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     HET VLAAMS  PAARD   
                      VZW 

 

 

                          HET  FOKTECHNISCH  REGLEMENT 

 

   

 

 

1 De inschrijving in de hoofdafdeling van het moederstamboek van het Vlaams Paard. 
 

1.1 Welke paarden kunnen worden ingeschreven in de hoofdafdeling? 

 

* Als rasverbeteraar:  

 

- Ingevoerde Belgian Draft Horses, ingeschreven in het stamboek van de “Belgian Draft 

Horse Corporation of America” en de “Canadian Belgian Horse Association”. Tevens 

dienen zij een stamboek van vier generaties Belgian te kunnen voorleggen voor de beide 

voorouderstammen. Ingevoerde Belgian Grades zijn niet meer toegelaten. 

 

• Als Vlaams Paard: 

 

   Het fokproduct uit: 

  - Een VP goedgekeurde Belgian Draft Horse Hengst, ingeschreven in het stamboek van de 

“Belgian Draft Horse Corporation of America” - of - “Canadian Belgian Horse 

Association” met een Belgian Draft Horse merrie, ingeschreven in het stamboek van de 

“Belgian Draft Horse Corporation of America” - of - “Canadian Belgian Horse 

Association”   

 

- Een VP goedgekeurde Belgian Draft Horse Hengst, ingeschreven in het stamboek van de 

“Belgian Draft Horse Corporation of America” - of - “Canadian Belgian Horse 

Association” met een Vlaamse merrie, ingeschreven in de hoofdafdeling van het 

moederstamboek van het Vlaams paard.  

 

- Een VP goedgekeurde Vlaamse Hengst, ingeschreven in de hoofdafdeling van  het 

moederstamboek van het Vlaams Paard met een Vlaamse Merrie, ingeschreven in de 

hoofdafdeling van het moederstamboek van het Vlaams Paard - of -  met een Belgian 

Draft Horse merrie, ingeschreven in het stamboek van de “Belgian Draft Horse 

Corporation of America” - of - “Canadian Belgian Horse Association. 

 

- De F7 generatie van de nevenafdeling op voorwaarde dat zij voldoen aan de gestelde 

  foktechnische eisen. 

 

- De ingevoerde drachtige merrie ingeschreven in het stamboek van de “Belgian Draft 

Horse Corporation of America” - of - “Canadian Belgian Horse Association” en drachtig 

van een hengst ingeschreven in het stamboek van de “Belgian Draft Horse Corporation of 

America” - of - “Canadian Belgian Horse Association”, waarvan de afstamming gekend 

is. 
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1.2. Welke paarden worden uitgesloten van inschrijving in de hoofdafdeling? 

 

 - De Raad van Bestuur beslist welke paarden er niet in de hoofdafdeling worden 

ingeschreven. 

 

- De Raad van Bestuur baseert zich op de rasstandaard, fokdoelstelling en  afstamming (= 

zes generaties ingeschreven in het stamboek. 

 

- Van de geïmporteerde paarden - rasverbeteraars m.a.w. Belgian Draft Horses 

ingeschreven in het stamboek van de “Belgian Draft Horse Corporation of  America” of 

de “Canadian Belgian Horse Association”, worden enkele vossepaarden aangenomen en 

geen andere kleuren.  

Een vosschimmelhengst kan wel ingeschreven worden ,maar kan niet goedgekeurd 

worden als Vlaams  Paard dekhengst .  

 

 

 

2 Rasstandaard van het Vlaams Paard.  
 

2.1. Gedetailleerde omschrijving van de evaluatiecriteria. 

 

Doel: Een koudbloed met een zo groot mogelijke veelzijdigheid. 

 

Haarkleur: - In hoofdzaak vos met lichte manen en lichtere sokken. 

-Andere kleuren  

 

Hoogte: De schofthoogte op volwassen leeftijd (6 jaar) als volgt; 

-hengsten min. 1m75 

 

Vooraf dient gezegd te worden dat, behalve de afwijkingen aan de standaard, natuurlijk ook 

de erfelijke gebreken: - Cryptorchidie 

                 - Overbijten en onderbijten 

                 - Navelbreuk 

                 - Glasoog of maanoog 

die kunnen voorkomen bij deze paarden moeten vermeden worden. 

 

 Het totaal beeld van het paard. 

 

Het Vlaams Paard moet elegant zijn, veel adel vertonen en alle lichaamsdelen moeten in 

proportie zijn met het gewicht en de grootte. 

 

 Het hoofd en de hals. 

 

Hoofd: eerder klein en edel en heldere grote ogen. De oren zijn klein, beweeglijk, aandachtig 

en worden goed gedragen. Goede aanhechting aan de hals, alsook ruimte voor het inbuigen 

van het hoofd ten opzichte van de hals. 

 

 Hals: lang en goed gedragen. De overgang van de hals naar de schoft moet bij voorkeur een 

vloeiende lijn zijn; Tamelijk slank bij merries, maar bij volwassene dekhengsten is een lichte 

neiging naar “bovenhals” toegestaan. 

