Protocol Keuringen van de vereniging Het Nederlands Stamboek voor Tinkers
(Hengsten, merries, ruinen en veulens)
Versie 2018.01 - laatste wijziging 09 mei 2018
ALGEMEEN
Artikel 1
Dit reglement neemt de terminologie over van de statuten en de andere daarop gebaseerde reglementen van de
vereniging van Het Nederlands Stamboek voor Tinkers. Waar de statuten of reglementen niet in voorzien, beslist
het Bestuur.
INLEIDENDE BEPALINGEN
Artikel 2
1.

Dit reglement regelt de keuring van bij het stamboek ingeschreven of voor inschrijving aangemelde
hengsten voor dekking van merries overeenkomstig de wetgeving. Dit reglement regelt daarnaast ook –
ongeacht de geldende wettelijke bepalingen – de wijze waarop hengsten worden beoordeeld ten aanzien van
hun kwaliteiten ter instandhouding en verbetering van het ras, indien en voor zover dit niet in strijd is met
dwingende bepalingen van recht. Tevens regelt dit reglement de keuring voor opname van hengsten,
merries, ruinen, veulens, enters en twenters in de stamboeken en registers van de vereniging.

2.

Dit reglement regelt ook het premie- en keuringspredikatenstelsel voor merries, ruinen, veulens, enters en
twenters.

KEURINGEN ALGEMEEN
Artikel 3
1.

De keuringen zullen geschieden door een keuringscommissie van ten minste 2 juryleden, (hengstenkeuring
tenminste 3 juryleden. Een lid van de keuringscommissie kan geen zitting hebben in het bestuur.

2.

Voor de nakeuring en eventuele tussenkeuringen bepaald het bestuur hoeveel leden van de
keuringscommissie keuren.

3.

Indien een Tinker ter keuring wordt aangeboden, die is gefokt en/of een nakomeling is van een fokdier,
door een van de leden van de keuringscommissie, of zijn/haar eigendom is dan wel het lid anderszins daarbij
betrokken is, zal het betreffende commissielid voor de gehele rubriek vervangen worden. Het voorgaande is
eveneens van toepassing op een familielid in de 1e of 2e graad of een lid van dezelfde huishouding.

PROFIELSCHETS JURYLID EN INSPECTEUR(TRICE)
Artikel 4
De juryleden dienen te voldoen aan de volgende profielschets:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Juryleden dienen bij voorkeur een jurycursus van een erkende organisatie te hebben gevolgd en met een
goed gevolg hebben afgesloten, indien noodzakelijk dienen zij een verkorte interne opleiding te volgen;
Het kunnen uitdragen van het keuringsbeleid van de vereniging;
Beschikken over goede sociale vaardigheden, kennis en affiniteit met het ras;
Dient voldoende kennis te hebben van de Tinker;
Dient voldoende tijd vrij te kunnen maken om voor de vereniging te jureren;
Dient 1x per jaar deel te nemen aan de synchronisatiedag;
Dient te kunnen jureren in teamverband;
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Artikel 5
PROFIELSCHETS COMMISSIE FOKKERIJ
De Foktechnische Commissie is een Commissie van het Bestuur. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit.
De eindverantwoordelijkheid/beslissingbevoegdheid ligt bij het Bestuur.
De leden van de CF dienen te voldoen aan de volgende profielschets:
a. Leden van de CF mogen paarden van 3 jaar en ouder op de keuring indelen in op type. Het Bestuur kan
t.a.t. een ander persoon een extra opdracht in deze geven.
b. Het kunnen uitdragen van het keuringsbeleid van de vereniging.
c. De rastypische eigenschappen, zoals omschreven in de reglementen, kunnen herkennen in een paard.
d. Beschikken over goede sociale vaardigheden, kennis van de Tinker en affiniteit met het ras.
e. Dient voldoende algemene kennis te hebben van de anatomie van het paard.
f. Dient 1x per jaar de synchronisatiedag te volgen.
g. Dient te kunnen werken in teamverband.

DE KEURING
Artikel 6
De keuringen geschieden op plaatsen en tijden door het bestuur bepaald. Het bestuur draagt ervoor zorg, dat
tijdig mededelingen aan belanghebbenden wordt gedaan van tijd en plaats van de keuringen en publiceert deze
door publicatie in het verenigingsorgaan en op de website.
Artikel 7
De vereniging kent de volgende wijze van keuren van hengsten voor dekking van merries, te weten middels een
jaarlijks landelijke hengstenkeuring dan wel jaarlijkse landelijke nakeuring of dan wel een tussentijdse keuring
op dezelfde wijze als de nakeuring, dit op volledige kosten van de aanvrager(s).
Artikel 8
Het bestuur stelt één of meerdere dierenartsen aan als adviseur van de hengstenkeuringscommissie. Deze
dierenartsen hebben in de hengstenkeuringscommissie een stem.
Artikel 9
1.

