
   
 

REGLEMENT  
STALLION SERVICE AUCTION 

Nederlandse Quarter Horse Associatie 
Geldend vanaf 1 oktober 2021 

 
Artikel 1: Algemene bepalingen  

1. Deelnemers aan de Futurity moeten lid zijn van de NQHA, de deelnemende paarden moeten 
aantoonbaar bij de AQHA geregistreerde Quarter Horses zijn.  

2. De NQHA en SSA zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt door de 
hengstenhouder aan de merriehouder en aan de NQHA en SSA.  

3. De SSA-commissie behoudt zich het recht voor om jaarlijks de regels, indien nodig, 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 
de SSA-commissie. Deze beslissing is bindend.  

 
Artikel 2: Rechten en plichten hengstenhouder  

1. De eigenaar van een AQHA geregistreerde hengst schrijft deze hengst in op de voorlopige 
SSA lijst. Hij/zij verbindt zich hiermee tot het leveren van een gratis dekking indien deze wordt 
gekocht tijdens de veiling of de periode daarna (zie artikel 3).  

2. Wanneer de dekking is verkocht wordt de hengst op de definitieve lijst van deelnemende 
hengsten gezet.  

3. De hengsten die worden ingeschreven moeten aantoonbaar vrij zijn van HYPP, MH of 
PSSM1. De hengst mag wel drager zijn van HERDA of GBED, maar niet homozygoot zijn 
voor deze mutaties. De SSA-commissie adviseert merrie-eigenaren contact op te nemen met 
de hengsteneigenaar of de SSA als zij willen fokken met een paard dat drager is van een 
genetische mutatie. 

4. Dubbel geregistreerde hengsten worden ingeschreven als ze voldoen aan de white markings 
regel beschreven in het AQHA rulebook (REG109.8)  

5. De hengstenhouder levert een dekking aan de koper van de SSA dekking zonder dekgeld te 
vragen (chute fee en andere onkosten mogen wel gerekend worden).  

 
Artikel 3: De veiling  

1. De SSA-veiling vindt plaats in het najaar bij de SSA-stand en via whatsapp (of vergelijkbaar 
online platform).  

2. Tijdens de veiling kunnen NQHA leden op een dekking van één of meerdere deelnemende 
hengsten bieden.  

3. Door middel van het plaatsen van een bod verplicht de bieder zich tot het afnemen van de 
dekking tegen de geboden prijs, indien dit bod aan het einde van de veiling het hoogste bod 
blijkt te zijn.  

4. Het bod wordt schriftelijk gedaan bij de SSA-stand of via Whatsapp-bericht in de groep van de 
desbetreffende hengst.  

5. Het bod bedraagt minstens de helft van het officiële dekgeld, met een minimum van €300,- + 
€50,- SSA-fee. Zodra het bedrag voor de dekking hoger wordt dan €500,-, dient er met 
minimaal €50,- per keer overboden te worden.  

6. De dekking wordt, na sluiting van de SSA-veiling, aan de hoogste bieder gegund. Vanaf dat 
moment wordt de hoogste bieder gezien als koper en staat de definitieve verkoopprijs van de 
dekking vast.  

7. Op dekkingen die niet zijn verkocht tijdens de SSA-veiling kan na het sluiten van de SSA-
veiling per e-mail (ssa@nqha.nl) worden geboden. Het bod bedraagt minstens de helft van 
het originele dekgeld, met een minimum van € 300,- + € 100,- SSA-fee. Biedingen worden 
geaccepteerd tot de eerstvolgende 1 april na de SSA-veiling. De hengstenhouder kan de 
dekking na de SSA-veiling ook zelf kopen volgens dezelfde regels.   

 



   
Artikel 4: Rechten en plichten koper  

1. De koper is verplicht de dekking af te nemen tegen de geboden prijs en deze te betalen 
binnen de betalingstermijn die wordt gesteld door de penningmeester van de NQHA.  

2. Na sluiting van de SSA-veiling ondertekent de koper het SSA-deelnameformulier en het 
bijbehorende biedingsformulier.  

3. Wanneer de koper de dekking heeft betaald, wordt de hengstenhouder hierover ingelicht en 
kan de koper contact met deze opnemen.  

4. De koper kan per jaar slechts één merrie per hengst ter dekking aanbieden in het kader van 
de SSA.  

5. Mocht de hengst een dekcontract hebben, dan gelden deze regels ook voor de dekking die via 
de SSA wordt gekocht.  

6. De NQHA verplicht de merrie-eigenaar niet om de dekking te gebruiken op een AQHA 
geregistreerde merrie. De hengsteneigenaren kunnen in het dekcontract wel voorwaarden 
hebben gesteld aan het ras van de merrie.  

7. Wanneer de hengsteigenaar de aangegane verplichtingen niet kan nakomen, bijvoorbeeld 
door verkoop/vertrek van de hengst naar het buitenland of door ziekte of sterfte tijdens het 
dekseizoen, en de dekking ook niet kan plaatsvinden door middel van diepvriessperma, wordt 
de koop ontbonden. Op dat moment ontvangt de merriehouder het dekgeld retour.  

8. Sterft de hengst nadat hij heeft gedekt maar nog voor dat de SSA dekking heeft 
plaatsgevonden, dan zijn nakomelingen van het volgende jaar toch Futurity startgerechtigd.  

