Bijlage bij het fokreglement:
Hengstenkeuring organiseren via
videomateriaal

Algemene voorwaarden


De onder dit annex opgenomen regelgevingen zijn enkel van kracht wanneer door het
bestuur wordt beslist dat een keuring via video de enige mogelijke manier is om een
hengstenkeuring te laten doorgaan. De onderdelen van het fokreglement mbt de

hengstenkeuring, die niet zijn gewijzigd in dit annex, blijven van kracht.


Alle ingestuurde beeldmateriaal is eigendom van het Belgisch Fjordenpaardenstamboek en
kan publiekelijk worden gemaakt. Het beeldmateriaal zal ter beschikking worden gesteld aan
alle geïnteresseerden in het ordenpaard (bv via facebook en website).



Beeldmateriaal dient van voldoende kwaliteit te zijn. De ﬁlmdatum moet duidelijk
zichtbaar zijn. Het videofragment moet - per onderdeel - in één keer zijn opgenomen
en mag niet gemonteerd zijn. Je mag hier dus niet in knippen en plakken.
Filmmateriaal zal in een jdspanne van maximaal een maand voor de keuringsdatum
gerealiseerd worden. De totale jdsspanne van alle ﬁlmmateriaal samen zal niet
langer dan 45 minuten bedragen.
De video’s worden door de jury leden beoordeeld op hun kwaliteit. Bij twijfel over
de kwaliteit van de video beslissen de juryleden over de accepta e van de video. Bij
weigering van de video kan de hengstenhouder een eenmalige herkansing worden
aangeboden onder dezelfde voorwaarden als bij de oorspronkelijke video. De
resultaten van deze hengst zullen zo snel mogelijk worden bekendgemaakt.
Alle beeldmateriaal, zoals hieronder beschreven, wordt ten laatste zeven dagen voor
de keuringsdatum aan het secretariaat bezorgd. Alle later ingestuurd beeldmateriaal
wordt niet in aanmerking gebracht.
Wanneer in dit reglement wordt gesproken van een piste, verstaan we hieronder elk
afgesloten terrein van minstens 20 bij 30m, voorzien voor het werken van paarden
(geen grasondergrond).
Chipcontrole van de hengst, door de veearts, moet als volgt verlopen, in één enkel
videofragment: ﬁlmen van het totaalbeeld van het paard (duidelijk zijaanzicht),
aﬂezen van de chip, ﬁlmen van het chipnummer dat op het aﬂeesapparaat wordt
aangeduid, ﬁlmen van het paspoort van het paard: chipnummer, levensnummer,
afstamming zoals opgenomen in paspoort in beeld brengen.
Resultaten worden de avond na de exterieurkeuring bekend gemaakt, via mail, aan
de hengstenhouders en zo snel mogelijk op de website en sociale media geplaatst
Ongeacht de rubriek waarin een hengst is ingeschreven, is de eventuele goedkeuring
slechts één jaar geldig, het jaar waarin de hengst per video werd aangekeurd.
Een geslaagde gehoorzaamheidstest via video moet niet opnieuw worden afgelegd
wanneer een hengst zich het jaar nadien in het echt voorstelt op een keuring.













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


Veterinaire keuring
De veeartsﬁche FHI wordt door een dierenarts naar keuze ingevuld en
samen met het ﬁlmmateriaal aan het secretariaat bezorgd.



Model en bewegingen aan de hand, buiten op harde bodem:
De hengst wordt op een vlakke, verharde ondergrond (tarmac, beton) aan de
hand getoond. 3 minuten in stand, de twee ﬂanken van de hengst worden in
beeld gebracht, net als een duidelijk voor en achter aanzicht (benen en
hoeven). De staart wordt gedurende minimaal 5 seconden opzij gehouden.
Het hoofd wordt geﬁlmd en de voorlok opgeheven om de schedel in beeld te
brengen.
Daarna stapt de hengst, nog steeds op de verharde ondergrond, 20 meter
weg van de camera, en komt terug. Hierbij wordt de hengst in zijn geheel in
beeld gebracht, met een duidelijk beeld van de benen en het gangwerk.
Hetzelfde herhalen in draf.



