstuk 6.D).
Moeder is ingeschreven in de klasse A van de hoofdsectie.
DNA van het paard is geïdentificeerd zoals omschreven in hoofdstuk 4.a.
5 generaties raszuivere fjord zijn gekend van het paard.
Voldoet aan de voorwaarden van het B-Klasse en heeft aan de voorwaarden voldaan van het
klimtraject. (zie aparte alinea klimtraject onder 5c)

ii. B-Klasse / Classe B
Voorbehouden aan Fjorden van een niet-goedgekeurde hengst en bij geboorte ingeschreven met een
gekende afstamming. Van elk paard ingeschreven in dit boek is het DNA geïdentificeerd. Vader en/of
moeder zijn ingeschreven in de hoofdsectie (Klasse A of B).

Voorwaarden
-

Vader is ingeschreven in de hoofdsectie, Klasse A of B.
Moeder is ingeschreven in de hoofdsectie, Klasse A of B.
DNA van het paard is geïdentificeerd zoals omschreven in hoofdstuk 4.a.
5 generaties raszuivere fjord zijn gekend van het paard.
Voldoet aan de voorwaarden van het C-Klasse en heeft aan de voorwaarden voldaan
van het klimtraject. (zie aparte alinea klimtraject onder 5c)
iii. C-Klasse / Classe C

Voorbehouden aan Fjorden waarvan minimaal 1 generatie gekend is bij het stamboek.

Voorwaarden
-

Beide ouders zijn gekend en ingeschreven in het hoofdstamboek binnen de A/B/CKlasse of in de aanvullende klasse.
DNA van het paard is geïdentificeerd zoals omschreven in hoofdstuk 4.a.
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b. Inschrijven in de aanvullende sectie
Voorbehouden aan Recreatie-paarden met uiterlijke Fjordenaspecten. Registratie zonder gekende
afstamming.
Voorwaarden
Het Veulen heeft de uiterlijke kenmerken van een fjord. Wanneer het stamboek vaststelt dat
dit veulen zijn kenmerken dichter aanleunen bij een ander ras, dan zal het stamboek de
eigenaar adviseren om naar een ander stamboek te gaan. De uiteindelijke beslissing hiervoor
ligt steeds bij de eigenaar van dit paard.

c. Klimtraject
Naar aanleiding van de Europese vorderingen november 2018 is er een klimtraject voorzien voor
paarden uit de hoofdsectie Klasse B en C. Een regeling voor de paarden uit de aanvullende sectie is
eveneens voorzien.

i.

Van Klasse B naar Klasse A

Merrie/Ruin
Een merrie/Ruin die voldoet aan de voorwaarden uit de B-Klasse kan via resultaten die ze haalt op de
officiële premiekeuringen doorstijgen naar de A-Klasse. Deze merrie/ruin zal het paspoort behouden,
maar zal door het stamboek een certificaat krijgen. Met dit certificaat zal dit paard overgeschreven
worden naar de A-klasse van de hoofdsectie van het stamboek. Deze erkenning heeft als voordeel
dat een gecertificeerde B-merrie haar nakomelingen, wanneer deze voldoen aan de andere
voorwaarden (zie 5.a), automatisch in de A-klasse kunnen komen.
Voorwaarden

-

Merrie/Ruin is ingeschreven in de hoofdsectie van het stamboek binnen de B Klasse.
Merrie/Ruin is geboren in 2019 of later.
Merrie/Ruin is minimum 3 jaar en behaalt minimum 35 punten op 2 premiekeuringen in 2
verschillende jaren.
Aanvraag stijging dient gedaan te worden bij het nationaal fjordensecretariaat (insturen van
paspoort voor wijziging + betalen van wijzigingskost).
Hengst

Voor hengsten uit de B-Klasse gelden dezelfde regels als omschreven voor de merries en ruinen.
Hengsten kunnen zich enkel voorstellen tijdens de jaarlijkse hengstenkeuring of op een bijkeuring
speciaal door de eigenaar hiertoe aangevraagd.
Het behalen van 35 punten op de eerste keuring geeft geen recht op goedkeuring voor dekdienst.
Het is slechts bij bevestiging van dit resultaat op een tweede keuring, ten vroegste het jaar na de
eerste keuring, dat de hengst kan worden ingeschreven in Klasse A, goedgekeurd kan worden en zijn
producten inschrijven in Klasse A.