 

A) Schoft en de schouders. 
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Schoft: goed bespierd en aansluitend bij een sterke rug. 

Schouder: lang en schuin. 

 

B) Rug en lenden. 

 

Rug en lenden: gespierd, sterk en goed in elkaar overgaand. 

 

Kruis en dijen. 

 

Kruis en dijen: goed gevormd, licht afhangend kruis met weinig naar buitenstekende                                           

heupbeenuitsteeksels. De dijen moeten sterk gespierd zijn. 

 

C) Voorarm, kootstand, hoefvorm en verzenen. 

 

Voorarm: tamelijk lang en droog gespierd. 

Pijp: eerder kort maar zuiver en met goed uitkomende pezen. (Geen ronde beenpijp) 

Kootstand: niet te recht en te kort. 

Hoefvorm: mooie ronde, gelijkvormige en eerder brede voorhoeven, de achterhoeven zijn 

langwerpiger en kleiner. 

Verzenen: te lage verzenen worden als negatief aanschouwd. 

 

Stand en bouw van de achterbenen. 

 

De achterbenen mogen niet te sterk naar voor gebogen zijn, de hak moet droog en plat zijn. 

Een achterwaartse stand wordt als negatief beschouwd. 

 

Gangen. 

Stap: ruim en soepel. 

Draf: - soepel en gemakkelijk. 

     -moet terrein winnend zijn

 

2.2. De beoordeling van de rasstandaard van het Vlaams Paard. 

 

De acht exterieurpunten zijn :  

Zodat het totaal beeld exterieur beoordeeld wordt op zestig punten. 

Het te keuren paard op de rasstandaard dient aan de hand gepresenteerd te worden!    

Doel: Een koudbloed met een zo groot mogelijke veelzijdigheid hebben .De beoordeling 

en quotering gebeuren volgens de rasstandaard VP. 

 

3 De nevenafdeling van het moederstamboek van het Vlaams Paard. 

 

Deze afdeling bevat alle fokproducten uit het Vlampher-Programma. 

 

A) Doel: 
De benaming “Vlampher” staat voor Vlaams Paard herfokkingsprogramma, dit onder 

bepaalde en gecontroleerde omstandigheden. 

 

B) Het vrouwelijk ouderdier F1 generatie: 
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- In het Vlampherprogramma wordt het vrouwelijk ouderdier van de F1 generatie enkel 

geregistreerd op  genetisch materiaal (DNA) en de gekende afstamming wordt ook 

vermeld. De vereniging eist een stokmaat van 1.47m op een leeftijd van 3 jaar. 

- Het vrouwelijke ouderdier van de F1 producten mag nooit zelf ingeschreven worden 

in de nevenafdeling. 

 

C) De F-generaties: De werking van het Vlampherprogramma. 

 

- In het Vlampherprogramma is het mannelijke ouderdier altijd afkomstig uit de 

hoofdafdeling - hetzij een VP goedgekeurde Belgian Draft Horse, ingeschreven in het 

stamboek van de “Belgian Draft Horse Corporation of America” of “Canadian Belgian 

Horse Association”,  

   of een VP goedgekeurde Vlaamse Hengst. 

 

- De hengst of merrie hieruit geboren (F7 generatie) kan ingeschreven worden in de 

hoofdafdeling van het moederstamboek van het Vlaams Paard, mits zij voldoen aan de 

foktechnische eisen. 

 

D) De registratie van de Vlampher - via strook D van het dekbewijs. 

 

1- Schets 

2 - Chipnummer 

3 - Afstamming en ras bij geregistreerde paarden, zal tot maximum in de zesde generatie 

vermeld worden, indien de gegevens bekend gemaakt zijn door eigenaar van het 

aangeboden paard.     

4 - Fokker 

5 - Eigenaar 

6 - Positie in de nevenafdeling: F1 tot en met F6. 

     De registratiedocumenten van de Vlamphers zijn duidelijk te onderscheiden van die 

van de  

     paarden uit de hoofdafdeling van het moederstamboek van het Vlaams Paard. 

 

E) De Hengstenveulens. 

 

- Maar een hengst uit het Vlampher-programma kan slechts aangeboden worden op de 

hengstenkeuring  van het moederstamboek van het Vlaams Paard, wanneer hij een 

fokproduct is uit de zesde generatie, 

  F7 (zie fokschema), mits hij voldoet aan de gestelde foktechnische eisen. 

 

F) Praktische richtlijnen voor de fokproducten uit de nevenafdeling. 

 

- De vereniging “Het Vlaams Paard ” kan geen fokproducten uit de nevenafdeling 

toelaten bij keuringen van de hoofdafdeling. Zij dienen in een afzonderlijke categorie 

gekeurd te worden binnen de nevenafdeling. 

- De vereniging “Het Vlaams Paard ” zal de nodige initiatieven  nemen wanneer 

producten uit de nevenafdeling ten onrechte als fokproducten uit de hoofdafdeling 

worden bekend gemaakt. 