Piste : Model en bewegingen aan de hand en bewegen in vrijheid
De hengst wordt in een piste voorgesteld, eerst 2 minuten in stand, met een
vooraanzicht, 2 zijaanzichten, en een achteraanzicht. Beenwerk en -stand in
beeld brengen.
Daarna stapt de hengst 20 meter recht weg van de camera en komt terug.
Hetzelfde wordt herhaald in draf.
Daarna de hengst 20 meter in zijaanzicht laten stappen en draven.
Daarna de hengst in vrijheid laten draven en galopperen, op de linker en
rechter hand, maximum 5 minuten.



Aanhoudpremie vanaf 35 punten. Geen aanhoudpremie indien minder dan
35 punten
De eigenaar ontvangt informa e

2. 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
De veeartsﬁche FHI wordt door een dierenarts naar keuze ingevuld en
samen met het ﬁlmmateriaal aan het secretariaat bezorgd



Model en bewegingen aan de hand, buiten op harde bodem
De hengst wordt op een vlakke, verharde ondergrond (tarmac, beton) aan de
hand getoond. 5 minuten in stand, de twee ﬂanken van de hengst worden in
beeld gebracht, net als een duidelijk voor en achter aanzicht (benen en
hoeven). De staart wordt gedurende minimaal 5 seconden opzij gehouden.
Het hoofd wordt geﬁlmd en de voorlok opgeheven om de schedel in beeld te
brengen.
Daarna stapt de hengst, nog steeds op de verharde ondergrond, 20 meter
recht weg van de camera, en komt terug. Hierbij wordt de hengst in zijn
geheel in beeld gebracht, met een duidelijk beeld van de benen en het
gangwerk. Hetzelfde herhalen in draf.



Piste: Model en bewegingen aan de hand – bewegingen in vrijheid –
vrijspringen (hindernis +/- 60 cm)
De hengst wordt in een binnenpiste voorgesteld, eerst 2 minuten in stand,
met een vooraanzicht, 2 zijaanzichten, en een achteraanzicht. Beenwerk en stand in beeld brengen.
Daarna stapt de hengst 20 meter recht weg van de camera en komt terug.
Hetzelfde wordt herhaald in draf.
Daarna de hengst 20 meter in zijaanzicht laten stappen en draven.
Daarna de hengst los laten bewegen in de piste, maximaal 5 minuten. Draf
en galop links en rechts in beeld brengen. Daarna de hengst enkele sprongen
links en rechts laten nemen.



Aangespannen gehoorzaamheidstest I
in de binnenpiste. Test in bijlage.
Info videomateriaal: zie onderdeel ‘testen jureren via videomateriaal’
Indien goedgekeurd : vergunning voor één dekseizoenen (jaar van
goedkeuring)

3. 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
De veeartsﬁche FHI wordt door een dierenarts naar keuze ingevuld en
samen met het ﬁlmmateriaal aan het secretariaat bezorgd



Piste: Model en bewegingen aan de hand – bewegingen in vrijheid –
vrijspringen (hindernis +/- 60 cm)
De hengst wordt in een Piste voorgesteld, eerst 5 minuten in stand, met een
vooraanzicht, 2 zijaanzichten, en een achteraanzicht. Beenwerk en -stand in
beeld brengen. De staart wordt gedurende minimaal 5 seconden opzij
gehouden.
Het hoofd wordt geﬁlmd en de voorlok opgeheven om de schedel in beeld te
brengen.
Daarna stapt de hengst 20 meter recht weg van de camera en komt terug.
Hetzelfde wordt herhaald in draf.
Daarna de hengst 20 meter in zijaanzicht laten stappen en draven.
Daarna de hengst los laten bewegen in de piste, maximaal 5 minuten. Draf
en galop links en rechts in beeld brengen. Daarna de hengst enkele sprongen
links en rechts laten nemen.



