Stallion Service Auction
Het doel van de DPHC Stallion Service Auction (SSA) is:




het stimuleren van het fokken van de American Paint Horse;
het promoten van de bij de SSA ingeschreven hengsten;
het creëren van een fonds waaruit deelnemers aan de Futurity/Maturity wedstrijden gelden
kunnen ontvangen.

Voorwaarden aan deelname aan de DPHC SSA
Hengsten
Door APHA geregistreerde Paint Horse hengsten, AQHA geregistreerde Quarter Horse hengsten en
Engels volbloed hengsten die voldoen aan de APHA reglementen kunnen deelnemen aan de SSA van
de Dutch Paint Horse Club. Hengsten dienen minimaal 6-panel getest zijn. De uitslagen van deze test
dienen bekend te zijn bij de DPHC/SSA ter publicatie.
Merries
Het is alleen mogelijk een dekking in het SSA programma te kopen wanneer de merrie in het bezit is
van een APHA of AQHA registratiebewijs of wanneer het een Engels Volbloed betreft die voldoet aan
de eisen van de APHA. Geadviseerd wordt om ook de merrie minimaal 6-panel te laten testen.
Deelname aan de Futurity/Maturity
Deelnemers en de eigenaren van de deelnemende paarden aan de Futurity/Maturity moeten lid zijn
van de DPHC. De deelnemende paarden moeten aantoonbaar bij de APHA geregistreerde Paint
Horses zijn en startgerechtigd zijn als nakomeling van een hengst die op de definitieve lijst van
deelnemende hengsten staat. Het overzicht van de definitief ingeschreven hengsten is te vinden op
de website van de SSA.
Inschrijven hengst
De eigenaar van een APHA of AQHA geregistreerde hengst schrijft deze hengst in op de voorlopige
SSA lijst door middel van het ondertekenen van het formulier “SSA overeenkomst”. Hij/zij verbindt
zich hiermee tot het leveren van een gratis deksprong, indien deze deksprong wordt gekocht tijdens
de veiling of de periode daarna (zie verderop). Van de hengsten die worden ingeschreven, moeten de
resultaten van de 6-panel test worden overlegd, waarna deze op de website van de SSA worden
gepubliceerd. Wanneer er voor de hengst een dekcontract van toepassing is, zal dit eveneens op de
website worden vermeld. Bij inschrijving dient duidelijk te zijn of er een dekcontract van toepassing
is.
Zodra de deksprong is gekocht en betaald, wordt de hengst op de definitieve SSA lijst van
deelnemende hengsten gezet.
Alle nakomelingen van de hengsten op de definitieve lijst van het betreffende jaar zijn
startgerechtigd in de Futurity en Maturity klassen tot en met het 6de levensjaar. Deze Futurity en
Maturity klassen worden normaliter uitgeschreven tijdens het Nederlands Kampioenschap van de
DPHC en zijn Halter*, Longe-line*, In hand Trail*, Pleasure, Trail, Hunter under Saddle en Reining.

(*

alleen Futurity)