- Met fokproducten uit de nevenafdeling wordt bedoeld: De F-generaties, Vlamphers, 

geen  vrouwelijk ouderdier van de F1 generatie. 
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4 Fokschema van de nevenafdeling - Vlampher - Herfokkingsprogramma. 

 

E X = Merrie 

E VPGH = VP Goedgekeurde Hengst 

 

E Van het vrouwelijke ouderdier van de F1 generatie dient enkel de afstamming vermeld 

te worden indien ze gekend is. Het vrouwelijk ouderdier van de F1 generatie kan zelf 

nooit ingeschreven  worden in de nevenafdeling. De vereniging eist een stokmaat van 

minimum 1.47m op 3 jaar;. 

 

      F1= 50% X + 50% VP 
 E merrie F1 + hengst VPGH 

 (50% X + 50% VP) + 100% VP 

      2               2 

 

  F2 = 25% X + 75% VP 
 E merrie F2 + hengst VPGH 

 (25% X + 75% VP) + 100% VP 

      2       2 

 

  F3 = 12,5% X + 87,5% VP 

 E merrie F3 + hengst VPGH 

 (12,5% X + 87,5% VP) + 100% VP 

         2   2 

 

  F4 = 6,25% X + 93,75% VP    
 E merrie F4 + hengst VPGH 

 (6,25% X + 93,75% VP) + 100% VP 

         2   2 

 

  F5 = 3,12% X + 96,87% VP 

 E merrie F5 + hengst VPGH 

 (3,12% X + 96,87% VP) + 100% VP 

         2   2 

 

  F6 = 1,56% X + 98,43% VP 

 E merrie F6 + hengst VPGH 

 (1,56% X + 98,43% VP) + 100% VP 

         2   2 

 

  F7 = 0,78% X + 99,22% VP  
 

= De hengst of merrie kan ingeschreven worden in de hoofdafdeling van het 

moederstamboek van het Vlaams paard, mits zij 

voldoen aan de foktechnische eisen.  

 

= Deze hengst kan aangeboden worden op de hengstenkeuring van het moederstamboek 

van het Vlaams Paard, mits hij voldoet aan de gestelde 

foktechnische eisen. 
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5 De Hengstenkeuring 

 

De gewone hengstenkeuring vindt plaats vanaf 1 september (BS 9 februari 1993). 

 

A- Voorwaarden voor deelname.  

 

 * Enkel komen volgende hengsten in aanmerking: 

 

 - De hengst wordt in zijn eerste dekjaar minimum drie jaar oud. 

- De Belgian Draft Horses uit het stamboek van de Belgian Draft Horse of America en 

de Canadian Belgian Horse Association ingeschreven in de hoofdafdeling van het 

moederstamboek van het Vlaams Paard. Zij worden beschouwd als rasverbeteraars 

voor het moederstamboek van het Vlaams Paard. 

 

- Vlaamse Paarden ingeschreven in de hoofdafdeling van het moederstamboek van het 

  Vlaams Paard. 

 

- Een hengst uit het Vlampher-programma die het fokproduct is uit de zesde generatie,  

  zijnde een F7, mits hij voldoet aan de gestelde foktechnische eisen. 

 - hengsten min. 1m75, om als dekhengst te kunnen goedgekeurd worden 

 

B Intensiteit van het getoonde werk. 
Het getoonde werk en de intensiteit wordt beschreven in punt C. De deelnemende paarden 

moeten in elke groep van keuring een identieke proef afleggen.  

Voor de eerste keuring geldt altijd: aan de hand, aangespannen, onder het zadel en een 

medische keuring. 

Essentieel is de bruikbaarheid en de handelbaarheid van het betrokken paard 
 

C –Controle van de identificatie en medische keuring 

 

  - De medische keuring gebeurt de dag van de hengstenkeuring, bij de eerste 

voorstelling en na goedkeuring van de jury dient binnen de veertien dagen een 

veterinair rapport voorgelegd dat de hengst vrij is van cornage . Vanaf dan is de 

hengst goedgekeurd, dan worden de dekbewijzen vrijgegeven. 

  - De dierenarts controleert enkel de afwezigheid van de erfelijke gebreken, die vermeld 

zijn in de rasstandaard. 

- Het signalement: chipnummer controleren . 

- Bij twijfel kan de jury ten allen tijde vragen dat er een medisch attest afgeleverd 

wordt door de faculteit dierengeneeskundig van de Rijksuniversiteit van Gent . Het 

resultaat van het onderzoek dient aangetekend opgestuurd te worden naar het 

secretariaat. Als het veterinair rapport afgeleverd is op het secretariaat wordt binnen 

een termijn van tien dagen de eindbeslissing van de jury medegedeeld aan de 

hengstenhouder .  

