Intern Reglement BSFP
Rechten en plichten van de leden van de stamboekvereniging.
1. De stamboekvereniging moet de gelijke behandeling van fokkers die deelnemen aan het
fokprogramma waarborgen.
2. Rechten en plichten van fokkers die deelnemen aan een fokprogramma:
a.
fokkers die op bedrijven binnen het geografisch gebied van een goedgekeurd fokprogramma
raszuivere paarden houden die behoren tot het ras, hebben het recht aan dat fokprogramma deel te
nemen.
b.

fokkers die deelnemen aan een goedgekeurd fokprogramma hebben het recht:
- hun raszuivere paarden te laten inschrijven in de hoofdsectie van het stamboek.

- hun paarden te laten inschrijven in de aanvullende sectie van het stamboek wanneer het
stamboek een aanvullende sectie bevat.
- deel te nemen aan prestatieonderzoek en genetische evaluatie;
- een zoötechnisch certificaat te verkrijgen;
- op hun vraag actuele resultaten van het prestatieonderzoek en de genetische evaluatie
voor hun raszuivere paarden te ontvangen, wanneer die resultaten beschikbaar zijn.

3. Rechten en plichten van leden wanneer de fokkers lid kunnen worden:
Wanneer een stamboekvereniging het recht voorziet dat een fokker lid wordt, hebben fokkers ook
het recht lid te worden. Het lid moet eerst aanvaard worden door de raad van bestuur.
4. Fokkers, die deelnemen aan een goedgekeurd fokprogramma, zijn vrij de raszuivere
stamboekhengsten geselecteerd door KFPS te kiezen voor selectie en fokkerij, hun nakomelingen te
laten inschrijven in het stamboek of eigenaar te zijn van hun raszuivere paarden. Fokkers die een
veulenboekhengst zonder dekvergunning kiezen om te dekken moeten eraan denken dat deze
veulenboekhengst moet geregistreerd zijn bij KFPS. De merrie dient wel in het hoofdregister te staan
van KFPS en dan zal een nakomeling uit die combinatie in bijboek II worden ingeschreven.
Paarden waarvan de moeder in de hoofdsectie (hoofdboek, D-boek, bijboek I en bijboek II) is
geregistreerd en de vader een hengst is die is geregistreerd in het register Veulenboek en ten tijde
van verwekking van het paard een dekvergunning had, worden ingeschreven in Bijboek I. Nageslacht
van een Bijboek I merrie, kan na twee generaties worden ingeschreven in het KFPS-boek als ze in
twee opeenvolgende generaties afstammen van een door het KFPS goedgekeurde stamboekhengst.
5. Rechten en plichten van de stamboekvereniging:
a.
de stamboekvereniging volgt het fokprogramma van hun moederstamboek en voldoen zo
aan de voorschriften van de Fokkerijverordening.
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b.
de stamboekvereniging heeft het recht fokkers uit te sluiten van deelname aan een
goedgekeurd fokprogramma wanneer ze de regels van het fokprogramma of van het huishoudelijk
reglement niet nakomen;
c.
de stamboekvereniging heeft het recht fokkers uit te sluiten van lidmaatschap wanneer die
fokkers hun verplichtingen in het intern reglement niet nakomen;
d.
Indien een lid na 3 aanmaningen zijn openstaande schuld aan het stamboek niet vereffend
heeft, kan door de raad van bestuur van het BSFP uitgesloten worden als lid.
e.
Een lid (fysich persoon of rechtspersoon) die uitgesloten is uit het stamboek, kan geen
rechten meer laten gelden of geen diensten meer ontvangen van het stamboek.
f.
Men kan de waarborg van het stamboekcertificaat enkel terug vorderen bij overlijden van
het paard indien men nog lid is en het stamboekpapier naar het BSFP secretariaat opstuurt.
g.
Men kan de waarborg van het stamboekcertificaat terugvorderen bij verkoop van het paard,
doch hiervan worden de verkoopkosten in mindering gebracht en men moet nog lid zijn van het
BSFP.

Geschillenregeling
Voor geschillen tussen leden onderling zal het bestuur van het BSFP een bemiddelende rol spelen en
een niet-bindend advies geven aan de partijen.
Voor geschillen tussen een lid van het BSFP en het bestuur van het BSFP verwijzen we verder naar de
BemiddelingsCommissie van PaardenPunt Vlaanderen.
(zie apart document)

Het fokprogramma
Fokdoel: Een functioneel en harmonisch gebouwd gebruikspaard in het bezit van de Friese
raskenmerken, dat gezond en vitaal is en aanleg heeft om in de sport te presteren. Het fokdoel
bestaat uit diverse componenten die onderverdeeld kunnen worden in:
1) Exterieur & Beweging
2) Gebruik
3) Vitaliteit en Gezondheid.
De onderdelen van deze componenten worden in het fokprogramma vertaald in selectiecriteria. Het
hier beschreven fokdoel moet gezien worden als de omschrijving van de kenmerken van het ras, als
bedoeld in beschikking 92/353/EEG, pint 3, onderdeel b), tweede gedachtenstreepje van de bijlage.
Het fokprogramma wordt vastgesteld en ontwikkeld volgens de voorschriften in het huishoudelijk
reglement en dit overeenkomstig de geldende reglementering, met name:
-

De Fokkerijverordening (EU) 2016/1012
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De gedelegeerde Verordening (EU) DA 2017/1940 over zoötechnische certificaten voor
raszuivere paardachtigen
De uitvoeringsverordening (EU) 2017/716 over zoötechnische certificaten voor sperma,
eicellen en embryo’s van raszuivere paardachtigen
-

Het Fokkerijbesluit.

Onderstaande tekst is een beknopte versie van de regeling voor stamboekpaarden die vervat is in de
Fokkerijverordening.

Het fokprogramma bestaat uit een reeks systematische verrichtingen, waaronder het registreren,
selecteren, fokken en uitwisselen van raszuivere paarden en levende producten daarvan die worden
opgezet en uitgevoerd om de gewenste fenotypische en/of genotypische eigenschappen bij de
beoogde fokpopulatie te verbeteren of in stand te houden.

Het fokprogramma wordt vastgelegd in het foktechnisch reglement. Het bevat onder andere:
-

de naam van het ras.

de gedetailleerde eigenschappen van de raszuivere paarden van het ras en de belangrijkste
kenmerken in de ras-standaard;
de voornaamste doelstellingen van het fokprogramma: het fokdoel, met in voorkomend
geval de gedetailleerde evaluatiecriteria voor de selectie van de raszuivere paarden.
het geografisch gebied waar het wordt uitgevoerd; dit omvat elke lidstaat (of deel ervan)
waar de stamboekvereniging minstens één lid of fokker heeft die deelneemt aan het fokprogramma.

Vanaf 1 november 2018 mogen erkende stamboekverenigingen geen fokprogramma meer uitvoeren
in een andere lidstaat wanneer dat niet vooraf is aangemeld bij de bevoegde overheid van die
andere lidstaat. Tot 31 oktober 2018 volstond de aanmelding van het fokprogramma. Vanaf 1
november 2018 moet een erkende stamboekvereniging die haar geografisch gebied wil uitbreiden
naar een nieuwe lidstaat, de volledige goedkeuringsprocedure door die nieuwe lidstaat doorlopen.

