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Artikel 1. Begripsbepalingen 
1. Dit reglement neemt de terminologie over van de statuten en de daarop rustende 
reglementen van de Vereniging het Nederlands Fell Pony Stamboek en verstaat voorts onder: 

- Goedgekeurde hengst: een hengst die bij een stamboekkeuring of keuring in beroep is 
goedgekeurd voor dekking van merries. 

- Deknummer: een genummerde  aantekening  van  degene,  die  een  goedgekeurde hengst 
bij een merrie heeft toegelaten of gebracht, betreffende een door die hengst verrichte 
dekking van die merrie. 

- Dekbewijs/ geboortebericht: een schriftelijke verklaring van de houder van een vermelde 
dekking van een merrie door die hengst. 

2 Het Nederlands Fell Pony Stamboek is als dochterstamboek erkend door The Fell Pony 
Society, gevestigd in Engeland. 

 

Artikel 2. Onderdelen stamboek 
Het stamboek en/of register van de vereniging bestaat uit een hoofdsectie die wordt onderverdeeld 
in drie klasses: 

- een Stamboek (S), 
- een Veulenboek (V), 
- een Register (R). 

 

Artikel 3. Inschrijving in Stamboek en Register 
1. Tot inschrijving in Stamboek en Register kan alleen worden overgegaan na keuring, met 

uitzondering van veulens, die wel direct geregistreerd kunnen worden in het Register. Voor 
de keuringen is een Keuringsreglement, vastgesteld door de Algemene ledenvergadering, van 
kracht. 
Vanuit het Register is geen doorstroming mogelijk naar het Stamboek, met uitzondering van 
de omstandigheden genoemd in art. 4, lid 4, laatste volzin en in artikel 8, zesde en zevende 
aandachtsstreepje. 

2. Voor driejarige en oudere merries die als stamboekmerrie ingeschreven staan bij de Fell Pony 
Society of een door de Fell Pony Society erkend ander dochterstamboek, dient bij inschrijving 
in het Nederlands Fell Pony Stamboek het volgende overlegd te worden: 
- Een door een bevoegd dierenarts of meter ondertekend meetbriefje, waaruit blijkt 

dat de merrie voldoet aan de geldende hoogtematen, zoals gesteld in Artikel 4, lid 4. 
- Een door een bevoegd dierenarts uitgegeven medische verklaring, waaruit blijkt dat 

de merrie voldoet aan de eisen zoals gesteld in Artikel 4, lid 3. 
- Een uitslag van bloed- of DNA-onderzoek, waarmee de afstamming van het dier 

bewezen kan worden, zoals gesteld in Artikel 4, lid 6. 
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Artikel 4. Bepalingen inschrijving merries 
In het Stamboek kunnen merries worden opgenomen: 

1. waarvan de afstamming kan worden gestaafd door overlegging van: 
- een bewijs van inschrijving in het Veulenboek van het Nederlands Fell Pony Stamboek; 
- een op naam van de merrie door The Fell Pony Society uitgegeven paspoort, inclusief 

chipnummer; 
- een op naam van de merrie paspoort, inclusief chipnummer, uitgegeven door Fell Pony 

Stamboeken uit andere landen, voor zover zij door het moederstamboek erkend zijn. 
2. die tenminste 3 jaar oud zijn;   
3. die vrij zijn van gebreken; 

Ten aanzien van erfelijke gebreken bij  Fellpony’s in Nederland zal gelet worden op de volgende 
afwijkingen: 

- de monden (over- en onderbijters) 
- de knieën (patelluxatie, naar lateraal, habitueel en stationair) 
- cryptorchidie (eenzijdig, tweezijdig en de grootte en de ligging van de testikels) 
- open fontanellen 
- het “krom zijn” (publicatie Hermans 1969) 
- extreem afwijkende beenstanden. 

4. die op driejarige- of oudere leeftijd een maximale hoogte hebben van 142,2 cm, zonder ijzers. De 
pony’s worden gemeten van de schoft tot de grond door middel van een meetlat, voorzien van 
een waterpas. Op vijfjarige leeftijd worden de pony’s opnieuw gemeten.  
Geregistreerde merries die een hoogte hebben van over 142,2 cm, worden in het Register 
bijgeschreven, kunnen niet meer in aanmerking komen voor primering, maar nog wel in de 
fokkerij gebruikt worden. Uit hen geboren veulens worden in het Register ingeschreven. In 
afwijking van artikel 3, tweede volzin, kunnen deze nakomelingen in het stamboek worden 
opgenomen wanneer zij voldoen aan de daarbij gestelde eisen; 

5. die voldoen aan de rasbeschrijving van de Fellpony in artikel 5. 
6. die een bloedgroepen- of DNA-onderzoek hebben ondergaan, waarmee de afstamming is 

vastgelegd en gecontroleerd. 