ii. Van Klasse C naar Klasse B
Een stijging van de sectie C naar B is enkel mogelijk door het volledig maken van de 4 generaties
raszuivere fjord aan zowel de merriezijde als de hengstenzijde.
11

iii. Van de aanvullende sectie naar de hoofdsectie / De la section auxiliaire à la section
principale
Een stijging van de aanvullende sectie naar de hoofdsectie is enkel mogelijk wanneer langs vader of
moeders zijde een raszuivere fjord kan worden aangetoond. De Klasse waarin de fjord zal worden
ingeschreven is bepaald in 5.a.

6. Keuringen binnen het Belgisch fjordenpaardenstamboek
a. Wie kan er deelnemen aan evaluaties ingericht door het stamboek?
-

-

-

Alle leden, in orde met de betaling van hun lidgeld voor het lopende jaar, kunnen met hun
merrie, ruin of hengst deelnemen aan een officiële keuring en/of verrichtingsproef.
Niet elke keuring, proef of test staat open voor alle fjorden. Het lid zal eerst nagaan of zijn
fjord aan de vereisten voldoet om deel te nemen aan de keuring waarvoor hij inschrijft.
Een fjord die aan een officiële keuring of verrichtingsproef wenst deel te nemen moet
ingeschreven zijn in een erkend fjordenstamboek. De sectie of klasse waarin de fjord werd
ingeschreven is hierbij niet van belang.
Een fjord kan jaarlijks maar een keer deelnemen aan een officiële keuring en/of
verrichtingsproef. Eénzelfde fjord kan per jaar dus de drie verschillende proeven afleggen,
maar slechts éénmaal dezelfde proef.
Een proef kan afgelegd worden door een ander persoon dan de eigenaar.
De deelnemende Fjord aan een proef of test is minimum 3 jaar oud. Op deelname aan de
officiële exterieurkeuring staat geen leeftijdslimiet.
Eigenaars die hun paarden inschrijven op een keuring, proef of test zijn verantwoordelijk
voor de inentingen van hun deelnemende paarden. Paarden die niet in orde zijn met
inentingen vereist door de organisatie of de locatie waarop de organisatie doorgaat, kunnen
geweigerd worden ter deelname.

b. Officiële premiekeuring voor merries
Het reglement omschreven in dit onderdeel is van toepassing op alle officiële premiekeuringen
ingericht door het studbook.
Andere keuringen, waar fjorden geen premies ontvangen, kunnen dit reglement toepassen of ervan
afwijken als de organisatie dit zo beslist.

i.

Hoe inschrijven

Inschrijvingen gebeuren bij het nationaal secretariaat, door middel van het daartoe behorende
formulier. Kostprijs per ingeschreven fjord is 4€, wanneer de vooropgestelde inschrijvingsdatum is
gerespecteerd. Een laattijdige inschrijving, of inschrijving de dag zelf, is enkel mogelijk na betaling
van het verhoogde inschrijvingsgeld van 15€, zonder vermelding in de catalogus.

ii.
-

Rubrieken waarbij een fjord zich kan inschrijven

Merrieveulens geboren in het jaar
Hengstveulens geboren in het jaar
Merries van 1 jaar - 2 jaar - 3 jaar - 4 jaar - 5 jaar en ouder
Ruinen van 1 jaar - 2 jaar - 3 jaar - 4 jaar - 5 jaar en ouder
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-

Modelmerries – Modelruinen
Stermerries - Sterruinen
Elitemerries

Jonge hengsten van 1 en 2 jaar zijn welkom op de keuringen mits het gewest dit toelaat .De jonge
hengsten zullen bij de keuring enkel een beoordelingsadvies krijgen en dus geen punten, dit is
voorbehouden voor de jaarlijkse hengstenkeuring. Zij nemen niet deel aan het jeugdkampioenschap.