 

D- Schofthoogte 

 

De betrokken hengst moet op driejarige leeftijd minimum 1.70m. , op vier jaar  minimum 

1,72m, op vijf jaar minimum 1,74 m, op zes jaar minimum 1,75 m groot zijn met 

natuurlijk beslag. Indien de hengst beslagen is met een natuurlijk beslag, wordt er niets 

afgetrokken.Indien de hengst niet natuurlijk beslagen is (met kalkoenen, rubber, ...) wordt 

er opgemeten hoeveel men het paard hiermee heeft vergroot en dat wordt afgetrokken van  
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de gemeten stokmaat.Deze meting wordt uitgevoerd door een aangestelde van de raad van 

bestuur op de dag van keuring samen met de medische controle. 

 

E Opgelegde praktische proeven 

 

1) EERSTE KEURINGSJAAR 

 

Bereden proef: (piste 20m x 40m) 

 

 

Men moet de hengst tijdens deze proef in stap en draf voorbrengen. Galop wordt niet 

gevraagd. Tijdens deze proef moet men niet bepaald een dressuurnummer rijden, doch 

wordt er wel bij het binnenkomen en verlaten van de piste gegroet naar de jury. 

De jury mag eventueel bevelen geven aan de ruiter om de hengst in de verschillende 

gangen te laten zien. 

 

Stap: Correctheid, ruimte, kracht. 

Draf: Correctheid, ruimte, kracht. 

Werkwilligheid, gehoorzaamheid en uitvoering van de bereden proef  wordt. 

De totale quotering bij de beoordeling van de bereden proef is maximum 15 punten. 

Tijdens de proef mag enkel de ruiter en het paard aanwezig zijn in de piste. 

(Begeleiders worden niet toegelaten) 

De opgelegde proef moet minimum 5 minuten en mag maximum 8 minuten duren. 

 

             Kledij: uniform wordt vereist! 

 

Aangespannen proef:  

Deze proef wordt afgelegd in stap en het besturen van het paard mag zowel op enkel 

kordeel als op de leidsels gebeuren.  

Het af te leggen parcours wordt niet bevolen door de jury. Zij letten echter wel op de 

werkwilligheid, gehoorzaamheid en uitvoering van de aangespannen proef, gequoteerd op 

maximum 25 punten. 

Hier geldt echter de verplichting dat de menner vergezeld is van een 

medebegeleider.(Groom) 

 

Bij het binnenkomen en verlaten van de piste wordt er eveneens naar de jury gegroet. 

Bij het vertrek mag de groom het paard gedurende enkele passen vasthouden totdat het 

paard goed vertrokken is, ook tijdens het stoppen mag dit eventueel gebeuren. 

De last wordt beperkt tot een slede die op de dag van keuring zal aanwezig zijn. Het wordt 

niet toegestaan dat de hengstenhouder een eigen last kan bepalen.  

Iedere hengst van deze leeftijd dient zijn proef af te leggen met de hierboven  vermelde 

last                                                   

        * Overdreven zweepgebruik en te luidruchtige aanmoedigingen worden 

door de jury als      negatieve punten aanschouwd en hebben uitsluiting tot 

gevolg ! 

  

De opgelegde proef moet minimum 5 minuten en mag maximum 8 minuten duren. 

          Kledij : nette kledij wordt vereist! 
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2) TWEEDE KEURINGSJAAR 

 

 
 

 

Bereden proef : (rijbaan minimum 20m x 40m. ) 

 

 

Hier dient een aanvullend dressuurnummer te worden gereden. 

Bij aanvang van de bereden proef is het toegestaan gedurende twee minuten het paard in 

de piste in te rijden. 

 

1. A – X  Binnenkomen in arbeidsstap. 

   X  Halthouden - Groeten. 

 

02.   Voorwaarts in arbeidsstap. 

 C  Rechterhand. 

 

03. M  Arbeidsdraf 

 

04 E - B - E Grote volte. 
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05. M - X - K Van hand veranderen met enkele passen middendraf. 

   

06. A  Arbeidsstap.  

 

07. F - X - M Gebroken lijn. 

 

08. H  Arbeidsdraf. 

 

09. B -E -B Grote volte. 

 

10. H -X -F Van hand veranderen met enkele passen middendraf. 

 

11. A  Arbeidsstap. 

 

11. K -X - H Gebroken lijn. 

 

11. A  Afwenden. 

 G  Halt houden en groeten. 

    

   

11.   Voorwaarts in arbeidsstap. 

 C  Rechterhand. 

 C - M - B – A In vrije stap de rijbaan verlaten. 

 

 

11.   Het gereden zijn in het algemeen. 

 

 

11.   Presentatie van het geheel, ruiter en paard. 

 

 

Beoordelingscriteria bereden proef. 

Stap: Correctheid, ruimte, kracht. 

Draf: Correctheid, ruimte, kracht. 

Werkwilligheid, gehoorzaamheid en uitvoering van deze dressuurproef  . 

De totale quotering bij de beoordeling van de bereden proef is maximum 15 punten. 