 

Artikel 5. Engelse en Nederlandse rasbeschrijving 
 

Description of the Fell Pony and Scale of Points 
HEIGHT 
 
HOOGTE 

Not exceeding 14 hands (142,2 cms). 
 
Niet hoger dan 142,2.cm. 

COLOUR& 
MARKINGS 
 
 
KLEUREN EN 
AFTEKENINGEN 

Black,  brown,  bay  and  grey.  Chesnuts,  piebalds  and  skewbalds  are  debarred. A
star and/or a little white on or below the hind fetlock is acceptable. An excess of white
markings is discouraged, but such ponies are eligible for registration. 
 
Zwart, bruin, lichtbruin met zwarte manen en staart en (veranderlijke) schimmel.
Voskleurige, bonte en gevlekte pony’s worden uitgesloten. Een ster en/of wat wit op of
beneden de vetlok achter is acceptabel. Buitensporige witte aftekeningen worden
ontmoedigd, maar zulke pony’s komen in aanmerking voor registratie. 
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HEAD 
 
HOOFD 

Small, well chiselled in outline, well set on, forehead broad, tapering to nose. 
 
Klein, scherp getekend, goed aangezet, breed voorhoofd, taps toelopend naar de neus. 

NOSTRILS 
 
NEUSGATEN 

Large and expanding. 
 
Groot en uitstaand. 

EYES 
 
OGEN 

Prominent, bright, mild and intelligent.  

Opvallend, helder, zachtaardig en intelligent. 

EARS 
 
OREN 

Neatly set, well formed and small. 
 
Mooi aangezet, goed gevormd en klein. 

THROAT & JAW 
 
KEEL EN KAKEN 

Fine, showing no signs of throatiness nor coarseness. 
 
Fijn, zonder te ruim of te grof keelvel. 

NECK 
 
 
HALS 

Of proportionate length, giving good length of rein, strong and not too heavy, 
moderate crest in case of stallion. 
 
Van evenredige lengte, geeft ruimte voor de teugels, sterk en niet te zwaar, met een 
gematigde buiging bij hengsten. 

SHOULDERS 
 
 
SCHOUDERS 

Most important, well laid back and sloping, not too fine at withers, nor loaded at 
the points - a good long shoulder blade, muscles well developed. 
 
Heel belangrijk, goed terugliggend en aflopend, niet te fijn in de schoften of te zwaar 
aangezet aan de uiteinden; een goed lang schouderblad met goed ontwikkelde spieren. 

CARCASE 
 
 
 
ROMP 

Good strong back of good outline, muscular loins, deep carcase, thick through heart,
round ribbed from shoulders to flank, short and well coupled, hind quarters square and
strong with tail well set on. 
 
Goede, sterke, goed uitgelijnde rug, bespierde lendenen, diepe romp, brede borst, rond
geribd van de schouder tot de flank, kort en welgevormd, achterhand vierkant en sterk
met een goed aangezette staart. 

FEET, LEGS AND 
JOINTS 
 
 
 
VOETEN, BENEN 
EN GEWRICHTEN 

Feet of good size, round and well formed, open at heels with the characteristic blue horn,
fair sloping pasterns not too long, forelegs should be straight, well placed not tied at
elbows, big well formed knees, short cannon bone, plenty of good flat bone below knee
(eight inches at least), great muscularity of arm. 
 
Hoeven van een goede grootte, rond en welgevormd, aan de hielen open met het
karakteristieke blauwe hoorn; behoorlijk aflopende, niet te lang kootbeen; de voorbenen
recht en goed geplaatst, niet gebogen bij de ellenbogen, kort kogelbeen, grote goed
gevormde knieën, kort pijpbeen, voldoende lang en plat bot onder de knie (ten minste 20
cm), en goed bespierd. 

HIND LEGS 
 
 
ACHTERBENEN 

Good thighs and second thighs, very muscular, hocks well let down and clean cut, plenty
of bone below joint, hocks should not be sickle nor cow-hocked. 
 