iii. Hoe worden de Fjorden voorgesteld?
De deelnemer biedt zich een ½ uur voor aanvang van de keuring aan bij het secretariaat. Hij ontvangt
een cataloog en de volgnummers voor zijn Fjorden. Er wordt een waarborg gevraagd voor de
volgnummers die terugbetaald wordt bij het indienen van de nummers na de keuring. De
deelnemende Fjorden zijn netjes getoiletteerd, de manen kortgeknipt in een boog, de hoeven
verzorgd en ze verkeren in een gezonde, goede conditie. Ter verzorging van de hoeven wordt enkel
doorschijnend hoefvet toegelaten. De persoon die de Fjord voorstelt, komt in witte kledij. Hij mag
geholpen worden door één begeleider die eveneens in het wit gekleed is. De deelnemer dient de
richtlijnen op te volgen van de aanwezige twee ringmeesters.
Volgens cataloogvolgorde komen alle Fjorden van éénzelfde rubriek samen in de ring en stappen
rond. Op een teken van de ringmeester gaan ze naar de wachtring en worden ze volgens
cataloogvolgorde individueel voorgesteld: stilstaand voor de jury (± 6 m afstand houden) ; in stap en
in draf (een veulen mag in draf losgelaten worden). Als alle fjorden van de rubriek individueel
gekeurd werden, worden ze door de ringmeester in een “voorlopige” klassering opgeroepen. Er
wordt opnieuw rondgestapt terwijl de juryleden beraadslagen en de definitieve klassering maken. De
Fjorden worden vervolgens opgesteld in het midden van de ring om hun uitslag in ontvangst te
nemen.

iv. Hoe worden de Fjorden beoordeeld?
De jury vult een beoordelingsformulier in volgens het 5-punten systeem:
Type / Lichaamsbouw en gespierdheid / Beenstanden en kwaliteiten / Bewegingen en correctheid /
Geheelindruk.
Op deze vijf items worden telkens punten gegeven op 10. Deze formulieren met uitslagen liggen op
het secretariaat ter inzage van de deelnemers. Wie het wenst kan na de keuring uitleg vragen aan
het juryteam.
Deelnemers die weigeren zich neer te leggen bij een beslissing van het juryteam of die lasterend en
onrespectvol taalgebruik aanwenden, kunnen bij beslissing van het juryteam uitgesloten worden van
de keuring.

v. Hoe worden de premies berekend?
Minder dan 30 p op 50
= C premie (voor veulens t/m 2 jaar)
= 3e premie (vanaf 3 jaar)
= 3e klas (voor model fjorden)
Vanaf 30 punten op 50
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= B premie (voor veulens t/m 2 jaar)
= 2e premie (vanaf 3 jaar)
Vanaf 35 punten op 50
= A premie (voor veulens t/m 2 jaar)
= 1e premie (vanaf 3 jaar)
Vanaf 35 tot 38 p op 50
= 2e klas (voor model fjorden)
Vanaf 38 punten op 50
= 1e klas (voor model fjorden)
Declasseringsfouten zoals bv navelbreuk, overbit, witte hoef, manken, enz. geven automatisch een C
of 3e premie, of u kan op advies van de jury, de ring verlaten en niet geprimeerd worden.
Geldigheid van de premies:
De toegekende premies (A-B-C premie) aan de Fjordveulens tot en met 2 jaar, zijn VOORLOPIG. De
behaalde premies voor fjorden vanaf 3 jaar en ouder zijn gedurende één jaar geldig en komen in
aanmerking voor de berekening van de predicaten in samenspraak met een afgelegde
verrichtingsproef (zie punt d, officiële verrichtingsproeven) .
De behaalde uitslag wordt in het paardenpaspoort genoteerd.
Bij de proclamatie van iedere reeks zal een korte commentaar gegeven worden bij iedere
aangeboden Fjord.

vi. De Kampioenschappen op de Stamboek Premiekeuringen
-

Veulenkampioen: is het beste veulen (merrie- of hengstveulen) van de dag.
Jeugdkampioen: is de beste Fjord (merrie of ruin) uit de rubrieken 1 en 2 jarigen.
Dagkampioen: is de beste merrie vanaf 3 jaar.
Ruinenkampioen: is de beste ruin vanaf 3 jaar.
Gewestkampioen: is de beste Fjord van het inrichtende gewest uit de rubrieken vanaf 3 jaar
en wordt aangeduid indien de “Dagkampioen” een Fjord is afkomstig uit een ander gewest.

