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Inleidende bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
1.
2.

Dit reglement neemt over de terminologie van de statuten en de daarop berustende
reglementen van de vereniging.
Goedgekeurde hengst: een hengst die bij een keuring voor deklicentie of keuring in beroep is
goedgekeurd voor dekking van merries.

Artikel 2. Reikwijdte reglement
Dit reglement regelt de keuring:
-

voor stamboekopname van hengsten,
voor stamboekopname van merries,
voor stamboekopname van ruinen,
voor een deklicentie van hengsten,
van veulens, enters en twenters
en de keuring voor onderscheidingen (predikaten en premies), door of namens de vereniging
te verlenen.

Keuringen algemeen
Artikel 3. Mandaat jury
De keuringen van hengsten, merries, veulens, enters, twenters en ruinen worden opgedragen aan
juryleden die door het bestuur worden aangesteld. De aanwijzing van een jurykorps voor
verschillende keuringen geschiedt door het bestuur.
De commissies voor de keuring en herkeuring van hengsten voor het dekken van merries worden
eveneens door het bestuur benoemd. Deze commissies kunnen, indien geen van de leden dierenarts
is, voor advies worden bijgestaan door één of meer dierenartsen.
Eén van de leden wordt door het bestuur als voorzitter aangewezen.

Artikel 4. Aanstelling juryleden
Het bestuur stelt een jurykorps van een bepaalde grootte vast.

Artikel 5. Publicatie van keuringen
Het bestuur stelt de algemene beleidslijnen, tijd en plaats van de keuringen vast en draagt zorg, dat
daarvan tijdig mededeling wordt gedaan aan de belanghebbenden en publiceert deze zo mogelijk
minstens veertien dagen van tevoren in het verenigingsorgaan en/ of via de website. Geen publicatie
in het verenigingsorgaan bij een keuring voor stamboekopname aan huis of op een andere locatie.

Artikel 6. Algemene bepalingen
De actuele algemene bepalingen die van toepassing zijn op de keuring worden voor aanvang van de
keuring gepubliceerd.
1. Bij het keuren zal behalve met het exterieur, waaronder begrepen de bewegingen in stap en draf,
ook rekening worden gehouden met kleurafwijkingen, het karakter en afstamming der dieren.
2. De normering van minder gewenste erfelijke eigenschappen (gebreken) bij Fell pony’s.
Ten aanzien van minder gewenste erfelijke eigenschappen (erfelijke gebreken) bij Fell pony’s in
Nederland zal gelet worden op volgende afwijkingen:
1. De monden (over- en onderbijter). De positie van de binnen snijtanden van boven- en
onderkaak ten opzichte van elkaar bij een normale positie van het hoofd. Een overbeet tot
een halve tanddikte is acceptabel.
2. De knieën (patellaluxatie naar lateraal, habitueel en stationair). Een mogelijke verplaatsing
van de knieschijf buiten de groeve en buitenste richel, danwel een kniegewricht dat zo af en
toe, of gebruikelijk op slot zit als gevolg van een vastzitten van een deel van de knieschijf op
de binnenste richel van het onderste deel van het bovenbeen.
3. Het geslachtsapparaat. De afwezigheid van een zaadbal in de balzak: beide zaadballen dienen
in de balzak aanwezig te zijn. Tevens wordt aandacht besteed aan de positie van de
zaadballen (zaadbaldraaiingen worden negatief beoordeeld) en het verschil in grootte tussen
de beide zaadballen (maximaal 30% verschil), cryptorchidie (eenzijdig, tweezijdig) en de
grootte en de ligging van de testikels).
4. Afwijkende beenstanden. Duidelijk afwijkende beenstanden die herhaald worden
waargenomen.
5. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van staart- en manen eczeem.
6. Een abnormale slijtage van de binnenste voortanden op basis van stereotiep gedrag.
7. Overige afwijkingen en tekortkomingen die geconstateerd kunnen worden op stand of in
beweging en die mogelijk een erfelijke achtergrond hebben.
3. Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met:
- De mate waarin de afwijking voorkomt
- Het aantal malen dat de afwijking voorkomt
- De mate waarin de verschillende minder gewenste erfelijke eigenschappen (erfelijke
afwijkingen) zich bij de dieren voordoen.
- De mate waarin exterieureigenschappen van invloed zijn op het exterieur, beweging, ras en
type.
4. De hoogte van de pony’s worden op drie- en vijfjarige leeftijd gemeten. De gemeten stokmaat
wordt in het stamboekregister opgenomen. Het meetresultaat en de jaaraanduiding worden op
een meetbriefje vermeld en ondertekend. De pony’s worden gemeten van de schoft tot de grond
door middel vaan een meetlat, voorzien van waterpas.
De omtrek en het model van het pijpbeen worden op drie- en vijfjarige leeftijd gemeten. Het
pijpbeen wordt gemeten ter hoogte van de overgang van kniegewricht naar pijpbeen. De
meetresultaten en de jaaraanduiding worden op een meetbriefje vermeld en ondertekend.
5. Wanneer meerdere personen eigenaar van één pony zijn, dienen deze personen voordat de
melding in de verenigingsorganen verschijnt afzonderlijk lid te zijn van de vereniging. Eigenaren
die geen lid zijn betalen een meerprijs, zoals vastgesteld door het bestuur van de vereniging, en
mogen niet meedoen aan de kampioenschappen.
6. De jury is bevoegd tot het verwijderen uit de keuringsbaan van:
- De pony, waarvan vermoed wordt dat deze voedingssupplementen, stimulerende- of
kalmerende middelen toegediend heeft gekregen om de prestatie op de keuring te