 

Aangespannen proef :  

Reglementering zoals voorzien bij de eerste-jaars met uitbreiding van het afleggen van 

een vooropgesteld parcour (zie tekening). Tussen de poorten is er langs beide zijden 15 

cm ruimte. 

De last is dezelfde als de eerste-jaars.  

            Kledij: nette kledij wordt vereist!    
 

PROEF TWEEDE KEURINGSJAAR. 

 

Binnenkomen-halt houden-groeten-Aansluitend tuigcontrole  

 

Kegel parcours met daarin de bestaande poorten reeks 

Stilstaan tussen poort 5 en 6 gedurende 10 seconden.  

Afgroeten algemene indruk  
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VP Officëel Foktechnisch_reglement_28_mei_2010  OK  

 
11 

 

PROEF DERDE KEURINGSJAAR  

 

Binnenkomen in de losse strengen – halt houden -en groeten –aansluitend tuig controle. 

Aanhaken slede-Kegelparcours volgens bestaand parcours 

Stilstaan tussen poort 2 en 3 alsook tussen poort 3 en 4 gedurende 10 seconden 

Poort 5 langzaam stappen 

Poort 6 en 7 snel stappen 

Stoppen voor poort 8  ,slede beladen met 200 kg en begeleider stapt naast de slede. 

Aan poort 9 stoppen de 200 kg afladen en met de slede door poort 10 doorrijden  

Paard afkoppelen van slede en doorrijden tot aan de jury . 

Groeten jury . 
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Beoordelingscriteria aangespannen proef. 

Werkwilligheid, gehoorzaamheid. 

Uitvoering van de proef  . 

De totale quotering bij de beoordeling van de aangespannen proef is maximum 25 punten  

 

Derde keuringsjaar : Bereden proef : (piste 20m x 40m)  
Idem tweede keuringsjaar 

Beoordelingscriteria: idem tweede jaar. 

Aangespannen proef :  
Hier moet de hengst ingespannen (in de lamoenen) in een rijtuig worden voorgesteld.  

(de grootte van het rijtuig wordt niet bepaald) Het rijtuig dient wel verzorgd en voldoende 

veilig te zijn. In het gereden nummer moet men de hengst in stap en draf voorbrengen. 

Verdere reglementering zoals voorzien bij de eerste-jaars. 

             Kledij : nette kledij wordt vereist. 

Beoordelingscriteria: idem eerste jaars. 

 

PROEF VIERDE KEURINGSJAAR  

 

In het vierde jaar krijgt de hengstenhouder de vrijheid om de hengst, zowel aan de hand, 

aangespannen of bereden voor te stellen. 

Men laat de keuze aan de hengstenhouder zelf, hij dient wel vóór de keuring te melden 

wat hij met de hengst zal doen. 

   

PROEF VIJFDE KEURINGSJAAR  

 

In het vijfde jaar krijgt de hengstenhouder de vrijheid om de hengst, zowel aan de hand, 

aangespannen of bereden voor te stellen. 

Men laat de keuze aan de hengstenhouder zelf, hij dient wel vóór de keuring te melden 

wat hij met de hengst zal doen. 

 

PROEF ZESDE KEURINGSJAAR 

 

Het zesde keuring jaar is de keuring op afstammelingen.  

Deze keuring gaat door op de hengstenkeuring. 

. 

Deze keuring vindt plaats 5 jaar na de eerste keuring. 

 * Er moet minimum 20% van de afstammelingen en maximum 8 stuks worden 

getoond. 

 * Minstens één product van iedere jaargang. 

 * Afstammelingen worden beoordeeld op:  

  - exterieur. 

  - overgeërfde kenmerken van de vader. 

  - karakter. 

 

HENGSTEN GEKEURD NA HET ZESDE JAAR KOMEN TERUG OM DE TWEE 

JAAR  

  

 - De hengst dient echter na twee jaar terug aangeboden te  worden, aan de hand, 

bereden of aangespannen voor de keuringsjury.  
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Beoordeling. 

 

Procentuele puntenverdeling: 

 - Praktische proeven  E 40% 

 - Keuring op rasstandaard  E 60% 

 

Eerste jaar: Beoordelingscriteria. 

Bereden proef: - Stap: correctheid, ruimte, kracht. 

             - Draf: correctheid, ruimte, kracht. 

    - Werkwilligheid, gehoorzaamheid en uitvoering van de bereden proef,  

 

De totale quotering bij de beoordeling van de bereden  proef is maximum 15 punten. 

Aangespannen proef: werkwilligheid, gehoorzaamheid en uitvoering van de 

aangespannen proef, gequoteerd op maximum 25 punten. 

 

Tweede jaar: Beoordelingscriteria. 

Bereden proef: - Stap: Correctheid, ruimte, kracht. 

             - Draf: Correctheid, ruimte, kracht. 

               - Werkwilligheid, gehoorzaamheid en uitvoering van deze dressuurproef 

wordt  

De totale quotering bij de beoordeling van de bereden proef is maximum 15 punten. 

 

Aangespannen proef: - Werkwilligheid, gehoorzaamheid. 