Indien de dekking van een hengst niet wordt gekocht, wordt de hengst niet op de definitieve SSA lijst
geplaatst en zijn de nakomelingen niet startgerechtigd in de Futurity/Maturity.
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De Veiling: Auction
Tijdens de SSA veiling kunnen merriehouders op een dekking van één of meerdere deelnemende
hengsten van de voorlopige lijst bieden. Biedingen dienen uitsluitend per SMS worden gedaan bij de
SSA en moeten minstens de helft van het officiële volledige dekgeld bedragen met een minimum van
€ 300,- + € 50,- SSA administratie fee. De veiling is per opbod waarbij per bod een verhoging van
€ 50,00 geldt. De deksprong wordt aan de hoogste bieder gegund, de uiteindelijke bedragen zijn
bekend na sluiting van de veiling.
De hengstenhouder krijgt één gratis startbewijs voor één nakomeling van de betreffende hengst voor
één Futurity/Maturity onderdeel. Bijvoorbeeld: de hengst is inbetaald voor het komende dekseizoen,
het veulen wordt geboren in het jaar daarna, de hengstenhouder krijgt één gratis startbewijs voor
een veulen geboren in dat betreffende jaar. Het gratis startbewijs is eenmalig te benutten vanaf het
geboortejaar tot en met het 6e levensjaar van deze nakomeling.
Tevens is het mogelijk een hengst in te schrijven voor een voorgaand SSA jaar. In dit geval dient de
inschrijver (met toestemming van de hengstenhouder) 100% van het volledige dekgeld van de hengst
(actueel tarief) met een minimum van € 500,- + € 100,- SSA administratie fee aan de SSA commissie
te betalen. Het achteraf inschrijven van de nakomeling van de hengst is per jaargang en per
nakomeling. Het is toegestaan om voor meerdere nakomelingen van één hengst gezamenlijk in te
kopen, waarbij het volledige dekgeld bedrag verdeeld kan worden over meerdere eigenaren. De
€ 100,- SSA administratie fee is echter per nakomeling. Voorwaarde is dat duidelijk gecommuniceerd
wordt welke nakomelingen dit betreft. Deze nakomelingen zullen voor het resterende aantal jaren in
een daartoe bedoelde lijst worden opgenomen.
De koper van de sprong verbindt zich tot het afnemen van de deksprong en betaling daarvan aan de
SSA bij het ondertekenen van zijn SSA deelname formulier met bijbehorend biedformulier. Wanneer
de koper de deksprong werkelijk heeft betaald, wordt de hengstenhouder hierover ingelicht en
hierna dient de koper van de deksprong contact met deze opnemen.
Ook na de SSA veiling kan er geboden worden op de deksprongen, die niet zijn verkocht tot 1 juli van
het betreffende kalender jaar. Hierbij dient de helft van het volledige dekgeld met een minimum van
€300,- + €100,- SSA fee betaald te worden.
Rechten en plichten
De DPHC en SSA zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt door de
hengstenhouder aan de merriehouder en aan de DPHC en SSA. Tevens wordt er geen garantie door
de DPHC gegeven op het verloop van de dekking/dracht, noch de kwaliteit van het sperma van de
hengst. De DPHC gaat ervan uit dat zowel merrie als hengst tijdens de dekking in goede gezondheid
verkeren en ziet dit als vanzelfsprekende verantwoordelijkheid van de hengst- en merriehouder . De
DPHC en SSA commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en/of
schade die voortvloeit uit de dekking/dracht.
Met het ondertekenen van het SSA formulier met bijbehorend biedformulier gaat de merriehouder
de verplichting tot betalen aan. Er is daarbij op geen enkele wijze sprake van een zakelijke relatie
tussen de hengst- en/of merriehouder enerzijds en de DPHC/SSA anderzijds. Alle afspraken
betreffende de voorgenomen dekking worden overgelaten aan de hengst- en merriehouder zonder
inmenging van de DPHC/SSA.
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Wanneer de hengstenhouder de aangegane verplichtingen niet kan nakomen, bijvoorbeeld door
verkoop/vertrek van de hengst naar het buitenland, of door ziekte tijdens het dekseizoen waardoor
de hengst niet kan dekken, dan zal, op verzoek van de koper, het geboden geld door de
hengstenhouder worden geretourneerd aan de koper met een maximum van € 450,-. De kosten
kunnen in geen geval worden verhaald op de DPHC of de SSA, aangezien er noch met de DPHC, noch
met de SSA een zakelijke relatie is.
De enige uitzondering hierop is de onverwachte dood van de hengst. Wanneer er geen diepvries
sperma van de hengst voorradig is, wordt het betaalde bedrag, na aftrek van de SSA fee, door de
DPHC terugbetaald aan de koper. Sterft de hengst nadat hij heeft gedekt maar nog voordat de SSA
deksprong heeft plaatsgevonden, dan zijn zijn nakomelingen van het desbetreffende jaar toch
Futurity/Maturity startgerechtigd.
De koper kan per jaar slechts één merrie per hengst ter dekking aanbieden in het kader van de SSA.
Levend veulen garantie kan alleen door de hengstenhouder gegeven worden indien deze garantie
expliciet is opgenomen in het dekcontract. Deze garantie valt buiten de voorwaarden van de SSA.
Bij een eventuele herdekking in het volgend jaar is Futurity/Maturity startgerechtigheid afhankelijk
van de plaatsing van de hengst op de definitieve SSA lijst van genoemd volgend jaar.
Futurity/Maturity
De Futurity/Maturity is een wedstrijd voor nakomelingen van deelnemende hengsten en wordt
gehouden tijdens het Nederlands Kampioenschap van de DPHC.