-

-

verbeteren. De niet toegestane middelen worden genoemd op de website
http://www.fei.org/fei/cleansport. De aanwezige dierenarts wordt ingeschakeld om te
beoordelen welke actie er moet worden genomen.
De pony, wanneer deze naar het oordeel van de jury op ontoelaatbare wijze is opgemaakt en
getoiletteerd om eventuele gebreken onzichtbaar te maken. Het invlechten/knippen van
behang, staart en manen is niet toegestaan. Het scheren van de vacht is toegestaan, echter
op de keuring mag het nog nauwelijks zichtbaar zijn. Een sterk geschoren uiterlijk kan
negatieve invloed hebben op de score.
De pony welke duidelijk onregelmatigheid in beweging vertoont en daardoor beoordeling
onmogelijk maakt.
De begeleider en/of aandrijver die zich naar hun mening onbehoorlijk gedraagt c.q. gedragen
en/of uitlaat c.q. uitlaten.

Op de beslissing van de jury staat beroep open ter plekke van de keuring bij het bestuur. De jury
zal hiervan een gemotiveerd verslag uit brengen aan het bestuur.
7. Op na waarschuwing van de ringmeester volgehouden ongewenst gedrag van voorbrengers
en/of eigenaren ten opzichte van de pony’s in de vooropstelling volgt uitsluiting door het
bestuur.
8. De kosten van de diverse keuringen zoals vastgesteld tijdens de algemene vergadering, moeten
voorafgaand aan de keuring worden voldaan.
Indien er bij de beoordeling van veulens bij het afstammelingenonderzoek gebreken naar voren
komen die niet op bovenstaande lijst staan, kunnen deze ook in beschouwing genomen worden bij
het resultaat van het afstammelingenonderzoek.

De keuring van hengsten voor opname in het stamboek
Artikel 7. Algemene bepalingen Hengstenkeuring
De actuele algemene bepalingen die van toepassing zijn op de keuring worden voor aanvang van de
keuring gepubliceerd.
1. Voor stamboekopname komen hengsten in aanmerking die in het jaar van de keuring de leeftijd
van drie jaar of ouder bereiken.
2. Ten behoeve van de stamboekopname worden de pony’s veterinair onderzocht en lineair
gescoord volgens het Scoringsformulier Fell pony.
Bij scoring worden boven- en onderbalk van het formulier ingevuld; de bovenbalk behelst
constateringen ten aanzien van het aangeboden dier, de onderbalk spreekt de waardering uit.
3. Hengsten met veterinaire tekortkomingen of gebreken zullen niet toegelaten worden en kunnen
voor een second opinion worden aangeboden bij de Universiteitskliniek voor paarden van de
Faculteit voor Diergeneeskundige te Utrecht of een erkende paardenkeuringsdierenarts, niet
zijnde de eigen dierenarts. De uitslag van de second opinion is bindend.
4. De toegekende waarderingen hebben de volgende betekenis:
- Vier: zeer onvoldoende
- Vijf: onvoldoende
- Zes: voldoende
- Zeven: ruim voldoende

- Acht: goed
- Negen: zeer goed
- Tien: uitmuntend
5. De voor stamboekopname aangeboden hengsten dienen zonder ijzers te worden aangeboden.