Goed ontwikkelde dijen en bovenbenen, goed bespierd, goed scherp gesneden
spronggewricht, veel been beneden het gewricht, spronggewricht mag niet sikkelvormig
of koehakkig zijn. 
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MANE,TAIL AND 
FEATHER 
 
MANEN, 
STAART EN 
BEHANG 

Plenty of fine hair at heels (coarse hair objectionable), all the fine hair except that at 
point of heel may be cast in summer. Mane and tail are left to grow long. 
 
Veel fijn haar aan de hielen (grof haar is verwerpelijk), het fijne haar behalve dat op de 
punt van de hiel, mag in de zomer uitvallen. Manen en staart moeten lang groeien. 

ACTION 
 
 
 
 
BEWEGINGEN 

Walk, smart and true. Trot well balanced all round, with good knee and hock action,
going well from the shoulder and flexing the hocks, not going too wide nor near behind.
Should show great pace and endurance, bringing the hind legs well under the body when
going. 
 
Stap: welbewust en fier; draf: goed uitgebalanceerd met een goede actie van de knie en
het spronggewricht, goede beweging vanuit de schouder en goede buiging van het
spronggewricht, niet te wijd of te kort achter, moet een goede gang en
uithoudingsvermogen tonen, waarbij de achterhand goed onder het lichaam worden
gebracht. 

GENERAL 
CHARACTER 
 
 
 
ALGEMEEN 
KARAKTER 
 

The  Fell  Pony  should  be  constitutionally  as  hard  as  iron  and  show  good  pony
characteristics with the unmistakable appearance of hardiness peculiar to mountain 
ponies, and at the same time, have a lively and alert appearance and great bone. 
 
De Fell pony moet constitutioneel zo hard als ijzer zijn en goede ponykenmerken 
vertonen met de onmiskenbare hardheid eigen aan bergpony’s en moet tegelijkertijd een 
levendige en alerte uitstraling hebben en een goed beenderengestel. 
  

 
SCALE OF POINTS, zoals gehanteerd door The Fell Pony Society.  

Height and colour Hoogte en kleur 5 
Head, nostrils, eyes, ears, throat/jaw 
and neck 

Hoofd, neus, ogen, oren, kaken, keel en 
wangen 

10 

Shoulders Schouders 15 
Carcase Romp 20 
Feet, legs and joints and hind legs Voeten, benen, gewrichten en achterbenen 25 
Action Gangen 25 
General characteristics Algemene eigenschappen 25 
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Artikel 6. Bepalingen inschrijving hengsten 
In het Stamboek kunnen hengsten worden opgenomen: 

1. waarvan de afstamming kan worden gestaafd door overlegging van: 
a. een bewijs van Inschrijving in het Veulenboek van het Nederlands Fell Pony Stamboek, 
b. een op naam van de hengst door The Fell Pony Society uitgegeven paspoort, inclusief 

chipnummer; 
c. een op naam van de hengst door stamboeken uit andere landen uitgegeven paspoort, 

inclusief chipnummer, voor zover die stamboeken door het moederstamboek erkend zijn. 
2. Die tenminste drie jaar oud zijn. 
3. die vrij zijn van gebreken (zie artikel 4 lid 3). 
4. die op driejarige leeftijd een maximale hoogte hebben van 140 cm (zonder ijzers) of op oudere 

leeftijd een maximale hoogte van 142,2 cm, (zonder ijzers). De pony’s worden gemeten van de 
schoft tot de grond door middel van een meetlat, voorzien van waterpas. 
Geregistreerde hengsten, die groter zijn dan 142,2 cm (zonder ijzers) worden afgekeurd onder 
intrekking van de deklicentie. 

5. die voldoen aan voornoemde raskenmerken van de Fell Pony in artikel 5. 
Bij de beoordeling zal, buiten het exterieur en de verrichtingen, terdege rekening worden 
gehouden met de afstamming en de kwaliteit van de afstammelingen. 

6. die een bloedgroepen- of DNA-onderzoek hebben ondergaan, waarmee de afstamming is 
vastgelegd en gecontroleerd. 