Aangespannen gehoorzaamheidstest II De test bestaat uit verschillende
delen : in de binnenpiste, in de buitenpiste en in het verkeer. Test in bijlage
Speciﬁeke wijzigingen en richtlijnen:
Dubbele U-straat wordt vervangen door: In draf een 8 ﬁguur maken tussen X-C-X met
een cirkel diameter +- 5 m
Mennen op de weg : gedrag van de hengst in beeld brengen (stap, draf en s lstand –
voertuigen). Op een 2-vaksbaan rijden met verkeer.
Info videomateriaal: zie onderdeel ‘testen jureren via videomateriaal’



Gehoorzaamheidstest onder zadel, in de binnen manege. Test in bijlage.
Na het opzadelen mag de piste eenmaal rond worden gestapt alvorens
nogmaals te singelen.
Info videomateriaal: zie onderdeel ‘testen jureren via videomateriaal’



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

4. Uw kandidaat-hengst is 8 jaar oud of ouder en stelt zich voor na de
tweede periode van 3 goedgekeurde dekjaren.
Verloop van de keuring:


Veterinaire keuring
De veeartsﬁche FHI wordt door een dierenarts naar keuze ingevuld en
samen met het ﬁlmmateriaal aan het secretariaat bezorgd



Piste: Model en bewegingen aan de hand – bewegingen in vrijheid –
vrijspringen (hindernis +/- 60 cm)
De hengst wordt in een piste voorgesteld, eerst 5 minuten in stand, met een
vooraanzicht, 2 zijaanzichten, en een achteraanzicht. Beenwerk en -stand in
beeld brengen. De staart wordt gedurende minimaal 5 seconden opzij
gehouden.
Het hoofd wordt geﬁlmd en de voorlok opgeheven om de schedel in beeld te
brengen.
Daarna stapt de hengst 20 meter recht weg van de camera en komt terug.
Hetzelfde wordt herhaald in draf.
Daarna de hengst 20 meter in zijaanzicht laten stappen en draven.
Daarna de hengst los laten bewegen in de piste, maximaal 5 minuten. Draf
en galop links en rechts in beeld brengen. Daarna de hengst enkele sprongen
links en rechts laten nemen.



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



De regelgeving van toepassing op de keuring van afstammelingen blij
ongewijzigd.

Testen jureren via videomateriaal
I.

Soorten proeven




II.

Aangespannen gehoorzaamheidstest I
Aangespannen gehoorzaamheidstest II
Gehoorzaamheidstest onder zadel

Voorwaarden ﬁlmen









De video moet starten met het opnemen van de datum, het opnoemen van de combina e,
daarna wordt het paardenpaspoort met de pagina’s waarop de iden ﬁca egegevens van het
paard duidelijk zichtbaar zijn (naam, levensnummer, chipnummer, kleur, a ekeningen paard)
in beeld gebracht. Nakijken van chipnummer met chiplezer moet in beeld worden gebracht.
De optoming van ruiter en paard / het inspannen dient ook duidelijk in beeld te worden
gebracht. Een persoon aan het hoofd van het paard, een persoon kleedt het paard aan, een
derde persoon ﬁlmt.
De proef dient vanop de A-C lijn geﬁlmd te worden met een s lhoudend beeld. Let erop dat
de hoeken vanuit de korte zijde waar wordt geﬁlmd ook zichtbaar in beeld zijn.
De combina e moet jdens de hele proef scherp en volledig in beeld zijn in het middelste
raster. Zorg ervoor dat het beeld steeds stabiel is en paard en omgeving voldoende in beeld
brengt. Dit om het beoordelen voor de jury mogelijk te maken.
Indien er met een smartphone geﬁlmd wordt dient deze horizontaal (landscape)gehouden te
worden.

Besluitvorming bij het keuren via videomateriaal
1. Juryleden (exterieur en testen) krijgen individueel het videomateriaal van de ingeschreven
hengsten ter beschikking.
2. De juryleden die instaan voor het jureren van de testen geven individueel punten in de
voormiddag. In de namiddag wordt een overlegmoment voorzien waarbij de uiteindelijke
punten worden vastgelegd. Deze worden dan onverwijld aan het secretariaat doorgegeven.
3. De dag na de keuring organiseren de juryleden exterieur een overlegmoment. De hengsten
worden samen bekeken en er worden punten toegekend. De resultaten van de testen
worden ter beschikking gesteld. Indien nodig, kan contact worden genomen met de
juryleden van de testen, voor verduidelijking.
4. Eens de beraadslaging afgerond worden de resultaten openbaar gemaakt. Publica e gebeurt
digitaal.