Artikel 8. Hoogte
Driejarige hengsten met een stokmaat groter dan 140 cm worden niet in het stamboek opgenomen.
Een hengst met een hoogte van meer dan 142.2 cm wordt niet in het Stamboek maar in het Register
bijgeschreven.
Hengsten worden opnieuw op 5-jarige leeftijd gemeten en indien de stokmaat groter is dan
142.2 cm zullen deze hengsten uit het Stamboek worden verwijderd en in het Register worden
bijgeschreven.

Artikel 9. Procedure keuring deklicentie
1. De aangeboden hengst dient goedgekeurd te zijn voor stamboekopname of in het stamboek zijn
opgenomen.
2. Hengsten die voor een deklicentie op de keuring worden aangeboden, worden veterinair gekeurd
volgens de richtlijnen opgenomen in de bijlage. De bevindingen van de veterinaire keuring
worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend. De eigenaar ontvangt van dit rapport een kopie
van het stamboeksecretariaat.
3. Hengsten met veterinaire tekortkomingen of gebreken zullen niet toegelaten worden. De door de
veterinaire adviseur geconstateerde bemerkingen die een mogelijke erfelijke achtergrond
hebben, kunnen een belemmering zijn voor de toelating van de hengst. Beroep tegen een
afwijzing op veterinaire gronden is mogelijk. Voor een second opinion gelden de richtlijnen
genoemd in artikel 7, lid 3.
4. Alle voor dekking goedgekeurde hengsten krijgen tot de definitieve goedkeuring een
dekbeperking opgelegd.
5. Alle voor dekking goedgekeurde hengsten met dekbeperking dienen aan de jaarlijkse keuring deel
te nemen.
6. Definitief goedgekeurde hengsten nemen deel aan het kampioenschap definitief goedgekeurde
hengsten. Als alternatief mag de hengst ook op een andere manier gepresenteerd worden.
Deelname van definitief goedgekeurde hengsten ouder dan 15 jaar is facultatief.
Niet verschijnen op de jaarlijkse hengstenkeuring dan wel de nakeuring van de hengst met
dekbeperking of definitief goedgekeurd heeft opschorting van de geldigheid van de deklicentie tot
de volgende hengstenkeuring tot gevolg. Eventueel in deze periode van opschorting verwekte
veulens komen niet in het veulenboek maar in het register. Bij overmacht om de hengst niet op de
keuring te laten verschijnen, moet de eigenaar een veterinaire verklaring tonen waarin de
redenen worden genoemd voor de afwezigheid. Het bestuur kan de opschorting van de
deklicentie voor één jaar ongedaan maken.
Voor driejarige of oudere hengsten met een door The Fell Pony Society (FPS), of een door FPS
erkend ander stamboek, afgegeven deklicentie, waarvoor de eigenaar een Nederlandse
deklicentie wil aanvragen geldt: Deze hengsten vallen voor het verkrijgen van deze deklicentie
onder dezelfde bepalingen als de Nederlandse hengsten die een eigenaar wil laten keuren voor
dekking en inschrijving in het stamboek.

7. Het verkrijgen van een deklicentie met dekbeperking zal worden vastgesteld door middel van de
behaalde score in de ABCD-beoordeling. Deze beoordeling bestaat uit de onderdelen:
A. Jurybeoordeling.
B. Foal Immunodeficiency Syndrome (FIS) status. Van een hengst die een FIS test ondergaan
heeft, moet het originele certificaat ter controle worden opgestuurd naar het
stamboeksecretariaat. Als het certificaat niet is opgestuurd, geldt de hengst als nietgetest. Een hengst die niet getest is op FIS of waarvan de uitslag niet officieel bekend is
bij het NFPS, kan niet in aanmerking komen voor een deklicentie.
C. Inteeltcoëfficiënt.
D. Foktechnisch advies, afgegeven door de keuringscommissie. Bij dit laatste onderdeel
wordt ondermeer naar verwantschap binnen de populatie gekeken.
Tabel: Overzicht van de ABCD-beoordeling. Indien A + B + C + D ≥ 60%, dan krijgt een hengst een
beperkte deklicentie.

B
FIS

A
Jury
≥45 punten:
43-44,5 punten:

55%
50%

40-42,5 punten:

45%

35-39,5 punten:

30%

Getest, Vrij
Getest,
Drager
Niet getest

C
Inteeltcoëfficiënt

D
Foktechnisch advies

10%
5%

<2,5%
2,5 tot 5%

15% Maximaal 10% voor
verwantschap
10%

-5%

5 t/m 10%

5%

>10%

0%

Maximaal 10% voor
overig
interessante
voordelen hengst

8. Alle goed te keuren hengsten dienen onbeslagen ter keuring te verschijnen, ook bij eventuele heren/ of vervolgkeuringen.