Op het einde van de keuring worden, per kampioenschap, de reekswinnaars van de betreffende
rubrieken opgeroepen. De jury duidt de kampioen aan.
Kampioenstitels zijn “dagprestaties”, verbonden aan een bepaalde keuring. Een optimale verzorging
en conditie van uw paard kunnen ertoe bijdragen de titel te ontvangen. Zij blijven één jaar geldig.

vii. Prijs voor de goede verzorging van uw Fjord: “Best-Getoiletteerde”
Eveneens op het einde van de keuring kan iedere eigenaar die het wenst, deelnemen aan de
wedstrijd voor de best verzorgde Fjord.Er wordt rondgestapt met de Fjorden in de ring en de jury
maakt een klassement op. Hiervoor wordt rekening gehouden met de algemene verzorging en
specifiek de verzorging van hoeven, staart en manen.
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viii. Prijs voor de bestgaande Fjord “onder zadel” en/of “aangespannen”
Deze wedstrijd wordt eventueel door het gewest ingericht tijdens de middagpauze. De beoordeling
gebeurt door een jurylid van de verrichtingsproeven die niet actief is tijdens de premiekeuring. Per
discipline (onder het zadel / aangespannen) komen de deelnemers samen in de ring en volgen de
instructies op van de jury. Het betreft hier geen verrichtingsproef ! Gevraagde instructies zijn stap en
draf op een rechte lijn en in cirkels op de rechterhand en op de linkerhand. Duur van de wedstrijd is
ongeveer 10 à 15 minuten.

c. Officiële hengstenkeuringen
i.

Hoe inschrijven

Inschrijvingen gebeuren bij het nationaal secretariaat, door middel van het daartoe behorende
formulier. Kostprijs per ingeschreven hengst: 60€.
Jaarlingen, tweejaarse en voor het leven goedgekeurde hengsten betalen 10€ administratiekosten.
Eigenaars die een box wensen te huren, kunnen dit doen aan de tarieven aangerekend door de plaats
waar de keuring doorgaat (de organisator).

Alle hengsten dienen een ½ uur vóór aanvang van de keuring ter plaatse aanwezig te zijn, netjes,
getoiletteerd en de manen in boog geknipt, voor de:

-

Identiteitscontrole
Veterinaire keuring en haarstaal voor DNA typering en ouderschapscontrole
Opnemen van de maten

Iedere hengst is vergezeld van:

-

een conform paspoort
bewijs van inentingen
Alle Fjordenhengsten die wensen deel te nemen aan de hengstenkeuring, zullen verplicht in
orde zijn met de basisvaccinatie griep en tetanus (enting en herhaling tussen 4 en 6 weken).
Na deze eerste twee entingen is de normale periode voor de herhaling 6 maanden. Daarna
jaarlijks voor griep en tetanus. De vaccinaties zullen vermeld staan in het paardenpaspoort.
Indien de locatie van de keuring meer vaccinaties (bv. Rhino) verlangt, dan zal de
hengstenhouder hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden door het fjordenstamboek en
zal hier aan moeten voldoen.

-

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.
Van hengsten die wensen deel te nemen aan de officiële hengstenkeuring moeten vijf
generaties langs vaders- en moederskant gekend en raszuiver zijn.
Derogatie wegens veterinaire redenen
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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 contraexpertise van de hengst te laten uitvoeren door een dierenarts of door een
veterinaire dienst van haar keuze.
Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek behoudt zich het recht 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.

ii. Rubrieken waarin een fjordhengst zich kan inschrijven
Voorstelling van een jaarling- en 2-jarige hengst in opfok

•
•
•
•

Voorstelling en opgelegde testen :
Veterinaire keuring ter plaatse
Model en bewegingen aan de hand, buiten op harde bodem
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.
Uw kandidaat-hengst is 3 jaar of ouder en stelt zich voor de eerste maal voor op
een officiële hengstenkeuring
Rubriek 2.a : hengsten van 3 jaar
Rubriek 2.b : hengsten van 4 jaar
Rubriek 2.c : hengsten van 5 jaar en ouder
Verloop van de keuring:

•
•
•
•

Veterinaire keuring ter plaatse
Model en bewegingen aan de hand, buiten op harde bodem
Binnenpiste: Model en bewegingen aan de hand – bewegingen in vrijheid –
vrijspringen (hindernis +/- 60 cm)
Aangespannen gehoorzaamheidstest I
in de binnenpiste. Test in bijlage.
Indien goedgekeurd : vergunning voor twee dekseizoenen (jaar van goedkeuring
en het daaropvolgende jaar)
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Uw kandidaat-hengst is 5 jaar oud of ouder en stelt zich voor na de periode van
twee goedgekeurde dekjaren.
Rubriek 3: hengsten van 5 jaar en ouder
Verloop van de keuring:

•
•

•

Veterinaire keuring ter plaatse
Binnenpiste: Model en bewegingen aan de hand – bewegingen in vrijheid –
vrijspringen (hindernis +/- 60 cm)
Aangespannen gehoorzaamheidstest II De test bestaat uit verschillende delen : in
de binnenpiste, in de buitenpiste en in het verkeer. Test in bijlage
Gehoorzaamheidstest onder zadel, in de binnen manege. Test in bijlage.
Indien goedgekeurd : vergunning voor drie dekseizoenen (jaar van goedkeuring en
de twee daarop volgende jaren)

Uw kandidaat-hengst is 8 jaar oud of ouder en stelt zich voor na de tweede
periode van 3 goedgekeurde dekjaren om eventueel voor het leven goedgekeurd
te worden.
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, kan de jury
beslissen een vergunning te verlenen die slechts 1 jaar geldig is.
ELITE PREDICAAT
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 met de hengst op
de hengstenkeuring om het predicaat in ontvangst te nemen.
➔ Hiervoor moeten minimaal 6 producten van de hengst worden gekeurd, van 6
verschillende moeders: 2 veulens, 2 jaarlingen of 2-jaarse en 2 3-jaarse.
➔ Alle nakomelingen waarbij de jury over keuringsresultaten beschikt, komen in
aanmerking voor het afstammelingenonderzoek. In geval van C-premie wordt
ook het keuringsrapport van de moeder in rekening gebracht.
➔ Om aanspraak te maken op een positief advies mag, op elk van de 5 items, niet
meer dan 50% van de scores lager dan 7/10 zijn.
Bij een hengst die ingeschreven is in het stamboek van een Fjord vereniging uit een
andere lidstaat of een derde land zullen de producten geboren in het buitenland voor
de inschrijving van deze hengst in het stamboek van het Belgisch Fjordenpaard
aangewend worden in het afstammelingenonderzoek van het Belgisch Fjordenpaard.
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De resultaten op keuringen worden hiervoor opgevraagd aan het buitenlands
StudBook. Dit geldt voor alle landen die lid zijn van de Europese unie en voor alle
landen die lid zijn van Fjord Horse International .
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.
Indien de hengst niet aanwezig is op de hengstenkeuring dient een jaarlijkse
identificatiecontrole te gebeuren door een erkend dierenarts en aan het nationaal
secretariaat worden overgemaakt.
Een bestuurslid van de vereniging kan eveneens deze controle aan huis uitoefenen.
Een vergoeding van 25€ en een kilometervergoeding van 0.35€/km zullen hiervoor
worden aangerekend.
Enkel wanneer aan deze vereiste is voldaan, kan een voor het leven gekeurde
hengst dekbonnen verkrijgen die recht geven op inschrijving in het A-boek.
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.
BUITENLANDSE HENGSTEN
Hengsten die in een ander erkend fjordenstamboek zijn goedgekeurd, kunnen op
eender welke leeftijd instappen in het voor hengsten voorziene keuringsreglement.
De rubriek waarin hij wordt ingeschreven zal bepaald worden op basis van zijn
leeftijd en van het aantal keren dat de hengst eerder werd aanvaard op een officiële
hengstenkeuring.
De testen, de verrichtingsproeven en afstammelingenonderzoeken worden
administratief aanvaard en overgenomen door het Studbook, van alle landen die lid
zijn van de Europese Unie en van alle landen die lid zijn van Fjord Horse
International.
Uitslagen van reeds afgelegde testen en onderzoeken (ook in het buitenland)
worden aan het secretariaat overgemaakt bij inschrijving.
Wanneer een hengst niet alle testen aflegde die de categorie waarin hij zich
inschrijft (en de categorieën eraan voorafgaand) vereist, zal hij deze in België
afleggen.

18

iii. Hoe worden de Fjordhengsten beoordeeld?
De jury vult een beoordelingsformulier in volgens het 5-punten systeem:
Type / Lichaamsbouw en gespierdheid / Beenstanden en kwaliteiten / Bewegingen en correctheid /
Geheelindruk.
Op deze vijf items worden telkens punten gegeven op 10.