 

Artikel 6a. Bepalingen inschrijving deklicentie. 
De in het stamboek opgenomen hengsten dienen voor inschrijving van een deklicentie met 
dekbeperking te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. Zij moeten een bloedgroepen- of DNA onderzoek hebben ondergaan. 
2. Zij moeten een veterinaire keuring hebben ondergaan volgens de Europese veterinaire 

Richtlijnen van 1 juli 1993. 
3. Zij moeten volgens de ABCD-beoordeling een score van 60% of hoger halen. Overzicht van de 

ABCD-beoordeling: 

A B C D 

Jury FIS Inteeltcoëfficiënt Foktechnisch advies 
≥45 punten: 55% Getest, Vrij 10% <2,5% 15% Maximaal 10% voor 

verwantschap 
43-44 
punten: 

50% Getest, 
Drager 

5% 2,5 tot 5% 10% 

40-42 
punten: 

45% Niet getest -5% 5 
t/m 

10% 5% Maximaal 10% voor 
overig interessante 
voordelen hengst 35-39 

punten: 
30% >10% 0% 

≤34 punten: 20% 

 
4. Zij moeten getest zijn op FIS en de uitslag is officieel bekend bij het stamboeksecretariaat NFPS. 
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5. Goedgekeurde hengsten, die groter zijn dan 142,2 cm (zonder ijzers) worden afgekeurd onder 
intrekking van de deklicentie. 

6. De in het stamboek opgenomen goedgekeurde hengsten moeten worden beoordeeld op 
afstammelingen in het jaar waarin de oudste afstammelingen drie jaar worden. Na een negatieve 
beoordeling worden zij niet meer ingeschreven als dekhengst. 

 

Artikel 7. Inschrijving Veulenboek 
In het Veulenboek kunnen worden opgenomen: 

1. Afstammelingen van goedgekeurde Fell pony hengsten en in het Stamboek ingeschreven 
merries. 

1a. Afstammelingen van een geïmporteerde hengst met een door het FPS afgegeven deklicentie en in 
het Stamboek ingeschreven merries 

2. Pony’s beneden de leeftijd van drie jaar met een op hun naam door The Fell Pony Society 
uitgegeven paspoort, inclusief chipnummer. 

3. Pony’s beneden de leeftijd van drie jaar met een op hun naam door andere Fell Pony Stamboeken 
uitgegeven paspoort, inclusief chipnummer, voor zover die stamboeken door het moederstamboek 
erkend zijn. 

De opname in het Veulenboek van onder punt 1 genoemde dieren geschiedt met inachtneming van 
de volgende bepalingen: 

- uiterlijk veertien dagen na de geboorte van het veulen zendt de eigenaar het dekbewijs/ 
geboortebericht, hem door de eigenaar/houder van een voor dekking van merries goedgekeurde 
hengst ter hand gesteld, behoorlijk ingevuld, aan het Stamboekbureau; 

- het veulen wordt gecontroleerd door een veulencontroleur; 
- bij het veulen, lopend bij de moeder, wordt een microchip ingebracht en het veulen wordt 

geschetst of gefotografeerd door een hiertoe bevoegd persoon; 
- op naam van het veulen wordt een paspoort verstrekt door het stamboekbureau; 
- de verschuldigde kosten zijn door de eigenaar vergoed. 

De uitvoering hiervan geschiedt volgens een door het bestuur vastgestelde procedure. De veulens 
moeten vrij zijn van aantoonbare gebreken. Dieren met aantoonbare gebreken of dieren waarvan de 
moeder niet in het Stamboek is ingeschreven of dieren afstammende van moeders met aantoonbare 
gebreken, ontvangen een document. 

Indien de reden waarom een dier is ingeschreven met een document komt te vervallen, wordt alsnog 
een origineel Bewijs van Inschrijving verstrekt. 

 

Artikel 8. Inschrijving Register 
In het Register worden opgenomen: 

- Dekhengsten die zijn afgekeurd wegens overschrijding van de maximale hoogte van 142,2 cm. 
- Dekhengsten die zijn afgekeurd op grond van de uitkomsten van het afstammelingenonderzoek. 
- Dekhengsten die om veterinaire redenen zijn afgekeurd. 
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- Stamboekmerries die de maximale hoogte van 142,2 cm overschrijden. Afstammelingen van een 
dergelijke registermerrie en een voor dekking aangenomen Fell pony dekhengst kunnen alsnog in 
het Stamboek worden ingeschreven als zij voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. 

- Afstammelingen van Fell pony stamboekmerries gedekt door een ongeregistreerde of niet voor 
dekking goedgekeurde Fell pony hengst. 

- Afstammelingen van een niet in het Stamboek ingeschreven merrie en een goedgekeurde Fell 
pony dekhengst. Wanneer de moeder op een latere keuring alsnog in het Stamboek wordt 
ingeschreven, wordt een registerveulen alsnog in het Veulenboek ingeschreven. 

- Fell pony’s met buitensporige witte aftekeningen of een niet-erkende kleur. Afstammelingen van 
een dergelijke registermerrie en een voor dekking aangenomen Fell pony dekhengst kunnen 
alsnog in het Veulenboek worden ingeschreven als zij voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. 