Artikel 10. Bloedgroepen- of DNA-onderzoek en FIS test
1. De keuring van hengsten voor de dekdienst omvat tevens een DNA- of bloedgroepenonderzoek
en een FIS test.
Alle in Nederland gefokte en geïmporteerde, voor de dekdienst aangeboden hengsten kunnen
slechts goedgekeurd worden indien via DNA-onderzoek is vastgesteld dat zij afstammen van de in
het paspoort vermeld staande:
- Vader van de hengst
- Moeder van de hengst
Wanneer de uitslag van beide testen niet voor de keuringsdatum bij het stamboeksecretariaat
bekend zijn, kan een hengst niet worden goedgekeurd.
2. Indien er twijfels zijn over de kleur van een voor de dekdienst aangeboden hengst, kan het
bestuur de eigenaar verplichten bewijs van de kleur te overleggen middels een DNA test.

Artikel 11. Premiegrenzen
Aan een in het stamboek ingeschreven hengst kan een premie worden toegekend op grond van de
volgende voorwaarden:
-

Bij het behalen van 45 punten of meer: een eerste (1e) premie.

-

Bij het behalen van 40-44,5 punten: een tweede (2e) premie.
Bij het behalen van 35-39,5 punten: een derde (3e) premie.

De behaalde premies zullen met terugwerkende kracht worden vermeld in het paspoort van de
desbetreffende pony.
Bij een keuring voor stamboekopname aan huis of een andere locatie wordt de waardering op de
onderbalk van het scoringsformulier aangegeven met; zeer onvoldoende, onvoldoende, voldoende,
ruim voldoende, goed, zeer goed, uitmuntend. Op grond hiervan worden er geen premies
toegekend.

Artikel 12. Uitslag van de keuring
Wanneer de keuring is verricht, wordt gehandeld overeenkomstig de volgende punten:
1. De uitslag wordt terstond na afloop van die keuring aan de houder van de hengst medegedeeld,
bij afkeuring schriftelijk onder opgaaf van reden van de afkeuring.
2. Indien de hengst is goedgekeurd, wordt de houder zo spoedig mogelijk na de keuring een bewijs
ter hand gesteld.
3. Op het bewijs van goedkeuring moet de geldigheidsduur van de goedkeuring vermeld worden.

Artikel 13. Aanvragen herkeuring
Binnen acht dagen nadat is medegedeeld dat de hengst is afgekeurd, kan de eigenaar van de
afgekeurde hengst via het secretariaat herkeuring aanvragen.
De kosten van herkeuring zoals vastgesteld tijdens de algemene vergadering, moeten bij de aanvraag
worden voldaan.

Artikel 14. Commissie herkeuring
De herkeuring zoals bedoeld in artikel 13 zal in overeenstemming met artikel 3 van dit reglement
worden verricht door een andere commissie dan die belast was met de hengstenkeuring keuring.

Artikel 15. Bijzondere keuring/nakeuring
Wanneer een hengst, gezien het attest van een dierenarts, of door bewezen overmacht -dit ter
genoegdoening van het bestuur-, zich niet heeft kunnen onderwerpen aan de daarvoor aangewezen
keuringen van hengsten voor de dekdienst, of wanneer een hengst ten tijde van deze keuring minder
dan in totaal drie weken in Nederland is geweest, kan voor deze hengst een bijzondere keuring
worden aangevraagd.
Hiervoor dient, met de aanvraag, het vastgestelde tarief te worden voldaan. Een veterinair attest
dient binnen drie dagen te worden overgelegd bij het stamboeksecretariaat van de vereniging.

Artikel 16. Dekbeperking bij niet definitieve goedkeuring
Voor hengsten die nog niet definitief zijn goedgekeurd, geldt, behoudens het bepaalde in artikel 17,
de beperking tot tien dekkingen per jaar.