Identificatie van je paard
Paarden worden in de eerste plaats geïdentificeerd om de voedselveiligheid te garanderen.
Slachthuizen moeten bijvoorbeeld weten of ze in de voedselketen mogen belanden. Dankzij de
identificatie kunnen dieren ook getraceerd worden, bijvoorbeeld bij diefstal of om een epidemie te
beheersen. De centrale databank herbergt daarnaast een schat aan informatie over alle
paardachtigen in België.
Sinds 2008 moeten alle paardachtigen in België correct geïdentificeerd zijn. Geldt ook voor
Nederland , Duitsland en Frankrijk .Dit betekent dat u een aantal zaken in orde moet brengen:
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uw paarden moeten beschikken over een EU-conform paspoort.
Een dierenarts moet ze voorzien van een microchip.
Hun gegevens dienen ingegeven te zijn de centrale databank (beheerd door de Belgische
Confederatie van het Paard).
Indien één van deze zaken ontbreekt, is uw paard niet correct geïdentificeerd, kan het niet meer
geslacht worden voor menselijke consumptie . Wanneer het paard bv. sterft, verhuist of verkocht
wordt, moet dit trouwens ook aangepast worden in de gegevensbank, ook in deze van het stamboek.
(zie onze website voor een gedetailleerde uitleg)

Registratie reglement
Het BSFP volgt onverwijld en integraal de regels van het KFPS. Hieronder staan de grote lijnen van
deze regels. Voor alle details verwijzen we naar de website van het KFPS.
De inhoud, de afgifte van het dekcertificaat wordt door het KFPS uitgereikt.
De toekenning van het volgnummer in het UELN-nummer wordt door het KFPS toegekend.
Het identificatiedocument met zoötechnischcertificaat (het stamboekpapier)wordt door het KFPS
aangemaakt en via BSFP uitgereikt.

1. Het stamboek is ingedeeld in secties, klassen en registers overeenkomstig beschikking EU 96/78.
2. Het KFPS, ons moederstamboek, die wij (BSFP)volgen kent een gesloten fokkerij. Dit betekent dat
t.b.v. de stamboekregistratie, paarden alleen in de hoofdsectie geregistreerd kunnen worden, als de
beide ouders in de hoofdsectie geregistreerd zijn. De hoofdsectie is opgedeeld in klassen, te weten:
KFPS-boek (hoofdklasse), KFPS-D-boek, Bijboek I en Bijboek II. Paarden in de verschillende klassen
worden ingedeeld in verschillende registers, afhankelijk van de kwaliteit gerelateerd aan het fokdoel.
3. Naast de hoofdsectie kent het KFPS en BSFP een nevensectie. In de nevensectie kunnen paarden
worden geregistreerd, die in toereikende mate voldoen aan de rasbeschrijving, welke is weergegeven
in het fokdoel, maar waarvan een van de beide ouders niet is geregistreerd in de hoofdsectie.
Paarden in de nevensectie kunnen niet gekeurd worden en de nevensectie kent geen onderverdeling
in klassen en registers. De nakomelingen kunnen niet instromen in een van de boeken van de
hoofdsectie. Paarden waarvan de moeder in het KFPS-boek is geregistreerd en de vader ten tijde van
verwekking een goedgekeurde hengst is in het KFPS-stamboekregister, worden in het KFPS-boek
geregistreerd.

Nakomelingen van hengsten die zijn goedgekeurd door een in een EU-lidstaat erkend stamboek voor
Friese paarden, worden geregistreerd in het KFPS-D boek. Dit is alleen het geval als de moeders van
deze veulens in het KFPS boek of in het KFPS-D boek geregistreerd zijn. Nakomelingen van dergelijke
hengsten uit bijboek II merries komen in bijboek I. Nakomelingen van merries uit het KFPS-D boek
worden in het KFPS hoofdboek geregistreerd, mits de vader een door het KFPS goedgekeurde hengst
is (hengst in het stamboekregister).
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Paarden waarvan de moeder in de hoofdsectie (hoofdboek, D-boek, bijboek I en bijboek II) is
geregistreerd en de vader een hengst is die is geregistreerd in het register Veulenboek en ten tijde
van verwekking van het paard een dekvergunning had, worden ingeschreven in Bijboek I. Nageslacht
van een Bijboek I merrie, kan na twee generaties worden ingeschreven in het KFPS-boek als ze in
twee opeenvolgende generaties afstammen van een door het KFPS goedgekeurde stamboekhengst.
Registratie in het KFPS-boek kan in één generatie plaatsvinden als inclusief de vader van de
betreffende nakomelingen, drie van de vier eerstvolgende geslachten afstammen van door het KFPS
goedgekeurde stamboekhengsten.
Paarden waarvan de moeder in de hoofdsectie (hoofdboek, D-boek, bijboek I en bijboek II) is
geregistreerd en de vader een hengst is die is ingeschreven in het register Veulenboek en ten tijde
van verwekking geen dekvergunning had, worden ingeschreven in Bijboek II. Paarden die afstammen
van een op het moment van verwekking, afgekeurde hengst uit het stamboekregister, worden
eveneens geregistreerd in Bijboek II. Nakomelingen van in Bijboek II geregistreerde merries worden
in Bijboek I geregistreerd als zij afstammen van een goedgekeurde stamboekhengst. Nakomelingen
van Bijboek II merries worden na twee generaties in het KFPS-boek, als zowel de vader als de
moedersvader van de betreffende nakomeling (kleinkind) een Veulenboekhengst is, die ten tijde van
verwekking een dekvergunning had.