 
Artikel 5: Rechten en plichten NQHA  

1. Er bestaat geen zakelijke relatie tussen de hengst- en/of merrie-eigenaar enerzijds en de 
NQHA anderzijds. Alle praktische afspraken omtrent de voorgenomen dekking worden 
overgelaten aan de hengst- en merrie-eigenaar.  

 
Artikel 6: Nakomelingen  

1. Nakomelingen van SSA hengsten worden Futurity/Maturity startgerechtigd na nominatie. 
Nominatie vindt plaats door het betalen van de nominatie fee aan de NQHA. De hoogte van 
deze fee is afhankelijk van de leeftijd op moment van het insturen van het nominatie formulier:  

 
Tot en met 6 maanden: € 25  
Vanaf 7 maanden: € 50  
Vanaf 13 maanden: € 100  
Vanaf 19 maanden: € 200  
Vanaf 25 maanden: € 350  
Vanaf 31 maanden: € 600  
 

2. De nominator van het veulen dient lid te zijn van de NQHA.  

3. NQHA bewaart een overzicht van alle genomineerde nakomelingen van SSA hengsten, dit 
overzicht is openbaar beschikbaar.  

4. Indien een dekking niet wordt verkocht voor de eerstvolgende 1 april na de SSA-veiling is het 
alleen mogelijk een hengst in te schrijven voor de SSA door het gehele dekgeld van het 
desbetreffende jaar te betalen + € 100,- SSA fee. Voor elk jaar dat verstreken is, wordt de 
nabetaling met de helft van het dekgeld verhoogd. Bijvoorbeeld: Na 1 april 2020 is het 
mogelijk om een hengst in te schrijven voor de SSA 2019 (dekjaar 2020, veulenjaar 2021) 
door het volledige dekgeld van 2020 te betalen + SSA fee. Voor de SSA van 2018 (dekjaar 
2019, veulenjaar 2020) is dit mogelijk voor 1,5 keer het dekgeld van 2019 + SSA fee.  

 
 
Artikel 7: Futurity en Maturity shows  

1. De Futurity en Maturity zijn wedstrijden voor nakomelingen van hengsten die verkocht zijn via 
de SSA. Deze wedstrijden worden gehouden tijdens een NQHA show in het najaar.   

2. De volgende klassen zullen worden uitgeschreven:  
 



   
Futurity 

 Halter Weanling – stallion & mare 

 Halter Yearling – stallion, gelding & mare 

 Halter Two year old – stallion, gelding & mare 

 Halter Three year old – stallion, gelding & mare 
 
2 en 3 jarigen 
 

 Longe line 

 Trail in Hand 
 
4 en 5 jarigen 
 

 Ranch Riding 

 Ranch Trail 

 Western Pleasure 

 Hunter under Saddle 

 Trail 

 Reining 
 
Maturity 
 
6, 7 en 8 jarigen 
 

 Ranch Riding 

 Ranch Trail 

 Western Pleasure 

 Hunter under Saddle 

 Trail 

 Reining 
 

3. De deelnemende nakomelingen moeten bij de AQHA zijn geregistreerd en genomineerd zijn 
voor de NQHA Futurity en Maturity.  

4. De vader van deze nakomelingen dient te zijn inbetaald via de SSA twee jaar voordat het 
veulen geboren wordt (bijvoorbeeld: inbetaald in SSA 2019, dekjaar 2020, geboortejaar 2021). 
NQHA stelt overzichten beschikbaar waaruit blijkt in welke jaren welke hengsten inbetaald 
zijn.  

a. Mocht een nakomeling zijn geboren uit een rebreed en de hengst is voor dat 
geboortejaar niet inbetaald voor de SSA, dan kan enkel die ene nakomeling 
genomineerd worden voor de Futurity en Maturity.  

5. Alleen de genomineerde nakomelingen zijn startgerechtigd in de Futurity en Maturity. Het 
maakt niet uit waar deze nakomelingen geboren of getraind zijn.  

6. Zowel de hengsteneigenaar als de koper van de deksprong ontvangen een gratis startbewijs 
voor één nakomeling van de betreffende hengst/merrie voor de Futurity/Maturity. Het 
startbewijs is éénmalig te benutten vanaf het geboortejaar tot en met het 8e levensjaar van de 
nakomeling.  

 
Artikel 8: SSA gelden  

1. De gelden die voortkomen uit de SSA worden door de NQHA beheerd. Uitkering van dit SSA-
fonds vindt plaats tijdens de Futurity en Maturity klassen. Het door de SSA verkregen 
nettobedrag wordt, na aftrek van onkosten en fee, voor 100 % in de Futurity uitgekeerd, 
vermeerderd met de startgelden. Het dan verkregen bedrag wordt volgens een verdeelsleutel 
over de winnaars verdeeld, met dien verstande dat het prijzengeld nooit lager is dan het 
startgeld.  



   
2. Van het prijzengeld dat wordt uitgekeerd aan de winnaars van de Futurity en Maturity wordt 70 

% betaald aan de ruiter en 30 % aan de persoon die de hengst heeft ingeschreven voor de 
SSA.  

 

Verdeelsleutel Futurity & Maturity (in %)  

Aantal deelnemers Plaatsing 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 100          

2 60 40         

3 50 30 20        

4 40 30 20 10       

5 38 28 19 10 5      

6 36 26 18 10 6 4     

7 34 24 17 10 8 5 2    

8 32 22 15 10 8 5 4 3   

9 31 21 15 10 8 5 4 4 2  

10+ 30 20 15 10 8 5 4 4 2 2 