Artikel 17. Verruiming dekbeperking
1. Eigenaren van dekhengsten die bij het NFPS geregistreerd zijn kunnen bij het bestuur vragen om
verruiming van de huidige dekbeperking van 10 naar 15.
2. Om een dekverruiming te kunnen krijgen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a. Op de nationale Fell Pony merriekeuring moet 80% van de levend geboren veulens
(minimaal 6) van deze hengst worden getoond.
b. De veulens, lopend bij de moeder, zullen door de aangewezen keuringscommissie als
groep en individueel worden beoordeeld, met als leidraad de keuringsrichtlijnen zoals
deze op het moment van keuren bekend zijn.
c. De veulens moeten:
i. Voldoende ras typisch zijn
ii. Geen veterinaire gebreken hebben
iii. Handhaving t.o.v. de moeder laten zien
3. De keuringscommissie zal de beoordeling met het daaraan verbonden advies doen toekomen
aan het bestuur, dat zijn beslissing schriftelijk aan de eigenaar mededeelt.
4. Deze beoordeling is bindend voor het daaropvolgende dekseizoen, de eigenaar is echter vrij om
opnieuw een verruiming aan te vragen.
5. Als de eigenaar van de hengst niet het voorgeschreven aantal veulens op de keuring kan laten
zien, komt de hengst niet in aanmerking voor dekverruiming.
6. In geval van overmacht, waardoor een veulen met moeder niet naar de keuring komt, beslist het
bestuur, hoe te handelen.
7. De kosten van de keuring moeten voorafgaand aan de keuring worden voldaan.

Artikel 18. Afstammelingenonderzoek
Overeenkomstig het gestelde in artikelen 7 en 9 van het keuringsreglement zal het bestuur de
verplichting opleggen om afstammelingen van hengsten te laten keuren.
De keuringsresultaten voor beoordeling gelden alleen voor behaalde resultaten van keuringen van
het NFPS.
Door het bestuur wordt voor dit doel een keuringscommissie samengesteld om de keurings- en
veterinaire resultaten van de afstammelingen te beoordelen. Het zal slechts éénmaal per jaar
mogelijk zijn om afstammelingen van een bepaalde hengst te beoordelen met dien verstande dat
herbeoordeling van dezelfde afstammelingen kan worden aangevraagd. Deze herbeoordeling dient in
hetzelfde jaar plaats te vinden als het afstammelingenonderzoek en dient binnen acht dagen na
ontvangst van de uitslag schriftelijk te worden aangevraagd. Vervolgkeuringen van andere
afstammelingen van dezelfde hengst zullen niet worden gehouden.
Het bestuur kan, gehoord de keuringscommissie, indien het dit voor haar beleid dienstig acht, op
ieder gewenst moment tot een nieuwe afstammelingenkeuring verplichten.
Indien de eigenaar van de hengst aan de hem opgelegde verplichting geen gevolg geeft, wordt de
deklicentie van de desbetreffende hengst ingetrokken. De licentie kan weer worden verleend als de
eigenaar besluit alsnog zijn medewerking te verlenen aan een afstammelingenkeuring.
De keuringresultaten van de nakomelingen zijn bepalend voor de uitslag

Artikel 19. Procedure afstammelingenbeoordeling
Een in het stamboek opgenomen hengst moet worden beoordeeld op zijn afstammelingen in het
jaar, waarin de oudste afstammelingen drie jaar worden en het vereiste minimumaantal
nakomelingen heeft. Kan het aantal nakomelingen niet worden gehaald, wordt uitstel verleend tot
het aantal genoemd in lid d is bereikt.
De verdere voorwaarden zijn:
a. De stokmaat van de aangeboden hengst mag niet groter zijn dan 142.2 cm.
b. De hengst mag niet eerder op afstammelingen beoordeeld zijn.
c. Het aantal gekeurde nakomelingen omvat de leeftijdscategorieën veulens, jaarlingen, twenters
en driejarigen en ouder door deze hengst verwekt. Van het aantal te beoordelen nakomelingen
dient 50% te bestaan uit driejarigen en ouder. Bij een oneven aantal nakomelingen wordt deze
categorie naar boven afgerond. Wanneer van een leeftijdscategorie geen nakomelingen geboren
zijn, mag met uitzondering van de leeftijdsgroep driejarigen en ouder, compensatie worden
gezocht in andere categorieën.
d. Er dienen ten minste 6 nakomelingen te zijn gekeurd.
e. De te keuren veulens dienen vergezeld te gaan door hun moeder.
f. Voor nakomelingen van hengsten die volgens bovenstaande procedure geen Nederlandse
deklicentie meer hebben, zal opneming in het stamboek van het NFPS niet openstaan.
g. Hengsten waarover het bestuur een positief advies heeft ontvangen, zullen definitief of definitief
met een maximumaantal dekkingen per jaar worden goedgekeurd. Zij zullen echter wel jaarlijks
op de hengstenkeuring getoond moeten worden. Bij een leeftijd ouder dan 15 jaar is dit
facultatief.
h. Zowel het bestuur als de eigenaar van de hengst kan een afstammelingenkeuring aanvragen/
organiseren.
De minimum kosten van de afstammelingenkeuring moeten door de eigenaar van de hengst worden
voldaan. Verrekening van de werkelijke kosten dienen te worden voldaan voordat de wijziging van de
dek licentie wordt ingeschreven.