Registers
1. Binnen de klassen van de hoofdsectie worden de paarden onderverdeeld in registers, afhankelijk
van het geslacht.
2. Voorlopig veulenregister (VVR).Veulens en paarden die nog niet zijn voorzien van een identificatie
(tongnummer microtransponder), worden tijdelijk geregistreerd in het Voorlopig Veulenregister.
Dieren in het voorlopig veulenregister zijn (nog) niet in één van de klassen in de hoofdsectie
geregistreerd. Dit betekent dat nakomelingen van deze paarden niet voor stamboekregistratie in
aanmerking komen. Op het moment het veulen/paard gechipt wordt en de ouders te herleiden zijn
(art. 5), wordt het veulen/paard geregistreerd in het Veulenboek. Van paarden in het Voorlopig
Veulenregister wordt geen stamboekcertificaat uitgegeven.
3. Veulenboek voor hengsten en merries (VB). Op het moment dat het veulen/paard gechipt wordt
en de ouders te herleiden zijn (art. 4), wordt het veulen/paard geregistreerd in het Veulenboek. Voor
paarden in het veulenboek wordt een stamboekcertificaat uitgegeven. Hengsten die zijn
geregistreerd in het Veulenboek kunnen in bepaalde situaties een dekvergunning krijgen (art.21).
Nakomelingen van dergelijke hengsten worden geregistreerd in de klasse Bijboek I.
4. Stamboek voor merries (F).Vanaf het jaar dat een merrie drie jaar oud wordt, kan een merrie
worden opgenomen in Stamboekregister. Hiervoor moet het paard gekeurd worden en aan de
minimumeisen voldoen t.a.v. exterieur, beweging, stokmaat (minimaal 1.54m) en aftekeningen
(paarden met niet-toegestane aftekeningen worden niet in het stamboek opgenomen).
5. Stamboek voor hengsten (F). Alleen van hengsten in het stamboekregister kunnen nakomelingen
in de hoofdsectie geregistreerd worden. Hengsten kunnen in het stamboekregister ingeschreven
worden zoals is aangegeven in het reglement hengstenselectie.
6. Ruinenboek (RB). Vanaf het jaar dat een ruin drie jaar oud wordt, kan een ruin worden opgenomen
in het Ruinenboek. Hiervoor moet het paard gekeurd worden en aan de minimumeisen voldoen t.a.v.
exterieur, beweging, stokmaat (minimaal 1.56m) en aftekeningen (paarden met niet-toegestane
aftekeningen worden niet in het stamboek opgenomen). Veulenboekhengsten die gecastreerd
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worden, worden na inlevering van een dieren artsverklaring m.b.t. castratie, ingeschreven in het
Ruinenboek.
Hengsten die de norm halen worden door de inspectie in vergadering besproken. In de uitzonderlijke
gevallen dat de inspectie reden heeft om af te zien van toekenning, wordt eerst de eigenaar en later
in de Phryso de leden hiervan met een uitgebreide onderbouwing en volledige openheid in kennis
gesteld. Voor de overige gevallen krijgt het bestuur van de inspectie het advies het preferentschap
toe te kennen.
De wegingsfactoren zijn als volgt: Ster 1, Kroon 5, Model 10, Sport-Elite 15, Sport 10, Preferent 15,
Prestatie 20, Stamboekhengst 25, Stamboekhengst goedgekeurd op basis van nakomelingen 50,
Moeder van een goedgekeurde hengst 20.
De norm is een minimumgrens die begint bij 700 punten en daarboven afhankelijk is van het aantal
geboren nakomelingen dat de hengst 5 jaar terug in de tijd achter zijn naam had staan. De norm
waaraan een hengst moet voldoen is een puntenaantal dat minimaal 150 punten groter is dan op
basis van zijn aantal nakomelingen gemiddeld verwacht mag worden.
De hengstenkeuring maakt onderdeel uit van het fokprogramma van het KFPS. Tijdens de
hengstenkeuring vinden de bezichtigingen van veulenboekhengsten plaats, op basis waarvan deze
hengsten aangewezen kunnen worden voor het Centraal Onderzoek. In het selectietraject worden de
hengsten getoetst aan minimumeisen van meetbare en niet-meetbare kenmerken. Aan het eind van
het selectietraject, na het Centraal Onderzoek, wordt op basis van alle verzamelde
informatie/beoordeling besloten of een hengst wordt ingeschreven in het stamboekregister. De
selectiecriteria zijn afstamming, mate van verwantschap met de populatie; exterieur; beweging;
sportaanleg; kwaliteit beenwerk obv een röntgenologische beoordeling; spermakwaliteit en diverse
veterinaire aspecten. De Hengstenkeuringsjury adviseert het Algemeen Bestuur over inschrijving van
hengsten in het stamboekregister (Art.108 huishoudelijk reglement).
Tijdens de hengstenkeuring vindt tevens de keuring plaats van hengsten, geregistreerd in het
stamboekregister.
8. Prestatiemoederpredicaat. Het predicaat Prestatiemoeder wordt toegekend aan merries die drie
directe nakomelingen hebben voortgebracht die het Sportpredicaat hebben behaald of een
aanlegtest hebben afgelegd met minimaal 75 punten.
De fokkerijverordening bevat specifieke voorschriften voor de verhouding tussen en de werking van
moederstamboek en dochterstamboek. Een stamboekvereniging die aan het departement verklaart
dat haar fokprogramma de voorschriften regelt als dochterstamboek van het ras, neemt de
beginselen van het stamboek van oorsprong van het ras op in haar fokprogramma.
Raszuivere paarden worden alleen in een stamboek ingeschreven als ze geïdentificeerd zijn met een
dek-certificaat. Het is mogelijk te verplichten dat de identificatie gebeurt vóór het spenen. Mits het
departement én het moederstamboek dat toestaan kan het dek-certificaat vervangen worden door
DNA-analyse of bloedgroepenonderzoek.
Een stamboekvereniging die een goedgekeurd fokprogramma voor het ras uitvoert, aanvaardt:
a)
voor kunstmatige inseminatie: sperma gewonnen van raszuivere fokpaarden die
overeenkomstig artikel 25 van de Fokkerijverordening een prestatieonderzoek of een genetische
evaluatie hebben ondergaan indien dat op grond van het goedgekeurd fokprogramma vereist is;
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b)
voor embryotransplantatie: eicellen die zijn gewonnen en gebruikt voor de productie van
embryo’s die zijn geproduceerd met onder b) van dit lid gewonnen sperma, mits deze eicellen en
embryo’s zijn gewonnen van raszuivere fokpaarden die een prestatieonderzoek of een genetische
evaluatie hebben ondergaan indien dat op grond van het goedgekeurd fokprogramma vereist is.
Bij raszuivere paarden bestaat de mogelijkheid tot verbod of beperking van reproductietechnieken
of het gebruik van raszuivere fokdieren, met inbegrip van het gebruik van levende producten
daarvan (art. 21.2 FV). Indien men van die mogelijkheid gebruik wenst te maken dient dat
gespecifieerd te worden in het fokprogramma. Wanneer een moederstamboek de mogelijkheid tot
verbod of beperking invoert is dat bindend voor de dochterstamboeken.
Bij met uitsterven bedreigde rassen bestaat de mogelijkheid tot verbod of beperking van het gebruik
van raszuivere fokdieren, met inbegrip van het gebruik van levende producten daarvan, indien dat
gebruik de instandhouding of de genetische diversiteit van het ras in gevaar zou kunnen brengen
(art. 21.3 FV). Indien men van die mogelijkheid gebruik wenst te maken dient dat gespecifieerd te
worden in het fokprogramma.
Significante wijzigingen in een goedgekeurd fokprogramma dienen vooraf schriftelijk meegedeeld te
worden aan het Departement Landbouw en Visserij. De wijzigingen zijn goedgekeurd, tenzij het
Departement Landbouw en Visserij binnen 90 dagen vanaf de datum van de mededeling anders
aangeeft. De stamboekvereniging moet de fokkers (leden) op transparante wijze en tijdig in kennis
stellen van de goedgekeurde wijzigingen.
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Keuringsreglement
Artikel 1a
Artikel 1b
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18

Definities + doelstelling
Algemene bepalingen
BSFP-leden en ten naamstelling registratiebewijs
Soorten keuringen
Keuringsrubrieken
Primering
Veulens: keuren, identificatie en registratie
Keuringsvoorwaarden
Lineaire score
Aftekeningen
Sterverklaring op basis van een verrichtingsonderzoek
Veterinaire handelingen
Ongeoorloofde middelen
Presentatie
Toiletteren
Beroep
Aansprakelijkheid
Uitsluiting
Kampioenschap keuringen BSFP