Futurity Weanling Halter (stallions & mares)
Futurity Yearling Halter (stallions, mares & geldings)
Futurity Two year old Halter (stallions, mares & geldings)
Futurity Three year old Halter (stallions, mares & geldings)
Futurity 2 & 3 Year old – Longe-line
Futurity Yearling, 2 & 3 Year old In Hand Trail
(3 Year old mits niet onder het zadel geshowd in de Futurity)




Futurity (3 & 4 Year old) - Hunter under Saddle, Trail, Western Pleasure en Reining
Maturity (5 & 6 Year old) - Hunter under Saddle, Trail, Western Pleasure en Reining

De deelnemende nakomelingen dienen bij de APHA geregistreerd zijn. De vader van deze
nakomelingen dient voor het betreffende geboortejaar te zijn opgenomen op de definitieve SSA lijst.
(zie voor een recent overzicht de website van de SSA, nieuwsbrieven en social media).
De gelden die voortkomen uit de SSA worden door de DPHC beheerd. Uitkering van dit fonds vindt
plaats tijdens de Futurity/Maturity rubrieken tijdens het NK van de DPHC. Het door de SSA verkregen
netto bedrag wordt, na aftrek van onkosten en fee voor 100 % in de Futurity/Maturity uitgekeerd.
Het dan verkregen bedrag wordt volgens een verdeelsleutel over de winnaars verdeeld.
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Eenmaal per jaar wordt er een Futurity/Maturity wedstrijd gehouden voor veulens tot en met 6
jarigen waaraan geldprijzen zijn verbonden (Maturity zijn de rubrieken voor 5 en 6 jarigen). Het
prijzengeld per punt wordt jaarlijks berekend volgens een vast bepaalde methode en volgens een
vaste matrix uitgekeerd aan de deelnemers. Deze matrix, onderstaand weergegeven, resulteerde in
2019 een prijzengeld ad. € 70,- per punt.

Plaats
1e
2e
3e
4e
5e

Aantal deelnemers
1
2
2 punten
2 punten
1 punt
-

3
3 punten
2 punten
1 punt
-

4
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt
-

5
5 punten
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt

Rechten DPHC en SSA commissie
Het DPHC bestuur en SSA commissie behouden zich het recht voor om jaarlijks de regels te herzien
en in geval van problemen daar bindende besluiten over te nemen. Hiermede vervallen alle
voorafgaande versies van het SSA reglement. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het
DPHC bestuur. Dit besluit zal altijd worden afgestemd met de SSA commissie, waarbij het advies van
de commissie zwaarwegend meegenomen wordt in de uiteindelijke bindende beslissing.
Inschrijving voor de Futurity/Maturity
Inschrijving voor deelname aan de Futurity/Maturity rubrieken kan uiterlijk tot de vooraf bepaalde
sluitingsdatum. Deze zal kenbaar gemaakt worden en ook op het inschrijfformulier worden
gepubliceerd. Bijschrijven na de sluitingsdatum is voor deze rubrieken niet mogelijk! Uitschrijven of
niet verschijnen zal in geen geval restitutie van het inschrijfgeld opleveren. Dit alles in verband met
het vaststellen van de uitbetaling van de prijzengelden.

SSA / DPHC

januari 2020

Pagina 4 van 4