Artikel 20. Uitslag afstammelingenonderzoek
Op grond van de bevindingen van het afstammelingenonderzoek wordt een dekhengst:
-

Voor het leven goedgekeurd met of zonder dekbeperking met maximumaantal jaarlijkse
dekkingen of
afgekeurd als dekhengst onder intrekking van de deklicentie.

Artikel 21. Sterpredikaat hengsten
Aan een in het stamboek ingeschreven hengst met een beperkte of definitieve deklicentie wordt het
predikaat ‘Ster’ toegekend, wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden:
-

Het behalen van 45 punten of meer, met geen waardering lager dan zes (6) op de genoemde
beoordelingspunten.

Artikel 22. Preferente hengsten
Hiervoor moet een hengst aan de volgende voorwaarden hebben voldaan:
-

De hengst heeft een definitieve deklicentie en is ingeschreven bij het NFPS.
De hengst moet minimaal 35 geregistreerde nakomelingen hebben in Nederland.
Door de afstammelingen van de hengst moeten volgens onderstaande tabel een minimumaantal
punten van 120 worden behaald.
Een nakomeling kan slechts één keer voor het benodigde aantal punten een bijdrage leveren.
Hengsten

Dochter

Zoon hengst /
ruin

Veulenpremie

0

0

Enterpremie

0

0

Twenterpremie

0

0

Derde Premie

4

4

Tweede Premie

8

8

Eerste Premie

10

10

e

10

Goedgekeurd met dekbeperking 3 premie
Goedgekeurd met dekbeperking 2e premie

15

Goedgekeurd met dekbeperking 1e premie
Definitief goedgekeurd
Kroonpredikaat

Zoon hengst
met NFPS
deklicentie

18
25
15

Postuum kan het preferentschap onbeperkt na de dood van de hengst worden aangevraagd. Na
castratie kan geen preferentschap meer worden aangevraagd.
Het preferentschap kan door de eigenaar of andere belanghebbende, welke lid is van het NFPS,
worden aangevraagd.
Na het toekennen van het preferentschap door het bestuur zal dit worden gepubliceerd in het
verenigingsorgaan en/of op de website.

Artikel 23. Sport- en prestatiepredikaat hengsten
1. Pony’s die op een dusdanig niveau presteren in de wedstrijdsport, kunnen hiervoor beloond
worden door middel van een sportpredikaat. Deze wordt toegekend wanneer één of meerdere
van deze prestaties bereikt worden:
Discipline
Ruiters
Menners
Endurance/ Mendurance
Western
Springen
SGW
IBOP

Klasse met aantal winstpunten
L2+5
M+5 (dressuur)
Klasse M + 3 (SWM)
Klasse II + 3
Level II + 3
0.70-klasse (C-pony’s) / 0.80-klasse (d-pony’s) 10
winstpunten
1.00-klasse (paarden) 5 winstpunten
B+4 (pony’s en paarden)
A/AA score

Een sportpredikaat kan pas worden aangevraagd wanneer aangetoond kan worden dat de pony
daadwerkelijk de benodigde resultaten op officiële wedstrijden heeft behaald (bijvoorbeeld d.m.v.
een kopie van ‘MIJN KNHS’).
2. Hengsten kunnen in aanmerking komen voor een prestatiepredikaat, op basis van de
sportresultaten van hun afstammelingen:
Geslacht
Merrie
Hengst

Aantal nakomelingen met sportpredikaat
2
2

3. Het NFPS organiseert een IBOP aangespannen en onder het zadel op de sportdag bij voldoende
inschrijvingen. Een IBOP-score van AA/A levert een sportpredikaat op.
De diverse proeven voor IBOP worden opgenomen in een bijlage.