De leden van het BSFP kunnen hun paarden en veulens op BSFP fokdag en BSFP
veulenkeuring/stamboekkeuringen laten keuren volgens onderstaande voorwaarden. Voor het
keuren van hengsten ten behoeve van opname in het stamboekregister geldt het reglement
Hengstenselectie (KFPS)
Artikel 1a – Definities en doelstelling
Belgische paarden of merries zijn paarden van eigenaren die in België wonen en waarvan de paarden
ook in België zijn ingeschreven. De doelstelling van BSFP is het behouden en verbeteren van het
raszuivere Friese paard. Onder een raszuiver Fries paard wordt verstaan dat het paard aan de
rasbeschrijving voldoet zoals dat is beschreven in het fokdoel en waarvan beide ouders in één van de
klassen (van de hoofdsectie) van het KFPS zijn geregistreerd. Het fokdoel en programma’s voor
registratie en fokkerij staan ten dienste de doelstelling te realiseren.
Artikel 1b - Algemene bepalingen
Dit reglement is vastgesteld krachtens het BSFP Bestuur en het Keuringsreglement van de Koninklijke
Vereniging “Het Friesch Paarden Stamboek”.
Het keuren begint op het officieel aangegeven tijdstip.
Te laat is geen keuring meer die dag.
Parkeer volgens de aanwijzingen van de inrichters rond het keuringsterrein, geen personenauto's op
of rond het keuringsterrein.
De vereniging is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Het lidgeld aan het BSFP en alle rekeningen en facturen van zowel BSFP als KFPS moeten betaald zijn
alvorens te kunnen deelnemen aan de keuringen.
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Alle kosten voor de te keuren paarden dienen vooraf gestort te worden na ontvangst van de
rekening, behalve de kosten voor opname, ster of stamboek; die zijn te betalen op de keuring zelf of
na ontvangst factuur.
Voor iedere rubriek zal tijdig een oproep gedaan worden door de omroeper.
Luister daarom aandachtig naar deze berichten. De paarden dienen tijdig in de ring te zijn.
Te laat komen kan betekenen dat zij niet meer gekeurd of geplaatst worden.
Voor paarden van twee jaar en ouder is een bit verplicht tijdens het aan de hand verplaatsen over
het terrein en tijdens het voorbrengen.
De veulens krijgen onmiddellijk bij de keuring een premie en ontvangen hierbij een bijbehorende
beoordelingskaart van de jury. De veulens met een eerste premie moeten/mogen 's middags
terugkomen.
Al de paarden van de andere rubrieken worden onmiddellijk na afloop van de rubriek waarin zij
gekeurd zijn samen terug in de ring verwacht. Zij worden daartoe in de voorring door de ringmeester
voorlopig op tal gezet en gaan zo de ring binnen. Daar volgt de definitieve plaatsing, de toekenning
van de predicaten en de premies en de uitreiking van de linten.
In principe wordt er volgens catalogusvolgorde gekeurd.
Als je klaar bent om in een rubriek in de ring te komen, meld het aan de ringmeester.
Hij zal de volgorde op het bord aan de ring optekenen, zodat U kan zien wanneer U aan de beurt
bent. De ringmeester zal U in de volgorde van aanmelden oproepen om in de ring te komen.
Uitzondering op deze regel zijn de medewerkers aan de fokdag, die zelf paarden moeten
voorbrengen. Zij krijgen om begrijpelijke redenen voorrang. Indien U op het ogenblik dat U in de ring
moet verschijnen niet klaar staat, verliest u uw volgorde.
Nadat alle paarden gekeurd zijn wordt er omstreeks 13.30 uur (kan verschillen van fokdag tot fokdag)
één grote ring gemaakt. Hier worden alle paarden verwacht die volgens het reglement in aanmerking
komen voor de kampioenskeuringen, te beginnen met de veulens.
Meten voorafgaand aan de keuring.
Paarden voor opname en graadverhoging en premiekeuringen moeten voordat ze in de ring komen,
gemeten worden op de aangewezen meetplaats.
Onderbalkcijfers bij graadverhoging.
Paarden die worden gekeurd voor graadverhoging zullen worden voorzien van de
onderbalk-kenmerken: rastype, bouw, beenwerk, stap en draf. Deze wijziging geeft de fokker meer
informatie over het paard. De cijfers worden niet uitgereikt onmiddellijk na de keuring, ze worden
later naar de eigenaren toegestuurd.
Paarden die niet te beoordelen zijn:
Paarden die niet te hanteren / beoordelen zijn, worden niet gekeurd.
Deze paarden krijgen een tweede kans in een latere rubriek van de betreffende jury die dag.
Zijn ze dan nog niet te beoordelen, dan worden ze verwezen naar een volgende keuring.
Dopingcontrole:
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Het BSFP - KFPS is voornemens dopingcontrole meer te spreiden over de verschillende keuringen,
aanlegtesten en evenementen.
Keuren en welzijn:
De juryvoorzitter kan besluiten een paard of veulen niet te keuren als het welzijn van een paard in
het geding is. Dit geldt ook voor veulens waarvan de moeder bijvoorbeeld niet rad is.
Waarderende score voor veulens.
Bij de veulens zal de toelichting door de jury schriftelijk worden overhandigd aan de eigenaar.
De jury kan aan de hand hiervan onmiddellijk duidelijke mondelinge informatie over het veulen aan
de fokker te verstrekken.
1e premie: ras+bouw+beenwerk + 2x stap + 2x draf ≥ 50 punten
2e premie: ras+bouw+beenwerk + 2x stap + 2x draf ≥ 46 punten en < 50 punten
3e premie: ras+bouw+beenwerk + 2x stap + 2x draf ≥ 40 punten en < 46 punten
geen premie: ras+bouw+beenwerk + 2x stap + 2x draf < 40 punten of als één (of meer) van de vijf
kenmerken een 4 is of als twee (of meer) kenmerken een 5 zijn.
Gegevens van IBOP en ABFP testen worden bij het beoordelen tijdens de keuring meegenomen.
De achtergrond hiervoor is dat een beoordeling in een verrichtingsonderzoek dichter bij het fokdoel
staat dan een beoordeling aan de hand.
In het fokdoel wordt immers aangegeven dat aanleg voor sport wordt nagestreefd.
Een IBOP- of een ABFP-test is hiervoor een nauwkeuriger voorspeller dan aan de hand.
Overigens worden de gegevens van een verrichtingsonderzoek alleen in positieve zin meegenomen.
In de praktijk zullen de testgegevens alleen dan worden meegenomen in het geval een paard aan de
hand matig beweegt en de testgegevens betere cijfers aangeven voor de basisgangen.
Deze compensatie is uiteraard alleen van toepassing voor de beweging.
Op de beoordeling van het exterieur hebben de verrichtingstesten geen invloed.
Omdat sportgegevens geen specifieke informatie bieden ten aanzien van de kwaliteit van de
basisgangen worden deze niet in de beoordeling tijdens de keuringen meegenomen.
Opmerking:
Belgische paarden - veulens die op een Belgische of buitenlandse keuring een eerste premie behaald
hebben kunnen natuurlijk ook naar de Centrale Keuring in Nederland gaan.
Let op: de uiterste inschrijvingsdatum voor de Centrale Keuring is eind augustus!
Opname merries in het KFPS-BSFP Stamboek.
Dit zijn de rubrieken 5, 6A en 6B.
Om de paarden meer tot ontspanning te laten komen, waardoor de natuurlijke gangen beter te
beoordelen zijn, worden paarden in kleine groepen op catalogusvolgorde gekeurd.
Alle paarden van een groep zijn op tijd aanwezig in een vooropstelling. Bij aanvang van de rubriek
stappen ze als groep minimaal twee rondes op catalogusvolgorde in de keuringsbaan.
Daarna volgt de individuele beoordeling van elk paard op catalogusvolgorde, de overige paarden
wachten in de vooropstelling (hier is voldoende ruimte om rond te stappen).
Als de hele groep gekeurd is, worden de paarden op tal binnen geroepen om rond te stappen.
Vervolgens houden de paarden één voor één halt en licht de juryvoorzitter de beoordeling toe.
Artikel 2 - BSFP-leden en ten naamstelling registratiebewijs
Alleen BSFP-leden kunnen paarden aanmelden voor een BSFP-keuring. Daarbij dienen de
eigenaarsgegevens op het aanmeldingsformulier gelijk te zijn aan de bij het KFPS geregistreerde
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eigenaar. Wanneer de gegevens van de aanmelding niet overeenkomen met de geregistreerde
eigenaar, dan dient het registratiebewijs voorafgaand aan de keuring op naam te worden
overgeschreven. Pas wanneer het registratiebewijs is overgeschreven kan het paard aangemeld
worden voor een keuring.
Artikel 3 - Soorten keuringen
Het BSFP onderscheidt de volgende keuringen:
1. Veulenkeuring.
Op veulenkeuringen worden alleen veulens gekeurd.
2. Stamboekkeuring. Hier worden veulens, 3j en oudere veulenboekmerries en 4j en oudere
stamboekmerries gekeurd - 3j en oudere stamboekruinen gekeurd- 4j en oudere stamboekruinen
gekeurd. Geen enters-twenters of hengsten- geen stermerries- geen kroonmerries – geen
modelmerries.
3. Nationale BSFP fokdag – Friese paardendag. – Hier worden alle rubrieken gekeurd.
Artikel 4 - Keuringsrubrieken
A.Keuringen voor opname in het Stamboek. Hiervoor komen in aanmerking 3-jarige of oudere
merries ingeschreven in het veulenboek. De minimum stokmaat dient 1.54 meter te bedragen.
Bij voldoende kwaliteit van exterieur en beweging kunnen de merries ook ster worden verklaard.
Hierbij moet aan de minimum stokmaat van 1.56 meter worden voldaan.
Primering opnames
De primering is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de vijf kenmerken waarbij rastype,
bouw en beenwerk ieder één keer tellen en de scores voor stap en draf twee keer tellen.
Score (gewogen gemiddelde)
premie
Kleiner dan 6.0
niet opgenomen
Minimaal gemiddeld 6.0
opname, geen premie
Minimaal gemiddeld 6.5
opname, derde premie
Minimaal gemiddeld 7.0 + basisgangen gemiddeld minimaal een 6.5
opname, ster, tweede
premie
Minimaal gemiddeld 7.5 + basisgangen gemiddeld minimaal een 6.5
opname, ster, eerste
premie
Heeft een paard een score van 4 of twee keer een score 5 op de kenmerken, dan wordt het paard
niet opgenomen. Bij een score 5 op één van de kenmerken kan geen sterverklaring plaatsvinden.
B.Keuring voor opname in het Ruinenboek. De 3-jarige en oudere ruinen die hiervoor in aanmerking
komen, dienen ingeschreven te staan in het veulenboek. Voor inschrijving in het ruinenboek moeten
de ruinen een minimum stokmaat hebben van 1.56 meter. Bij voldoende kwaliteit van exterieur en
beweging kunnen de ruinen ook ster worden verklaard. Hierbij moet aan de minimummaat van 1.58
meter worden voldaan.
C.Keuring voor het predicaat Ster (= graadverhoging). Hiervoor komen in aanmerking merries en
ruinen die reeds staan ingeschreven in het Stamboek en minstens een stokmaat hebben van 1.56
meter voor de merries en 1.58m voor de ruinen en hengsten.
D.Premiekeuring voor entermerries.
E.Premiekeuring voor twentermerries.
F.Premiekeuring voor vierjarige en oudere stermerries.
G. Premiekeuring voor sterruinen.
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H.Premiekeuring voor Kroonmerries.
I.Premiekeuring voor Modelmerries.
J.Keuring van hengst- en merrieveulens.
K.Keuren van 3 jaar en oudere hengsten voor het predicaat Ster.
Minimale stokmaat voor het verkrijgen van het sterpredicaat voor hengsten is 1.58 meter.
L.Keuren van merries voor het predicaat Kroon.
Op een Belgische keuring kunnen Belgische stermerries van 3 jaar en ouder worden aangewezen
voor de "voorlopig kroonverklaring".
Men kan ook kiezen om de merrie op de Centrale Keuring in Nederland voor te brengen voor de
"voorlopig kroonverklaring".
Dit geldt enkel voor paarden die naar een Belgische keuring geweest zijn.
Merries die buiten België gekeurd zijn worden zo wie zo doorverwezen naar de Centrale Keuring in
Nederland.
De minimumstokmaat is 1.58 meter.
Om definitief tot kroon te worden verklaard moet een merrie een IBOP-proef of een ABFP-test
hebben afgelegd, zie registratiereglement KFPS.
Het behalen van het Sportpredicaat is tevens aanleiding voor definitieve kroonverklaring.
M.Keuren van merries voor het predicaat Model
Op een Belgische keuring kunnen Belgische ster- of kroonmerries van 7 jaar en ouder worden
aangewezen voor de "voorlopig modelverklaring".
Men kan ook kiezen om de merrie op de Centrale Keuring in Nederland voor te brengen voor de
"voorlopig modelverklaring".
Dit geldt enkel voor paarden die naar een Belgische keuring geweest zijn.
Merries die buiten België gekeurd zijn worden steeds doorverwezen naar de Centrale Keuring in
Nederland.
De minimumstokmaat is 1.60 meter.
Om in aanmerking te komen voor (voorlopig) model dient de merrie minimaal eenmaal een veulen te
hebben gezoogd.
Om definitief tot model te worden verklaard moet een merrie een IBOP-proef of een ABFP-test
hebben afgelegd, zie registratiereglement KFPS.
Het behalen van het Sportpredicaat is tevens aanleiding voor definitieve modelverklaring.
Artikel 5 - Primering
In de keuringsrubrieken genoemd in Artikel 4 geldt:
- In de rubrieken A t/m E en J, kunnen de volgende premies behaald worden: eerste premie, tweede
premie, derde premie of geen premie. Het keuringsresultaat wordt weergegeven op het
stamboekcertificaat.
- In de rubrieken F t/m H worden de paarden beoordeeld voor deelname aan de Centrale keuring.
Paarden die worden aangewezen voor de Centrale keuring ontvangen een eerste premie, welke op
het stamboekcertificaat wordt weergegeven. Paarden die niet worden aangewezen voor de Centrale
Keuring worden niet geprimeerd. Het niet geprimeerd zijn van een paard wordt niet weergegeven
op het stamboekcertificaat. In het buitenland worden de paarden in deze rubrieken op dezelfde wijze
beoordeeld, al is in de meeste landen deelname aan de Centrale keuring niet aan de orde.
- Modelmerries (Rubriek I) die op een fokdag worden gekeurd, ontvangen een eerste premie.
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- Hengsten (Rubriek K) worden niet geprimeerd. Hier zijn twee klassen. Ster of niet-ster.