                 - Uitvoering van de proef  . 

    

De totale quotering bij de beoordeling van de aangespannen proef is maximum 25 punten. 

     

Derde jaar: Beoordelingscriteria. 

Bereden proef: - Stap: Correctheid, ruimte, kracht. 

             - Draf: Correctheid, ruimte, kracht. 

                - Werkwilligheid, gehoorzaamheid en uitvoering van deze dressuurproef 

wordt  

De totale quotering bij de beoordeling van de bereden proef is maximum 15 punten. 

 

Aangespannen proef: werkwilligheid, gehoorzaamheid en uitvoering van de 

aangespannen proef, gequoteerd op maximum 25 punten. 

De totale quotering bij de beoordeling van de aangespannen proef is maximum 25 punten. 

 

De jury.  

  

Een veearts, die het paard onderzoekt op de erfelijke gebreken (zoals aangehaald in de 

rasstandaard) en algemene gezondheid. 

De jury bestaat uit minimum drie leden, wordt aangeduid door de raad van bestuur van de 

fokkersvereniging. De jury keurt het paard op zijn kwaliteiten om te voldoen aan de 

rasstandaard en op de kwaliteiten van het paard om voldoende uitstraling te geven tot de 

verbetering van het ras. Na de beoordeling van het paard maakt de jury haar beslissing 

tijdens de keuring kenbaar aan het publiek. 

 

De beslissing van de jury is bindend, doch na de keuring kan de eigenaar in kwestie, de 

argumenten waarop de beoordeling gebaseerd is ,  inzien van zijn eigen paard. 

 

 



VP Officëel Foktechnisch_reglement_28_mei_2010  OK  

 
14 

 

In artikel 6 van de Vlaamse regering (BVR)is onder meer artikel 19 van het koninklijk 

besluit van 10.12.1992 (MB)opgeheven.de opheffing van dat artikel heeft tot gevolg dat 

er thans wel beroep mogelijk is.Tekst in bijlage van het BVR en MB. 

 

Definitie Herkeuring: 

 

Jury keurt hengst af omwille van zichtbaar gebrek. Hengstenhouder kan een herkeuring 

aanvragen. 

 

Jury keurt hengst af omwille van rasstandaard. Kan niet als goedgekeurde hengst in de 

hoofd en nevenafdeling dekkingen verrichten. 

 

-1)De RVB regelt in het technische reglement de wijze van vaststellen van datum,uur en 

plaats van en eventuele herkeuring;de RVB regelt de wijze van betaling (voorafgaand aan 

de herkeuring);de RVB bepaalt ook dat het resultaat van de herkeuring in beroep 

definitief is ;de beoordelingscriteria bij de herkeuring zijn = als de 1° keuring; 

De RVB duidt dezelfde jury aan als in 1 ° keuring. 

2)de hengstenhouder tekent beroep aan bij de RVB van de vereniging en vraagt een 

herkeuring van zijn (afgekeurde) hengst. 

3)de jury in de herkeuringscommissie neemt een definitieve beslissing. 

 

Plaats en datum. 

 

De plaats en datum van alle keuringen, ook die voor de afstammelingen-keuring, wordt 

bepaald door de raad van bestuur van de vereniging.  

De keuringen zullen plaatsvinden op een door de fokkersvereniging ter beschikking 

gesteld terrein, de proeven kunnen afgelegd worden op één of meerdere dagen.  

De kandidaten worden minstens twee maanden vooraf opgeroepen; het inschrijving- 

formulier dient minstens éénentwintig dagen vooraf te worden bezorgd aan de 

keuringscommissie. 

 

 Op de bijkomende keuringen kunnen alleen aangeboden worden:  

  a) de hengsten die door de jury werden uitgesteld op de gewone keuringen; 

b) de hengsten die, hoewel zij regelmatig werden ingeschreven, ingevolge heirkracht 

niet op de gewone keuringen konden aangeboden worden. Op de dag van de gewone 

keuring moet de hengstenhouder aan de veearts de nodige attesten bezorgen. 

  

Op de bijzondere keuringen kunnen alleen de hengsten aangeboden worden die, 

ingevolge heirkracht, te beoordelen door de fokkersvereniging en de veearts,. 

 

6 De Merriekeuring 

 

De merriekeuring wordt onderverdeeld in volgende reeksen: 

 

 * Enkel keuring op rasstandaard: 

  - Hengstveulens 

  - Merrieveulens 

  - Merriejaarlingen 

  - Hengst- en ruinjaarlingen 

  - Merries twee jaar 

  - Hengsten en ruinen twee jaar 
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 * Keuring op rasstandaard + opgelegde praktische proef: 

  - Merries drie jaar 

  - Ruinen drie jaar 

  - Merries vier jaar 

 

  - Ruinen vier jaar en ouder 

  - Merries vijf jaar 

  - Merries zes jaar 

  - Merries zeven jaar 

  - Merries acht jaar en ouder 

   

A- Voorwaarden voor deelname.  