Keuring van merries voor opname in het stamboek
Artikel 24. Algemene bepalingen merriekeuring
1. De stamboekopname geschiedt vanaf driejarige leeftijd.
2. Ten behoeve van de stamboekopname worden de pony’s veterinair onderzocht en lineair
gescoord volgens het Scoringsformulier Fell Pony.
Bij de scoring worden de boven- en de onderbalk van het formulier ingevuld; de bovenbalk
behelst constateringen ten aanzien van het aangeboden dier, de onderbalk spreekt een
waardering uit.
Merries met veterinaire tekortkomingen of gebreken zullen niet toegelaten worden en kunnen
voor een second opinion worden aangeboden gelden richtlijnen genoemd in artikel 7, lid 3. De
uitslag van de second opinion is bindend.
3. De toegekende waarderingen hebben de volgende betekenis:

- Vier: zeer onvoldoende
- Vijf: onvoldoende
- Zes: voldoende
- Zeven: ruim voldoende
- Acht: goed
- Negen: zeer goed
- Tien: uitmuntend
4. De voor stamboekopname aangeboden merries dienen zonder ijzers te worden voorgebracht.
5. Voor stamboekopname aan huis of op een andere locatie wordt de waardering op de onderbalk
van het scoringsformulier worden de cijfers vervangen door de bijbehorende betekenis. De
genoemde premiegrenzen zijn niet van toepassing.

Artikel 25. Hoogte
De hoogte van de driejarige merries wordt gemeten. Een pony met een hoogte van meer dan 142.2
cm wordt niet in het Stamboek maar in het Register bijgeschreven. De gemeten stokmaat wordt in
het stamboekregister opgenomen. Het meetresultaat en een jaaraanduiding worden op een
meetbriefje vermeld en ondertekend.
Merries worden opnieuw op 5-jarige leeftijd gemeten en indien de stokmaat groter is dan 142.2 cm
zullen deze merries uit het Stamboek worden verwijderd en in het Register worden bijgeschreven.

Artikel 26. Sterpredikaat
Aan een in het stamboek ingeschreven pony wordt het predikaat ‘Ster’ toegekend, wanneer is
voldaan aan de volgende voorwaarden:
-

Het behalen van 45 punten of meer, met geen waardering lager dan zes (6) op de genoemde
beoordelingspunten.

Artikel 27. Kroonpredikaat
Het predikaat ‘Kroon’ wordt toegekend:
-

Aan een Fell Pony merrie die minimaal twee levende veulens heeft voortgebracht en zelf op
diverse keuringen tweemaal een eerste, of eenmaal een eerste en tweemaal een tweede of
viermaal een tweede premie heeft behaald.

Artikel 28. Preferente merries
Hiervoor moet een merrie aan de volgende voorwaarden hebben voldaan:
1. De merrie dient ingeschreven te zijn bij het NFPS.
2. Door de afstammelingen van de merrie moeten volgens onderstaande tabel een minimumaantal
van punten van 40 worden behaald.
3. Er moeten minstens vier nakomelingen bijdragen in het minimum benodigd aantal punten,
behalve wanneer de merrie voor haar tiende jaar gestorven is, in welk geval kan worden volstaan
met drie nakomelingen.
4. Een nakomeling kan slechts één keer voor het benodigde aantal punten een bijdrage leveren.

Merries

Dochter

Veulenpremie

1

Zoon
hengst /
ruin
1

Enterpremie

1

1

Twenterpremie

2

2

Derde Premie

4

4

Tweede Premie

8

8

Eerste Premie

10

10

Zoon hengst
met NFPS
deklicentie

Goedgekeurd met dekbeperking 3e premie

10

Goedgekeurd met dekbeperking 2e premie

15

Goedgekeurd met dekbeperking 1e premie

18

Definitief goedgekeurd

-

-

25

Kroonpredikaat

15

-

-

Postuum kan het preferentschap onbeperkt na de dood van de merrie worden aangevraagd. Het
preferentschap kan door de eigenaar of andere belanghebbende, welke lid is van het NFPS, te
worden aangevraagd.
Na het toekennen van het preferentschap door het bestuur zal dit worden gepubliceerd in het
verenigingsorgaan en/of op de website.

Artikel 29. Premiegrenzen
Aan een in het stamboek ingeschreven pony kan een premie worden toegekend op grond van de
volgende voorwaarden:
-

bij het behalen van 45 punten of meer: een eerste (1e) premie;
bij het behalen van 40-44,5 punten: een tweede (2e) premie;
bij het behalen van 35-39,5 punten: een derde (3e) premie.