Artikel 6 – Veulens: keuren, identificatie en registratie
1. Keuren van veulens
Een veulen dient te worden gekeurd op een leeftijd van minimaal 6 weken. Is een voor de keuring
aangeboden veulen jonger dan 6 weken dan is dit geheel op eigen risico. De behaalde premie van de
veulens wordt op het bewijs van inschrijving vermeld. Heeft het veulen geen premie behaald of is het
veulen niet gekeurd, dan wordt er niets op het bewijs van inschrijving vermeld.
Bij de veulens keuren sinds dit jaar: stap aangelijnd
De correlatie tussen de stap als veulen en de stap bij stamboekopname is laag. We denken de stap
beter te kunnen beoordelen als de veulens aangelijnd worden voorgesteld in de stap. We hebben
hier goede ervaringen mee tijdens de kampioenskeuringen van de veulens. Het is de bedoeling dat
de voorbrenger zowel merrie als veulen leidt tijdens het stappen na het opstellen. Daarna kan het
veulen los draven.
2. Identificatie van veulens.
Het veulen wordt geboren.
- Aanmelden veulen binnen de 14 dagen op de website van KFPS. Indien het veulen niet tijdig wordt
aangemeld zal door middel van DNA-onderzoek de afstamming bepaald worden. Dit DNA-onderzoek
is ten koste van de eigenaar. Na ontvangst van de geboorte-aanmelding wordt het veulen
geregistreerd in het Voorlopig Veulenregister en verstrekt het KFPS aan de eigenaar een
geboortebevestiging die men downloadt bij "mijn KFPS"
-Download en print de geboortebevestiging van het veulen af. Breng dit formulier mee naar de
keuring met het chipnummer erop gekleefd en met datum en handtekening dierenarts. Als het
veulen gekeurd is zal het nadien het veulenboekpapier ontvangen met de premie erop vermeld.
Veulens worden alleen gekeurd als ze gechipt zijn!
-Indien de fokker niet naar een keuring gaat met het veulen, wordt de geboortebevestiging naar het
BSFP stamboeksecretariaat ook met chipnummer erop gekleefd en datum en handtekening
dierenarts gestuurd.
Ook wordt er een staal met haar van het veulen en van de moeder uit manen/staart meegestuurd.
Opgepast: de wortel moet erbij zijn dus het haar trekken en niet afknippen.
Nadien wordt het veulenboekpapier van het veulen afgeleverd aan de eigenaar.
3. Registratie van veulens.
Het BSFP voert alleen t.b.v. leden van de vereniging stamboekregistratie uit van Friese paarden.
Onder stamboekregistratie wordt onder andere verstaan het registreren van de afstamming van een
paard. Om tot een correcte registratie van de afstamming te komen, dienen de volgende regels
nageleefd te worden.
- Een veulen dient ten tijde van de identificatie (chippen) aan de voet van de moeder te lopen.
Is dit niet het geval, dan kan registratie van de afstamming alleen gebeuren na DNA-verificatie.
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Dit DNA-onderzoek vindt plaats op kosten van de eigenaar. Is de afstamming niet middels DNAvertificatie te achterhalen, dan kan alleen een identificatiedocument (paspoort) worden afgegeven
zonder gegevens van de afstamming. (Equipas)
In het geval de moeder van het veulen tijdens de zoogperiode overlijdt, dient het veulen binnen een
week te worden gechipt door de dierenarts. De aanvraag dient in een dergelijk geval vergezeld te
gaan met een dierenartsverklaring waarin het overlijden van de moeder wordt bevestigd. Indien de
termijn van een week wordt overschreden, dient de afstamming eerst geverifieerd te worden met
een DNA-onderzoek, op kosten van de eigenaar.
-Binnen de 6 maanden na de geboorte dient het veulen gechipt te worden. Indien deze termijn
overschreden wordt zal KFPS een DNA onderzoek laten uitvoeren ten kosten van de eigenaar.Wettelijk gezien dient een veulen geïdentificeerd (geschetst) te zijn 1 jaar na geboorte.
Overschrijdt u de deadline dan wordt het paard/veulen definitief uitgesloten voor de slacht voor
menselijke consumptie en riskeert u een proces verbaal.
Het veulen dient geïdentificeerd (gechipt) te worden door een erkend dierenarts.
- Veulens op de keuring moeten gechipt zijn !
4. Paspoort
Stap 1 :aanvraag identificatieformulier invullen of digitaal aanmelden bij HorseID. Dit is te vinden op
onze website onder rubriek identificatie. Indien eigenaar het papieren formulier invult dient dit
ingevuld naar het BSFP secretariaat te worden gestuurd . Indien eigenaar/fokker digitaal aanmeldt
(sneller, gemakkelijker, goedkoper) bij HorseID zal eigenaar/fokker een mail ontvangen van PPV om
te betalen.
Stap 2 : Betaling wordt uitgevoerd, daarna ontvangt eigenaar/fokker van PPV een identificatieattest
en maakt eigenaar/fokker een afspraak met de dierenarts die eigenaar/fokker aangegeven heeft op
de identificatieaanvraag. De dierenarts zal een microchip gaan plaatsen, het identificatieattest verder
aanvullen (schets) en het vervolgens aan de juiste organisatie bezorgen (Secretariaat BSFP). Het
identificatieattest moet binnen de 5 werkdagen na identificatie opgestuurd worden. Na ontvangst
identificatieattest zal het Belgisch Stamboek van het Friese Paard het paspoort verder afwerken en
het veulen en-coderen in de centrale gegevensbank.
Vanaf dat moment is het veulen volledig in orde.
-het veulen beschikt over een microchip
- het veulen is voorzien van een EU-conform paspoort
- het veulen is geëncodeerd in de centrale databank
Artikel 7 - Keuringsvoorwaarden
1. Eenmaal keuren per kalenderjaar
Paarden en veulens mogen slechts eenmaal per kalenderjaar gekeurd te worden. Wanneer het vaker
dan eenmaal per jaar ter keuring wordt aangeboden, geldt alleen de eerste uitslag.
De keuringskosten worden wel in rekening gebracht.
Het KFPS voert steekproefsgewijs DNA-onderzoek uit om de afstamming te verifiëren.
Afstammingsverificatie is altijd vereist in de volgende situaties:
a. Bij merries die ster verklaard worden.
b. Bij alle merries waarvan een veulen ter registratie wordt aangeboden.
2. Kreupel paard ter keuring aanbieden is verantwoordelijkheid eigenaar
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Indien een paard voor de keuring kreupel blijkt te zijn, dan kan het paard door de eigenaar worden
teruggetrokken en op een volgende keuring nogmaals worden aangeboden. Wordt het paard echter
wel ter keuring aangeboden, dan is dit op verantwoordelijkheid van de eigenaar en is de beoordeling
van het paard geldig.
3. Hoefbeslag.
De paarden mogen rondom beslagen worden voorgebracht in alle keuringsronden zolang het beslag
aan de eisen voldoet: standaard beslag, maximale dikte 8 mm en maximale breedte 25mm. Aan het
beslag mogen geen wiggen, zolen of andere voorzieningen aangebracht zijn. De jury kan bij niettoegestaan beslag het paard uitsluiten voor deelname aan de keuring of de uitslag van een keuring
ongeldig verklaren. Enters worden zonder hoefbeslag gekeurd; zowel tijdens fokdagen als op de
centrale keuring.
4. Aanmelding voor keuringen.
De aanmelding voor een BSFP-keuring vindt plaats middels een daarvoor bestemd
aanmeldingsformulier. Het formulier dient volledig ingevuld te worden. Het is de
verantwoordelijkheid van de inzender om te controleren of een aanmelding is verwerkt.
In het geval een aanmelding niet mocht zijn verwerkt moet dit binnen twee werkdagen telefonisch
bij het BSFP gemeld zijn. Aanmeldingen na de sluitingsdatum worden niet verwerkt! De
keuringskosten moeten ten laatste één week voor de keuringsdatum betaald worden via
overschrijving op de BSFP-bankrekening

