
       CERTIFICADO DE APTITUD BÁSICA PARA LA REPRODUCCIÓN

Dhr/Me
vr:

ID N°:

Als Vertegenwoordiger/gemachtigd persoon van het PRE Stamboek, VERKLAAR ik hierbij dat het 
hieronder geïdentificeerde paard ter keuring is aangeboden:

ETIKET

1. ZOOMETRIEK (cm)
Schofthoogte (minimum ♂ 154 & ♀ 
152)

Lengte van de 
onderarm

Lengte van de schenkel

Hoogte aan het laagste punt van de 
schoft

Diameter rug-
borstbeen

Lengte van de bil

Hoogte van de punt van het kruis Bicostale diameter Lengte van de mond

Lengte schouderblad zitbeenknobbel Lengte van de rug Omtrek van de borstkas

Lengte van het hoofd Lengte v. d. lendenen Omtrek van de knie

Breedte van het hoofd Breedte v.h. kruis Omtrek kanonbeen (voorbeen)

Lengte van de hals Lengte van het kruis Hoek van de schouder

Breedte van de borst Afst. heup-kniegewricht Hoek van het kruis

Lengte van de schouder Afst. bil-kniegewricht Evenredigheids-index ( 90 &  110)≥ ≤

2.  LINEAIRE 
VARIABELEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Profiel van het hoofd Erg concaaf Concaaf Recht Convex Erg convex

Hoofd-hals verbinding Erg slecht 
gemarkeerd

Slecht 
gemarkeerd

Een beetje 
gemarkeerd

Gemarkeerd Erg 
gemarkeerd

Verbinding hals-romp aan de 
onderzijde

Erg laag Laag Gemiddeld Hoog Erg hoog

Hertehals Geen Beginnend Licht 
geïnverteerd

Geïnverteerd Erg 
geïnverteerd

Hoek van de knie (zijaanzicht) Naar voor Licht naar 
voor 

Verticaal Licht naar achter Naar achter

Lijn rug-lendenen Convex Recht Licht concaaf Concaaf (hol) Erg concaaf

Hoek van het spronggewricht 
(zijaanzicht)

Erg gesloten Gesloten Normaal Open Erg open

Ontwikkeling bespiering Erg weinig Weinig Gemiddeld Ontwikkeld Goed 
ontwikkeld

Tussenkaaks-ruimte Erg gesloten Gesloten Gemiddeld Open Erg open

Oog – gebrek pigmentatie Geen Weinig Een beetje Veel Erg veel

Neus – gebrek pigmentatie Geen Weinig Een beetje Veel Erg veel

Mond – gebrek pigmentatie Geen Weinig Een beetje Veel Erg veel

Hoek v. d. knie (vooraanzicht) O-benen Beetje O-
benen

Verticaal Beetje X-benen X-benen

Stand van de voorhoeven Erg naar buiten Naar buiten Naar voren Naar binnen Erg naar 
binnen

Stand van de achterhoeven Erg naar buiten Naar buiten Naar voren Naar binnen Erg naar 
binnen

Bovenkant hals Erg dun Dun Gemiddeld Vet Erg vet

Omgevallen manenkam Geen Niet recht Beginnend Omvallend Omgevallen

Hoek spronggewricht (achter-
aanzicht)

Erg 
convergerend

Convergerend Parallel Divergent Erg divergent

Ontwikkeling pees 
(achterbeen)

Erg dun Dun Gemiddeld Ontwikkeld Erg 
ontwikkeld

Melanomen Geen Weinig Een aantal Veel Groot aantal

Ras-
getrouwheid (1-

10)

Algehele harmonie
(1-10)

Kwaliteit van 
de stap (1-10)

Kwaliteit van 
de draf (1-10)

Kwaliteit van de 
galop
(1-10)

Monorchidie                                    □ Ja 
□ Nee

□ Door ongeval □ Geen ongeval Opmerkingen:

Criptorchidie                                    □ Ja 
□ Nee

□ Door ongeval □ Geen ongeval
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Staat v. presentatie voor de beoordeling □ Niet te beoordelen

3. RESULTAAT □ GOEDGEKEURD □ NIET 
GOEDGEKEURD

Opgenomen in het PERMANENTE REGISTER van het PRE ANCCE Stamboek met nº: 

BEGREPEN
De fokker/wettelijke vertegenwoordiger

Handtekening:
ID N°.:                                                     Datum:

Te……….………………, op............. 
………………………… 20….