 

 * Enkel komen volgende paarden in aanmerking: 

- De Belgian Draft Horses uit het stamboek van de Belgian Draft Horse of America en 

de Canadian Belgian Horse Association ingeschreven in de hoofdafdeling van het 

moederstamboek van het Vlaams Paard. Zij worden beschouwd als rasverbeteraars 

voor het moederstamboek van het Vlaams Paard. 

- Vlaamse Paarden ingeschreven in de hoofd-en nevenafdeling van het 

moederstamboek van hetVlaams Paard. 

 

B Intensiteit van het getoonde werk. 

 

Het getoonde werk en de intensiteit wordt beschreven in punt C. De deelnemende paarden 

moeten in elke groep van keuring een identieke proef afleggen.  

Essentieel is de bruikbaarheid en de handelbaarheid van het betrokken paard 
 

C - Opgelegde praktische proeven. 

 

Eerste jaar : de merrie of ruin wordt in dit jaar 3 jaar. 

Aangespannen proef :  

Deze proef wordt afgelegd in stap en het besturen van het paard mag zowel op enkel 

kordeel als op de leidsels gebeuren.  

Het af te leggen parcours wordt niet bevolen door de jury. Zij letten echter wel op de 

werkwilligheid, gehoorzaamheid en uitvoering van de aangespannen proef, gequoteerd op 

maximum 40 punten. 

Hier geldt echter de verplichting dat de menner vergezeld is van een 

medebegeleider.(Groom) 

Bij het binnenkomen en verlaten van de piste wordt er eveneens naar de jury gegroet. 

Bij het vertrek mag de groom het paard gedurende enkele passen vasthouden totdat het 

paard goed vertrokken is, ook tijdens het stoppen mag dit eventueel gebeuren. 

De last wordt beperkt tot een vrachtwagenband die op de dag van keuring zal aanwezig 

zijn. Het wordt niet toegestaan dat de eigenaar van het paard een eigen last kan bepalen.  

Iedere merrie of ruin van deze leeftijd dient haar proef af te leggen met de hierboven  

vermelde last 

 

        * Overdreven zweepgebruik en te luidruchtige aanmoedigingen worden 

door de jury als negatieve punten aanschouwd en hebben uitsluiting tot 

gevolg ! 

  

De opgelegde proef moet minimum 5 minuten en mag maximum 8 minuten duren. 

          Kledij : nette kledij wordt vereist ! 
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Tweede jaar: De merrie of ruin wordt vier jaar  
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Aangespannen proef:  

Reglementering zoals voorzien bij de eerste-jaars met uitbreiding van het afleggen van 

een vooropgesteld parcours (zie tekening). Tussen de poorten is er langs beide zijden 15 

cm ruimte. 

 

De last is dezelfde als de eerste-jaars. 

Hier geldt echter dat de groom de menner vergezeld, maar niet helpt voor het besturen 

van het paard (bij het vertrek of bij stilstand). Enkel in een probleemsituatie mag de 

groom bijspringen voor eventuele hulp.  

             Kledij : nette kledij wordt vereist!    
Derde jaar + volgende jaren : De merrie of ruin wordt vijf jaar of ouder .  
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Bekendmaking van de opgelegde proeven:  
De te verrichten proeven dienen tenminste twee maanden voorafgaande aan de keuring te 

worden bekendgemaakt aan de merriehouders. 

 

D - Beoordelingscriteria voor: 

 

 - Hengstveulens  

 - Merrieveulens 

 - Merriejaarlingen 

 - Hengst- en ruinjaarlingen 

 - Merries twee jaar 

 - Hengsten en ruinen twee jaar 

* De 8 beoordelingspunten van de rasstandaard. 

 - Merries drie jaar 

 - Ruinen drie jaar 

* De 8 beoordelingspunten van de rasstandaard. 

* Aangespannen proef: werkwilligheid, gehoorzaamheid en uitvoering van de 

aangespannen proef, gequoteerd op maximum 40 punten. 

 - Merries vier jaar 

 - Ruinen vier jaar en ouder 

 - Merries vijf jaar 

 - Merries zes jaar 

 - Merries zeven jaar 

 - Merries acht jaar en ouder 

* De 8 beoordelingspunten van de rasstandaard. 

 

* Aangespannen proef: - Werkwilligheid, gehoorzaamheid. 

                     - Uitvoering van de proef . 

    

De totale quotering bij de beoordeling van de aangespannen proef is maximum 40 punten. 

   

E - De jury. 

 

De jury bestaat uit drie leden, wordt aangeduid door de raad van beheer van de 

fokkersvereniging. De jury keurt het paard op zijn kwaliteiten om te voldoen aan de 

rasstandaard en op de kwaliteiten van het paard om voldoende uitstraling te geven tot de 

verbetering van het ras. Na de beoordeling van het paard maakt de jury haar beslissing 

tijdens de keuring kenbaar aan het publiek. 