5. Indeling rubrieken
De te keuren paarden/veulens worden ingedeeld in groepen van 15 stuks. De veulens worden
gesplitst in merrie- en hengstveulens. Vervolgens vindt er een indeling plaats op basis van leeftijd.
Voor elke groep wordt de keuringsbaan een bepaalde tijd opengesteld. Deze tijden staan in de
catalogus bij de betreffende rubriek vermeld. Wanneer een paard/veulen niet op tijd in/bij de ring
aanwezig is, wordt de ring gesloten en kan het betreffende dier niet meer gekeurd worden.
De volgorde van de te keuren paarden wordt bepaald door de ringmeester.
6. Entingen
Alle paarden die het keuringsterrein betreden dienen ingeënt te zijn tegen Influenza.
(Paspoort niet vergeten!) Let op de veulens moeten ook gechipt zijn!
Het bewijs dient voorgelegd bij het afhalen van de hoofdstelnummers op het secretariaat.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om zieke of verdachte paarden te weren.
De vaccinaties dienen in het paspoort te zijn vermeld. Een vaccinatiebewijs is uitsluitend geldig,
indien kan worden vastgesteld dat het behoort bij het paard waarmee aan de keuring deelgenomen
wordt en waaruit blijkt, dat het betreffende paard als volgt tegen influenza is gevaccineerd:
A. Een basisenting, bestaande uit 2 inentingen, waarbij de 2e inenting minimaal 3 en maximaal 13
weken na de 1e enting moet zijn gegeven;
B. Vervolgens een jaarlijkse inenting, die niet later dan maximaal 12 maanden na de vorige inenting
mag zijn toegediend;
C. De laatste vaccinatie moet minstens 1 week voor de keuring hebben plaats gevonden.
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Eén en ander dient te zijn bekrachtigd door de handtekening/paraaf en de stempel van de dierenarts
die de vaccinatie heeft toegediend. Geadviseerd wordt de veulens vanaf een leeftijd van 4 maanden
te laten vaccineren (niet eerder i.v.m. de immuniteit via de biest).
Het vaccinatiebewijs (paspoort) dient voorafgaand aan de keuring ter controle worden aangeboden
bij het secretariaat van het BSFP. Paarden die niet de nodige vaccinaties hebben gehad worden niet
toegelaten op het terrein en dus ook niet gekeurd!
7. Hoofdnummers
Paarden dienen voorzien te zijn met hoofdnummers welke zijn afgegeven door de organisatie van de
keuring. Per hoofdstelnummer dient € 10,- borg betaald te worden. Wanneer de nummers na de
keuring onbeschadigd retour worden gebracht bij het secretariaat van het BSFP, wordt de € 10,weer terug betaald. Paarden en veulens met niet door het BSFP verstrekte hoofdnummers worden
niet gekeurd. De nummers dienen duidelijk zichtbaar aan het hoofdstel bevestigd te worden.
8. Inlevering bewijs van inschrijving
Het bewijs van inschrijving van merries en ruinen die voor keuring worden aangeboden moet voor
aanvang van de keuring van het betreffende paard ingeleverd zijn bij het secretariaat van het BSFP.
Wanneer het papier niet voorafgaand aan de keuring bij het secretariaat wordt ingeleverd, dan kan
het paard niet gekeurd worden op de keuring waarvoor het paard was aangemeld.
9. Afmelding
Wanneer een paard/veulen niet op een keuring verschijnt, dan zal een veterinaire verklaring
voorgelegd moeten worden aan het secretariaat van het BSFP. Kan deze verklaring niet voorgelegd
worden (uiterlijk een dag na de keuring), dan worden de keuringskosten in rekening gebracht
Artikel 8 – Lineaire score
Alle paarden die voor opname in het Stamboek worden aangeboden en alle voor de keuring
aangeboden Veulenboekhengsten, worden lineair gescoord. Het formulier bestaat uit 25 lineaire
kenmerken (bovenbalk) en 5 waarderende kenmerken (onderbalk). Na de keuring krijgt iedere
eigenaar van het gescoorde paard het scoringsformulier toegestuurd. De lineaire score geeft
informatie over de kenmerken van het paard en kan daardoor als hulpmiddel bij de hengstenselectie
gebruikt worden. De lineaire score wordt tevens gebruikt voor de fokwaardeschatting van de vader.
Voor paarden aangeboden voor de rubriek graadverhoging wordt alleen de onderbalk gescoord.
Artikel 9 – Aftekeningen
1. Voor inschrijving in het stamboekregister van hengsten en merries en het ruinenboek komen
alleen paarden in aanmerking die volledig zwart zijn. Een aantal witte aftekeningen worden
toegestaan bij de primering van veulens en de stamboekopname:
- aftekeningen aan het hoofd (kol) mits boven de ooglijn en met een maximale doorsnede van 3 cm.
Enige witte haren boven de ooglijn zijn ook toegestaan
- witte (plekken in de) zolen
Niet toegestane aftekeningen zijn:
- aftekeningen aan het hoofd beneden de ooglijn
- aftekeningen aan het hoofd met een doorsnede, groter dan 3 cm.
- aftekeningen aan het lichaam (stekelharigheid)
- aftekeningen aan de benen, inclusief hoefwand.
2. Paarden en veulens met niet toegestane aftekeningen worden niet opgenomen in het stamboek
en/of worden niet geprimeerd.
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3. Bij de hengstenselectie worden strengere criteria gehanteerd voor de toegestane aftekeningen.
Deze zijn weergeven in het reglement hengstenkeuring. (KFPS)
4. Aftekeningen mogen tijdens de primering van veulens en tijdens de stamboekopname van
paarden niet weggewerkt/gecamoufleerd worden.
5. Aftekeningen worden weergegeven op het stamboekcertificaat.
6. Het KFPS kan in gevallen waarbij niet toegestane aftekeningen worden geconstateerd, eerdere
keuringsresultaten (primering, stamboekopname) ongeldig verklaren.
7. In het geval niet toegestane aftekeningen het gevolg zijn van externe factoren en dit middels een
(veterinaire) verklaring sluitend onderbouwd kan worden, zijn deze geen belemmering voor
primering of stamboekopname. Dit is ter beoordeling van de KFPS-inspectie.
Artikel 10 – Sterverklaring op basis van een verrichtingsonderzoek
1. De jury kan hengsten, ruinen en merries van minimaal 4 jaar oud, die op basis van hun beweging
niet sterwaardig zijn aanwijzen voor een verrichtingsonderzoek (ABFP of IBOP). In het geval het
paard minimaal een 6.7 behaalt voor de basisgangen wordt het paard alsnog ster verklaard zonder
verdere beoordeling van de betreffende jury. De score voor één van de basisgangen dient minimaal
een 5 te zijn.
2. Paarden die hiervoor in aanmerking komen zijn paarden die exterieurmatig aan de eisen voor het
sterpredicaat voldoen, maar waarvan de beweging aan de hand ontoereikend is.