De behaalde premies zullen met terugwerkende kracht worden vermeld in het paspoort van de
desbetreffende pony;

Artikel 30. Sport- en prestatiepredikaat merries
1. Pony’s die op een dusdanig niveau presteren in de wedstrijdsport, kunnen hiervoor beloond
worden door middel van een sportpredikaat. Deze wordt toegekend wanneer één of meerdere
van deze prestaties bereikt worden:
Discipline
Ruiters
Menners
Endurance/Mendurance
Western
Springen
SGW
IBOP

Klasse met aantal winstpunten
L2+5
M+5 (dressuur)
Klasse M+3 SWM
Klasse II + 3
Level II + 3
0.70-klasse (C-pony’s) / 0.80-klasse (d-pony’s) 10
winstpunten
1.00-klasse (paarden) 5 winstpunten
B+4 (pony’s en paarden)
A/AA score

Een sportpredikaat kan pas worden aangevraagd wanneer aangetoond kan worden dat de pony
daadwerkelijk de benodigde resultaten op officiële wedstrijden heeft behaald (bijvoorbeeld
d.m.v. een kopie van ‘MIJN KNHS’).
2. Merries kunnen in aanmerking komen voor een prestatiepredikaat, op basis van de
sportresultaten van hun afstammelingen:
Geslacht
Merrie
Hengst

Aantal nakomelingen met sportpredikaat
2
2

3. Het NFPS organiseert een IBOP aangespannen en onder het zadel op de sportdag bij voldoende
inschrijvingen.

Keuring van veulens, entermerries, twentermerries en ruinen
Artikel 31. Premies
Het Stamboek kent de volgende predikaten: veulenpremie, enterpremie en twenterpremie. Deze
kunnen alleen op de Centrale Keuring toegekend worden. Voor het toekennen van een van deze
premies komt een pony in aanmerking die minimaal 40 punten heeft behaald op de onderbalk van
het scoringsformulier

Artikel 32. Ruinen en hengsten zonder deklicentie
Voor driejarige en oudere ruinen en voor hengsten die in het Stamboek zijn opgenomen, zijn
artikelen 26, 29 en 30 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 33. Keuringskosten
De kosten zoals vastgesteld tijdens de algemene vergadering, moeten op de keuringsdag worden
voldaan of na het ontvangen van een rekening. Een deel van de keuringskosten blijven verschuldigd,
indien een pony, na aanmelding voor de keuring wordt uitgeschreven.

Bijlage
Veterinair onderzoeksprotocol hengstenkeuring
a. Identiteit.
Aftekeningen worden gecontroleerd op juistheid t.a.v. de gegevens op het paspoort en de controle
van het chipnummer.
b. De hoogtemaat.
De schofthoogte wordt bepaald op het hoogste punt van de schoft met behulp van een meetlat met
een waterpas. De plaats van meting moet een harde, vlakke ondergrond hebben.
c. De mond.
De boven- en onderkaak dienen gelijk van lengte te zijn. Een overbeet zal geaccepteerd worden tot
maximaal een kwart tanddikte. Een onderbeet wordt niet geaccepteerd.
d. Het bewegingsapparaat.
De hengsten worden beoordeeld op de rechte lijn en op de korte voltes. De hengsten dienen
correcte, regelmatige bewegingen te hebben met een normaal functioneren van de gewrichten.
Bij de inspectie en palpatie van de gewrichten - met extra aandacht voor de knieën - mogen geen
afwijkingen worden vastgesteld.
De voeten worden opgenomen, de hoefvorm wordt beoordeeld en er wordt aandacht geschonken
aan een eventuele sterke stand- of vorm- corrigerende hoefverzorging. De ondervoeten worden
ingebogen.
e. Het geslachtsapparaat.
De hengst dient te beschikken over twee normaal ontwikkelde testikels. Een verschil in
grootte(volume) tot 50% is acceptabel.
Een permanente verandering in de positie van één of beide testikels is niet toegestaan.
f. De ogen
Er mogen geen verschijnselen van cataract (lensvertroebeling) of maanblindheid worden vastgesteld.
Maanogen zijn niet toegestaan. Ringogen zullen met
reserve beoordeeld worden.
g. De staart en de manen.
Er mogen geen verschijnselen worden waargenomen die wijzen op het hebben van staart- en manen
eczeem. Het op kunstmatige wijze aanbrengen van extra staart- en manenharen is niet toegestaan.

IBOP-proeven
IBOP ruiters en IBOP menners
De IBOP-proeven die verreden worden tijdens de door de vereniging georganiseerde sportdagen,
zullen gepubliceerd worden op de website van de vereniging.