 

Artikel 9. Voorwaarden inschrijving 
Tot inschrijving in het Stamboek, Register of Veulenboek zal niet worden overgegaan, dan nadat de 
eigenaar het voor inschrijving verschuldigde bedrag aan de penningmeester van de vereniging heeft 
voldaan. 

 

Artikel 10. Tenaamstelling afstammingsbescheiden 
Bij de voor inschrijving in het Stamboek, Register, Veulenboek aan te bieden pony’s dienen de over te 
leggen afstammingsbescheiden op naam te staan van aanbieder/eigenaar. 

 

Artikel 11. Op te nemen gegevens 
Bij inschrijving in het Stamboek zullen van iedere pony de volgende gegevens worden opgetekend: 

A. De volledige naam, het registratienummer en het 15-cijferige levensnummer 
B. Plaats, datum en jaar van inschrijving 
C. Geslacht 
D. Kleur en kentekenen 
E. Schofthoogte(stokmaat) zonder hoefijzers 
F. Geboortejaar en zo mogelijk datum van geboorte 
G. Afstamming 
H. Naam en woonplaats van de eigenaar 
I. Naam en woonplaats van de fokker 
J. Bekroningen op stamboekkeuringen 
K. Predikaten 
L. Chipnummer 
M. Bloed en/of DNA onderzoek 
N. FIS test 

 

Artikel 12. Gegevens in Register 
Bij de inschrijving in het Register zullen de onder artikel 11 genoemde gegevens worden aangetekend 
met die beperking, dat uitsluitend de afstamming wordt erkend. 
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Artikel 13. Paspoort 
Ten bewijze van inschrijving in het Stamboek, Veulenboek, Register zal een gewaarmerkt paspoort 
dat eigendom van de vereniging blijft, aan de eigenaar van het dier in bewaring worden gegeven. 

 

Artikel 14. Duplicaat paspoort 
Eigenaren van Fell pony’s, waarvan het paspoort of het Bewijs van Inschrijving, om welke reden dan 
ook niet meer voorhanden is, kunnen desgewenst een aanvraag indienen bij het bestuur van de 
vereniging. Als het resultaat van Inschrijving, van het archiefonderzoek en het eventuele DNA-
onderzoek positief verloopt, kan het bestuur besluiten opnieuw een paspoort te verstrekken. 

Alle kosten hiermede verband houdende moeten gedragen worden door de aanvrager/eigenaar, 
tenzij deze door een procedurefout zijn veroorzaakt. 

 

Artikel 15. Algemene bepalingen paspoort 
1. Het paspoort of het Bewijs van Inschrijving is slechts geldig in handen van hem/haar, die 

daarop als eigenaar van het dier is vermeld. 
2. Hij/zij die het paspoort of het Bewijs van Inschrijving onder zich heeft, is verplicht dit 

paspoort of Bewijs van Inschrijving, binnen twee weken nadat het dier door dood aan zijn 
eigendom is onttrokken, aan het secretariaat van de vereniging te doen toekomen. 
Desgewenst   zendt   het   stamboekbureau   het   ongeldig   gemaakte   paspoort   aan   de 
eigenaar terug. 

3. Bij verkoop van een pony aan een niet-lid van de vereniging dient de verkoop aan het 
stamboekbureau te worden meegedeeld. 

 

Artikel 16. Bijwerken paspoort 
Bij opname in het Stamboek of Register wordt het paspoort van pony’s ingenomen, bijgewerkt en 
daarna weer aan de eigenaar van het dier in bewaring gegeven na voldoening van de kosten. 

 

Artikel 16a. Aantekening FIS in paspoort 
1. Wanneer een dier op het Foal Immunodeficiency Syndrome (FIS) is getest, kan de eigenaar 

om een aantekening in het paspoort verzoeken. De aantekening omvat vrij= geen drager en 
drager= het gen is vastgesteld.      

2. Wanneer van beide ouders het DNA-profiel is vastgesteld en dat door een FIS test is 
vastgesteld dat beide geen drager van het gen zijn en het DNA-profiel van het veulen is 
vastgesteld, kan de eigenaar verzoeken om de aantekening geen drager in het paspoort van 
het veulen op te laten nemen.     
Het opnemen van deze aantekening is geen vrijstelling voor de verplichting van een FIS test 
voor het verkrijgen van een deklicentie. 