Artikel 11 - Veterinaire handelingen
1. Paarden die medicamenten toegediend hebben gekregen welke onder het Hippisch
Dopingreglement KFPS vallen, mogen niet aan de keuring deelnemen. Deze paarden worden
verwezen naar een andere keuring en dienen dan uiteraard vrij te zijn van de betreffende stoffen die
vermeld staan op de FEI-lijst van verboden stoffen.
2. Operatieve ingrepen
Indien een paard om de één of andere reden een operatieve ingreep heeft ondergaan, zoals een
neurectomie (zenuwsnede), tenotomie (peesdoorsnijding), dan wel anderszins is geopereerd, dient
de eigenaar hiervan tegelijk met de aangifte schriftelijk mededeling te doen. Elke "behandeling", die
een paard tussen de aangifte en keuring heeft ondergaan, dient tevoren gemeld te worden aan de
dienstdoende veterinaire adviseur van de jury. Blijft men in gebreke dan wordt het betreffende
paard als afgekeurd (c.q. niet aangewezen voor het Centraal Onderzoek) beschouwd.
Het niet melden van genoemde ingrepen leidt tot het royeren van de eigenaar als lid van het BSFPKFPS. Daarnaast volgt uitschrijving van het bewuste paard uit het register waarin het is geregistreerd.
Dit is van toepassing op alle paarden die op naam van de betreffende eigenaar staan geregistreerd.
Artikel 12 - Ongeoorloofde middelen
Op de keuringen en andere BSFP-evenementen dienen de paarden vrij te zijn van stoffen op de FEIlijst van verboden stoffen, die als ongeoorloofd worden beschouwd. Het Hippisch Dopingreglement
van het KFPS is van kracht op alle keuringen en andere BSFP-evenementen.
Artikel 13 - Presentatie
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1. Begeleiders
Paarden worden op een keuring aan de hand voorgebracht door een monsterknecht en een
begeleider. Meer personen worden in de keuringsbaan niet toegelaten.
2. Kleding
Degene die het paard voorbrengt hoort in het wit gekleed te zijn met witte sportschoenen.
Ook van een begeleider wordt deze kleding verwacht.
3. Voorbrengen
De paarden moeten zo natuurlijk mogelijk gepresenteerd worden. Bij overmatig zweepgebruik kan
de jury de beoordeling beëindigen.
Heeft U geen voorbrenger? Het BSFP heeft voorbrengers voorzien die vele jaren ervaring hebben bij
het juist voorbrengen van uw veulen of paard.
Op het secretariaat kan men op de dag van de keuring, bonnen kopen die als betaling dienen voor de
voorbrengers.
Artikel 14 – Toiletteren
De zwarte kleur en het behang maken deel uit van het rastype.
Het verven of het op een andere manier zwart(er)maken van vacht of behang is niet toegestaan.
Het toevoegen van haren of andere materialen aan staart of manen (extensions) en het wegknippen
van delen van manen, behalve ter breedte van max. 2 cm op de plaats van het hoofdstel, of het
wegknippen van haren bij de staartwortel is daarom niet toegestaan.
Het gebruik van glittermaterialen en dergelijke is niet gewenst.