De Veterinaire Vertegenwoordiger van het PRE ANCCE 
Stamboek

Handtekening:

KOPIE VOOR HET HOOFDKANTOOR VAN HET PRE ANCCE STAMBOEK

BEOORDELINGS-PROCEDURE

1.    Om over te kunnen gaan tot de Basis-goedkeuring van het paard, moeten alle originele documenten getoond worden.
2.    Buiten de beoordeling voor de Basis goedkeuring voor de fokkerij, zullen de gegevens op dit document ook dienen als 

testresultaat van het paard voor zijn genetische beoordeling binnen het kader van het Fokkerij Programma.
3.    Voor de paarden met chirurgische monorchidie of cryptorchidie, of chronische kreupelheid, zal een officieel dierenarts-attest 

verschaft worden dat getoond dient te worden wanneer men de beoordeling aanvraagt, zodat de gemachtigde persoon hier 
rekening mee kan houden. In het geval van chirurgische monorchidie of cryptorchidie moet dit attest uitgegeven zijn door de 
veterinaire kliniek waar het paard geopereerd werd.

4.    De paardeneigenaren die niet aan de voorwaarden voldoen dat alle gegevens die benodigd zijn voor de Basis goedkeurings-test 
voor de Fokkerij verkregen kunnen worden, zullen een nieuwe beoordeling moeten aanvragen en de kosten hiervan betalen.

5.    Indien het resultaat NIET GOEDGEKEURD is, heeft het paard recht op een tweede beoordeling.

Beschrijving van de diskwalificerende, heel ernstige en ernstige tekortkomingen:

VARIABELE DISKWALIFICERENDE 
TEKORTKOMINGEN

ZEER ERNSTIGE 
TEKORTKOMINGEN

ERNSTIGE 
TEKORTKOMINGEN

Schofthoogte <154 voor hengsten en <152 voor 
merries

>172 voor hengsten en >170 
voor merries

Evenredigheids-index <90 en >110

Omgevallen manenkam Klasse  7≥ Klasse 6 Klasse 5

Hertehals Klasse  7≥ Klasse 6 Klasse 5

Profiel van het hoofd Klasse 1, 2 & 9 Klasse 3 Klasse 4

Ras-getrouwheid 1 & 2 punten 3 punten 4 punten

Monorchidie niet accidenteel

Criptorchidie niet accidenteel

Algehele harmonie < 5 punten

Hoek van de knie (zijaanzicht) Klasse 9 Klasse 1, 2, 7 & 8

Hoek van de knie 
(vooraanzicht)

Klasse 9 Klasse 1, 2, 7 & 8

Hoek spronggewricht 
(achteraanzicht)

Klasse 8 & 9 Klasse 1, 2 & 7

Hoek spronggewricht (zij-
aanzicht)

Klasse 8 & 9 Klasse 1, 2 & 7

Lijn rug-lendenen Klasse 1 & 9 Klasse 7 & 8

Stand van de voorhoeven Klasse 8 & 9 Klasse 1 & 2
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Stand van de achterhoeven Klasse 8 & 9 Klasse 1 & 2

Kwaliteit van de stap <5 punten

Kwaliteit van de draf <5 punten

Kwaliteit van de galop <5 punten

Hoogte v.d. punt v.h. kruis > 5 cm

Melanomen Klasse 9

Het paard zal NIET GOEDGEKEURD worden wanneer het één diskwalificerende tekortkoming, 5 ernstige tekortkomingen of 3 zeer ernstige 
tekortkomingen vertoont of onder de volgende omstandigheden:

AANTAL ERNSTIGE 
TEKORTKOMINGEN

AANTAL ZEER ERNSTIGE 
TEKORTKOMINGEN

RESULTAAT VAN DE 
BEOORDELING

5 0 NIET GOEDGEKEURD

1 NIET GOEDGEKEURD

2 NIET GOEDGEKEURD

3≥ NIET GOEDGEKEURD

4 0 GOEDGEKEURD

1 NIET GOEDGEKEURD

2 NIET GOEDGEKEURD

3≥ NIET GOEDGEKEURD

3 0 GOEDGEKEURD

1 NIET GOEDGEKEURD

2 NIET GOEDGEKEURD

3≥ NIET GOEDGEKEURD

2 0 GOEDGEKEURD

1 GOEDGEKEURD

2 NIET GOEDGEKEURD

3≥ NIET GOEDGEKEURD

1 0 GOEDGEKEURD

1 GOEDGEKEURD

2 GOEDGEKEURD

3≥ NIET GOEDGEKEURD

0 0 GOEDGEKEURD

1 GOEDGEKEURD

2 GOEDGEKEURD

3≥ NIET GOEDGEKEURD

Beschrijving van de zoometrische metingen:
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• Schofthoogte: De lengte van het verticale segment tussen het hoogste punt van de schoft en de grond waar het paard staat.

• Hoogte van de punt van het kruis: De lengte van het verticale segment tussen het hoogste punt van het kruis en de grond 
waar het paard staat.

• Lengte schouderblad-zitbeenknobbel: De afstand van het rechte segment tussen de punt van de schouder en de zitbeenknobbel.

• Lengte van het hoofd: De lengte van het rechte segment tussen het hoogste punt van de nek en de rand van de bovenlip. 

• Breedte van het hoofd: De lengte van het rechte segment tussen de breedst verwijderde punten van de jukbeenderen.

• Lengte van de hals: De lengte van het rechte segment tussen de ruggegraat en de basis van het oor.

• Breedte van de borst: De afstand tussen de punten van de schouders.

• Lengte van de schouder: De rechte afstand tussen het hoogste punt van de schoft en de punt van de schouder.

• Lengte van de onderarm: De rechte afstand tussen de lijn (parallel aan de grond) die getrokken wordt van de elleboog en het midden van 
het carpale gewricht (ter hoogte van het bijbehorende bot). 

• Diameter rug-borstbeen: De lengte van het rechte segment tussen het hoogste punt van de schoft en het borstbeen volgens het vlak net 
achter de elleboog.

• Bicostale diameter: De lengte van het rechte segment tussen de meest laterale punten van het ribben-gewelf volgens het vlak net achter de 
elleboog.

• Lengte van de rug: De afstand tussen het laagste punt van de schoft en het einde van het thoracale gedeelte.

• Lengte van de lendenen: De afstand tussen het einde van het thoracale gedeelte en de punt van het kruis.

• Breedte van het kruis: De lengte van het rechte segment tussen de meest laterale en caudale punten van de heupgewricht-knobbels.

• Lengte van het kruis: De lengte van het rechte segment tussen het meest craniale punt van de heupgewricht-knobbels en het meest caudale 
van de zitbeenknobbels.

• Afstand heup-kniegewricht: De afstand die het dorsale punt van het heupgewricht (de punt van de heup) verbindt met het kniegewricht.

• Afstand bil-kniegewricht: De afstand die het ventrale punt van de zitbeenknobbel (punt van de bil) verbindt met het kniegewricht,

• Lengte van de schenkel: De afstand tussen het kniegewricht en de punt van het spronggewricht.

• Lengte van de bil: De afstand die het centrale punt van de zitbeenknobbel (de punt van de bil) verbindt met het begin van de pees (eind van 
de spier).

• Omtrek van de borstkas: De referentiepunten zijn het laagste punt van de schoft en het borstbeen volgens het vlak onmiddellijk achter de 
elleboog.

• Omtrek van de knie: De maximale omtrek van het transversale vlak van het carpale bot.

• Omtrek van het kanonbeen (voorbeen): De omtrek van het bovenste derde gedeelte van de metacarpale zone.

• Hoek van de schouder: De hoek gevormd door de lijn van de lengte van de schouder met het horizontale.

• Hoek van het kruis: De hoek gevormd door de lijn van de lengte van het kruis met het horizontale.

• Evenredigheids-index: Het quotiënt tussen de schofthoogte en de diameter in de lengte vermenigvuldigd met 100.