 

 

De beslissing van de jury is bindend, doch na de keuring kan de eigenaar in kwestie, de 

argumenten waarop de beoordeling gebaseerd is ,  inzien van zijn eigen paard. 

 

 

F -  Plaats en datum. 

 

De plaats en datum van alle keuringen wordt bepaald door de raad van beheer van de 

vereniging.  

De keuringen zullen plaatsvinden op een door de fokkersvereniging ter beschikking 

gesteld terrein, de proeven kunnen afgelegd worden op één of meerdere dagen.  
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De kandidaten worden minstens twee maanden vooraf opgeroepen; het inschrijving 

formulier dient minstens éénentwintig dagen vooraf te worden bezorgd aan de 

keuringscommissie. 

 

7 Kunstmatige inseminatie. 

 

Kunstmatige inseminatie is toegelaten volgens de wettelijke voorschriften. 

 

Opmerkingen: 

DNA – profiel: bij de eerste toelating tot de voortplanting van een hengst moet zijn 

genetische identiteit bepaald te worden in een labo dat hiertoe door de vereniging is 

aangeduid. 

 

A.1. Opname van de veulens in de hoofdafdeling en de nevenafdeling van het   

        moederstamboek van het Vlaams Paard. 

         Organisatie van de opnamecommissie.  

 

Artikel A.1.1. 

Bij de geboorte van een veulen wordt het geboorteformulier, strook D van het dekbewijs, 

dat van de hengstenhouder aan de merriehouder was gegeven bij de dekking, binnen de 

zeven dagen ingevuld  naar het secretariaat verzonden. 

De geboorte van een veulen, van een ingevoerde drachtige merrie, dient aan het 

secretariaat aangetekend gemeld te worden, samen met een kopie recto verso van de 

afstammingspapieren. 

Artikel A.1.2 

De strook B van het dekbewijs (geboortebewijs) wordt op het secretariaat bijgehouden. 

Strook D van het dekbewijs. Door de Vlaamse confederatie werd een erkende dierenarts 

aangesteld voor het chippen alsook voor het schetsen en omschrijven van het veulen. 

De opname gebeurt wanneer het veulen nog onder de merrie is. 

Artikel A.1.3 

Alle documenten blijven eigendom van de vereniging. 

Het certificaat wordt aan de betrokken  houder aangetekend verstuurd. 

Artikel A.1.4 

- De Raad van Bestuur beslist over de opname in de hoofdafdeling of de nevenafdeling 

van het moederstamboek van het Vlaams Paard en neemt alle maatregelen om fraude en 

vergissing te voorkomen. 

- Vanaf heden wordt overgegaan tot het chippen van de paarden ingeschreven, zowel in 

de hoofdafdeling (Belgians en Vlaamse Paarden) als in de nevenafdeling (Vlamphers).  

- De chips moeten in België ingebracht worden per injectie door een dierenarts en moeten 

voldoen aan de ISO-normen (type chips met ISO-normen 1784 - 1785 - afleesapparaat  

 

1185) 

Alle paarden dienen gechipt te worden tegen eind juli 2008. 

Artikel A.1.5 

De staart wordt niet gecoupeerd. 

 

Bij de coupering na opname is er uitsluiting. 

Slechts de geïmporteerde Belgian Draft Horses, ingeschreven in het Amerikaans 

stamboek  

"The Belgian Draft Horse Corporation of America" of het Canadees stamboek " Canadian 

Belgian Horse Association" met aldaar gecoupeerde staarten mogen ingeschreven worden 

als rasverbeteraar in de hoofdafdeling van het moederstamboek van het Vlaams Paard, 

indien zij aan de vereiste voorwaarden voldoen. 
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Artikel A.1.6 

DNA-typering moet gekend zijn bij een VP- goedgekeurde dekhengst. Deze DNA-

typering blijft enkel bewaard op het secretariaat VP en het erkende labo. 

Jaarlijks verbindt de raad van beheer zich om steekproeven uit te voeren bij nakomelingen 

van een VP-goedgekeurde dekhengst. De onkosten hieraan verbonden zullen gedragen 

worden door de fokkersvereniging. Indien er echter frauduleuze praktijken geconstateerd 

zijn, zowel bij de merriehouder als bij de hengstenhouder, zullen de kosten ten hunne 

laste zijn. 

Tevens zal hiervan een publicatie verschijnen in het ledenblad. 

Het laboratorium dient door de VP erkend te zijn. Hieraan voldoet enkel de Dienst 

Mediclab Zonnestraat, 3 9300 Aalst . 

Artikel A.1.7 

Castratie dient onmiddellijk gemeld te worden op het secretariaat.  

Artikel A.1.8 

Bij verandering van eigenaar dient de nieuwe eigenaar minstens één jaar 

lidmaatschapsbijdrage te betalen. 

 

De lijst van de goedgekeurde hengsten voor de voortplanting worden kenbaar aan  ieder 

lid mits een schriftelijke bedeling via de post of ledenblad of elektronische mailing of 

website Het Vlaams Paard. 