3. De uitslagen van zowel de DNA-profielen en de FIS testen dienen officieel bekend te zijn bij 
het stamboeksecretariaat. 
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Artikel 17. Archivering geboorteberichten 
Bij opname in het Veulenboek worden de geboorteberichten van de pony’s ingenomen, waarna deze 
gedurende vijf jaar in het archief van de vereniging zullen worden bewaard, alvorens te worden 
vernietigd. 

 

Artikel 18. Termijn overschrijvingen 
Leden van de vereniging dienen binnen één maand na aankoop het stamboekbureau te verzoeken de 
door hen aangekochte dieren op hun naam over te schrijven. 

 

Artikel 19. Voldoening kosten overschrijvingen 
Tot de in vorig artikel bedoelde overschrijving zal niet worden overgegaan, dan nadat het door de 
koper voor de overschrijving verschuldigde bedrag aan de penningmeester van de vereniging is 
voldaan. 

 

Artikel 20. Bewijs overschrijving 
Ten bewijze van de overschrijving geeft de vereniging het paspoort, voorzien van wijzigingen aan de 
koper in bewaring. 

 

Artikel 21. Afdracht bijdrage hengstenhouders 
Het lidmaatschap legt aan de leden-hengstenhouder de verplichting op om een op grond van artikel 
23 vast te stellen bedrag per merrie die door hun hengst of hengsten is gedekt, in de kas van de 
vereniging te storten vóór 1 november van het lopende jaar. 

De eigenaar of houder die niet voldoet aan het hierbij bepaalde, kan door het bestuur een passende 
sanctie opgelegd krijgen. 

De hengsten waarvan de eigenaar of houder de te betalen afdracht weigert te voldoen, worden niet 
op naam van een ander overgeschreven en de veulens door deze hengst nadien verwekt, niet in de 
het Stamboek of Register van de vereniging geregistreerd. 

De overschrijving van deze dieren en de inschrijving of registratie van hun afstammelingen heeft niet 
plaats, voordat de achterstallige afdrachten zijn voldaan. 

 

Artikel 22. Verlenging termijnen 
Het bestuur is bevoegd om van geval tot geval, wanneer bijzondere omstandigheden daartoe 
aanleiding geven de in artikel 7, 18 en 21 genoemde termijnen te verlengen. 

 

Artikel 23. Vaststelling hoogte bijdragen 
De hoogte van in dit reglement genoemde kosten wordt op voorstel van het bestuur door de 
algemene vergadering vastgesteld bij behandeling van de begroting en het beheer van de financiën 
van de vereniging. 
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Artikel 24. DNA-onderzoek 
Het bestuur kan pony’s onderwerpen aan een DNA-onderzoek. 

Eigenaren van fokdieren zijn verplicht het DNA-patroon van hun dieren te laten vaststellen en de 
daarvoor benodigde haren naar het stamboekbureau op te sturen. 

 

Artikel 25. Geen overeenkomst afstamming en DNA-onderzoek 
Indien bij vaststelling van het DNA-profiel blijkt, dat dit niet overeenstemt met de opgegeven 
afstamming, heeft het bestuur het recht ten aanzien van de pony en zijn/haar afstammelingen: 

- de afstamming af te wijzen, 
- de inschrijving te wijzigen, 
- de inschrijving ongedaan te maken. 

Wanneer in het Stamboekreglement gesproken wordt over DNA-onderzoek geldt dat de afstamming 
van een pony kan worden gecontroleerd door middel van DNA-onderzoek indien: 

1. beide ouders nog in leven zijn of dat het DNA van beide ouders bekend is 
2. nog slechts één ouder nog in leven is of dat slechts één ouder het DNA bekend is en 

- het bloedbeeld van beide ouders van het gestorven ouderdier vastgesteld is of nog kan 
worden, of 

- DNA-onderzoek van drie directe nakomelingen (het te controleren dier niet inbegrepen) 
van het gestorven ouderdier en van vaders of moeders vastgesteld kan worden, of 

- het bloedbeeld van één der ouders van het gestorven ouderdier en van twee directe 
nakomelingen (het te controleren dier niet inbegrepen) met dat van hun vaders of 
moeders vastgesteld zijn of nog vastgesteld kunnen worden. 

 

Artikel 26. Strafbepalingen 
Het niet nakomen van, of het opzettelijk handelen in strijd met, dan wel valselijk voldoen aan, 
alsmede de poging om valselijk te voldoen aan enige verplichtingen bij dit reglement aan de leden 
van de vereniging opgelegd, kan door het bestuur bestraft worden overeenkomstig artikel 9 van de 
statuten. 