Bij iedere evaluatie van de hengst wordt het gedrag beoordeeld. (Veterinaire keuring –
Gehoorzaamheidstest – Exterieurkeuring)
Goedkeuring :

-

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 gehoorzaamheidstest (minimaal 60% & geen score lager dan 5/10)
Positief veterinair advies.

“Extra” vermelding vanaf 38 punten
Geen goedkeuring :

-

Minder dan 35 puntentotaal of minder dan 6/10 op één van de items
Niet slagen in de gehoorzaamheidstest
Negatief veterinair advies
Deklasseringsfout

d. Officiële verrichtingsproeven
i.

Welke proeven

Het Belgisch fjordenpaardenstamboek richt jaarlijks verrichtingsproeven in.
Een fjord kan jaarlijks een menproef, een zadelproef, en een werkproefproef afleggen. De
omschrijving van deze proeven zijn in bijlage te vinden.
ii. Beoordeling
De beoordeling gebeurd op verschillende items, telkens op 10 punten.
De beoordelingsfiches zijn terug te vinden na de omschrijving van elke proef/test, in bijlage.

Berekening uitslag voor de men- en werkproef?

-

Minimum 85 punten = AA premie (er mag echter geen 6/10 op één van de onderdelen
behaald zijn, dit betekent een A premie)
Minimum 75 punten = A premie
Minimum 70 punten = B premie
Uitsluitingsfouten: 5/10 of minder op één van de items geeft geen recht op een premie.
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Berekening uitslag voor de zadelproef?
Een totaal van 15 onderdelen, telkens op 10 punten.

-

Minimum 127 punten = AA premie (er mag echter geen 6/10 op één van de onderdelen
behaald zijn, dit betekent een A premie)
Minimum 112 punten = A premie
Minimum 105 punten = B premie
Uitsluitingsfouten: 5/10 of minder op één van de items geeft geen recht op een premie.
Springen: de jury oordeelt zonder punten te geven. Meer dan twee weigeringen op linker- of
op rechterhand, geeft geen premie.

iii. Geldigheid van de attesten
De resultaten blijven twee jaar geldig om, gekoppeld aan de uitslag van een exterieurkeuring, recht
te geven op een predicaat. Dit predicaat kan direct na het slagen van een proef worden toegekend.
Voor elke geslaagde proef wordt een attest uitgeschreven door het stamboek en aan de eigenaar van
de Fjord overhandigd.

e. Predicaten van merries en hengsten
MODEL:
Dit predikaat wordt toegekend aan een Fjord wanneer op de exterieurkeuring minimum 35 punten
worden behaald en een verrichtingsproef werd afgelegd met minimum A of B.
STER:
Dit predikaat wordt toegekend aan een Fjord wanneer in een jaar volgend op “Model” minimum 38
punten worden behaald op een exterieurkeuring en minimum een A op één van de
verrichtingsproeven.
PRESTATIE:
Dit predikaat wordt toegekend aan de Fjorden die niet deelnamen aan een exterieurkeuring of die op
de exterieurkeuring geen 1e premie haalden, maar die toch in twee van de verrichtingsproeven
(waaronder een zadelproef) minimum een A premie ontvingen. Model- en Ster Fjorden krijgen dit
predikaat natuurlijk ook als ze in de 2 verschillende proeven slagen.
PREFERENT:
Dit predikaat wordt toegekend aan de Fjordmerries die minimum 3 nakomelingen hebben met het
predikaat Model of goedgekeurde hengst.
KROONMERRIE:
Dit predikaat wordt uitgereikt aan een stermerrie waarvan op een keuring minimaal 2 nakomelingen
werden getoond die het predikaat stermerrie of sterruin behaalden.
ELITE:
Dit predikaat komt ten goede aan de Fjordmerries die alle bovenstaande predicaten behaalden. Een
fjordenhengst behaalt dit predicaat als hij een positief afstammelingenonderzoek ondergaat.
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7. Tarieven
8. Bijlagen
a. Menproef
b. Werkproef
c. Zadelproef
d. Aangespannen gehoorzaamheidstest I
e. Aangespannen gehoorzaamheidstest II
f. Gehoorzaamheidstest onder zadel
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