Gewenste manier toiletteren hoofd:
Tastharen:
Het is ongewenst om de tastharen van de ogen, neus en mond af te scheren.
Het paard gebruikt zijn tastharen onder andere voor het zoeken naar voedsel en bij het verkennen
van de omgeving. Ze voorkomen dat een paard zijn hoofd stoot.
Oren:
Het is niet toegestaan om de haren aan de binnenzijde van de oorschelp volledig af te scheren,
omdat deze de uitwendige gehoorgang beschermen tegen regenwater, stof, insecten en parasieten.
Het is echter geen probleem als overmatig uitstekende haren worden afgeknipt.
Als je het oor vouwt en er met een scheerapparaat langs gaat, verwijder je alleen uitstekende haren
en laat je de beschermende haren intact.
Baard:
De baard mag worden afgeschoren (niet gebrand).
Opmerkingen:
Tastharen inkorten mag dat? Nee, advies veearts: tastharen volledig laten zitten.
Artikel 15 - Beroep
Tegen de keuringsuitslag kan beroep aangetekend worden. Een beroep kan bestaan uit een verzoek
tot herkeuring of her-meting
1. Herkeuring
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Het BSFP-KFPS biedt de mogelijkheid tot herkeuring. De herkeuring wordt uitgevoerd door een
nieuwe jury. De herkeuring van een paard vindt strikt plaats op de eerst volgende geplande
herkeuring. Een aanvraag tot herkeuring dient schriftelijk te worden gedaan, en dient binnen 7 dagen
na de keuring van het paard bij het secretariaat van het KFPS aanwezig zijn. Als een paard wordt
herkeurd, vervalt het resultaat van de eerste keuring. Het resultaat van de herkeuring is bindend.
Indien een paard tijdens de eerste keuring lineair gescoord is, zal tijdens de herkeuring een nieuw
lineair scoreformulier worden opgesteld.
2. Her-meting
Bezwaar tegen de meting kan tot een kwartier na de meting schriftelijk worden ingediend bij het
secretariaat. Her-meting geschiedt door een andere persoon, die wel dezelfde maatstok gebruikt.
De uitkomst van de her-meting is bindend. Daartegen kan dus geen bezwaar worden aangetekend.
Artikel 16 - Aansprakelijkheid
Voor schade en ongelukken aan personen, paarden en materiaal stelt het BSFP zich niet
aansprakelijk. De deelnemers en bezoekers zijn aanwezig op eigen risico. De eigenaren onderwerpen
zich aan de gestelde bepalingen en het tuchtreglement. Door mede te dingen verklaren de inzenders
zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de uitspraak van het bestuur. Zowel wat de beoordeling
der paarden als wat de uitleg van de bepalingen aangaat.
Artikel 17 – Uitsluiting
Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van dit reglement kan het BSFP-KFPS een paard
uitsluiten van deelname. Tevens kunnen keuringsuitslagen door het KFPS ongeldig verklaard worden,
als (nadien) blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement is voldaan.
Artikel 18 – Belgische KAMPIOENSKEURINGEN.
Aan de keuringen die georganiseerd worden door het “Belgisch Stamboek van het Friese Paard”
kunnen uitsluitend Belgische paarden deelnemen.
De paarden moeten ingeschreven in het hoofdregister van het KFPS om te mogen deelnemen aan de
rubriekskampioenschappen en aan het fokdagkampioenschap. Paarden ingeschreven in de registers
Bijboek I en Bijboek II en het D-register kunnen er niet aan deelnemen.
Beste hengstveulen:
Wordt gekozen uit alle eerste premie hengstenveulens van de dag.
Enkel voor veulens ingeschreven in het hoofdregister van het KFPS.
Beste merrieveulen:
Wordt gekozen uit alle eerste premie merrieveulens van de dag.
Enkel voor veulens ingeschreven in het hoofdregister van het KFPS.
Beste veulen van de dag:
Wordt gekozen uit het beste hengstenveulen en het beste merrieveulen.
Jeugdkampioen:
Wordt gekozen uit de eerste premie merrieveulens, enters en twenters uit Ternat
en uit de eerste premie merrieveulens van de veulenkeuring of stamboekkeuring.
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Wordt gekozen uit de 2 best geplaatste eerste premie paarden uit de rubrieken 2,3 en 4
Kampioen 3 jaar en oudere merries:
Wordt gekozen uit de eerste premie merries uit de rubrieken 5,6,7,8,9 en 10.
Algemeen Fokdag-kampioen = Belgisch kampioen:
Alleen Belgische paarden kunnen deelnemen aan het fokdagkampioenschap.
Enkel paarden die in België gekeurd zijn kunnen in aanmerking komen voor dit kampioenschap.
De winnaar wordt gekozen uit de twee best geplaatste Belgische paarden uit het
Jeugdkampioenschap en de twee best geplaatste Belgische paarden uit het Kampioenschap van de
3jaar en oudere merries. Er is ook een prijs voor de Reserve-Fokdagkampioen.
Beste gefokt Belgische paard:
Er is een prijs voorzien voor het beste gefokt Belgische paard.
De kampioensjury van de fokdag zal deze prijs toekennen.
(Versie 8/6/2016-4)

Intern Reglement betreffende verkiezen van BSFP bestuursleden.
(goedgekeurd op Alg Ledenvergadering dd 17/3/2018)
Het BSFP bestuur zoekt kandidaat bestuursleden.
Aan deze kandidaten wordt dan gevraagd om een tijdje met het bestuur mee te werken om te zien of
er een goede samenwerking is en of het kandidaat bestuurslid ook een meerwaarde betekent voor
het stamboek.
Wanneer er een goede samenwerking is worden deze kandidaten dan, conform de statuten, aan de
Algemene Ledenvergadering voorgesteld en kan men hierover stemmen.
Tegenkandidaten kunnen zich steeds melden voor de algemene ledenvergadering
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