De bijeenroeping van de keuringscommissie geschiedt door of namens het bestuur van de vereniging. Een
van de leden wordt door het bestuur als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie aangewezen.

2.

De bijeenroeping van de hengstenkeuringscommissie geschiedt door of namens het bestuur. De voorzitter
van het bestuur heeft het recht de vergaderingen van de hengstenkeuringscommissies bij te wonen en heeft
daarin ook een adviserende stem.

Artikel 10
Alle besluiten in de keuringscommissie worden genomen bij meerderheid van stemmen.

KEURING EN NAKEURING VAN HENGSTEN VOOR HET DEKKEN VAN MERRIES
Artikel 11
De eigenaar of houder, die een hengst ter eerste keuring voor de hengsten(na)keuring wenst aan te bieden, is
verplicht daarvan een formulier in te zenden vóór de in het verenigingsorgaan of in het rondschrijven vermelde
sluitingsdatum.
Dit formulier dient ondertekend te worden en de volgende gegevens te bevatten:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

De naam, voorletters, adres, woonplaats van de eigenaar en/of houder en evt. Email adres ;
De naam, leeftijd, transpondernummer en levensnummer van de hengst;
In geval de hengst reeds eerder gekeurd, de plaats en datum van de vorige keuring;
In geval het een stamboekhengst betreft zijn de volgende gegevens verplicht: naam vader,
transpondernummer vader, naam moeder en transpondernummer moeder;
Bij inschrijving bij ander stamboek, de naam van het stamboek vermelden.
Vermelden of u reeds lid bent van het stamboek en in het geval het lidnummer vermelden.

De kosten voor de keuring worden jaarlijks vastgesteld. De kosten zijn inclusief de veterinaire inspectie en
keuring door de jury en exclusief het DNA onderzoek en de voorbrengers, Sperma onderzoek en
Röntgenonderzoek.
Het verschuldigde bedrag moet tijdig worden voldaan op een nader door het bestuur aan te geven wijze.
Inschrijving verplicht tot betaling. Bij afmelding, wegens ziekte, dient een artsverklaring te worden afgegeven.
Het Bestuur kan besluiten het inschrijfgeld te restitueren of de hengst door te schuiven naar de nakeuring of
tussentijdse keuring. Bij afmelding na sluitingsdatum vindt, in principe, geen restitutie plaats. Indien het Bestuur
anders beslist in deze zullen gemaakte kosten in mindering worden gebracht.

Artikel 12
Bij het keuren van hengsten wordt een onderzoek ingesteld naar eventuele erfelijke gebreken. Conform een door
het bestuur vastgestelde lijst.
Artikel 13
1.

Voor de keuring van een hengst geldt een minimumleeftijd van drie jaren te rekenen vanaf 1 januari van het
jaar van geboorte.

2.

Tot de nakeuring of tussentijdse keuring worden toegelaten:
I.
II.
III.

Hengsten, aangemeld voor de keuring en afwezig gebleven zijn op veterinaire gronden. Het veterinair
attest dient binnen drie dagen te worden overlegd.
Hengsten, aangemeld voor de keuring afwezig gebleven door een bewezen overmacht, dit blijft ter
beoordeling aan het bestuur.
Hengsten die aangekocht en/of geïmporteerd zijn drie weken voor of na de keuring.

Artikel 14
Bij alle hengsten, die voor de eerste keer ter keuring verschijnen, wordt een uitgebreide veterinaire inspectie
gedaan, hiervan wordt veterinair rapport opgemaakt.
Artikel 15
Van alle op de keuring verschenen hengsten zal van de uitslag per hengst publicatie plaatsvinden in het
verenigingsorgaan en op de website.
DEKLICENTIE
Artikel 16
Hengsten kunnen voor de volgende rubrieken worden ingeschreven;
Hengsten 3-4 jaar (stamboek of register); voorlopige goedkeuring – deze dienen verplicht terug te keren wanneer
ze 5 jaar zijn.
Hengsten 5 jaar en ouder (stamboek of register); definitieve goedkeuring
Hengsten 7 jaar en ouder (reeds goedgekeurd); Model
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Hengsten in alle leeftijden kunnen tevens worden ingeschreven voor een premiekeuring, desbetreffende hengsten
ontvangen geen deklicentie.

Artikel 17
Bij het keuren zal bij hengsten behalve het exterieur, waaronder begrepen de bewegingen in stap en draf, het
type, het karakter, de afstamming van de dieren, (bij hengsten zal vanaf het vijfde levensjaar) ook gekeken
worden naar het rijden onder het zadel en/of het aangespannen rijden. Het bestuur besluit wanneer deze extra
beoordeling zal worden ingevoerd.

Artikel 18
Op de keuringsdag zelf bestaat de keuring uit drie onderdelen:
De veterinaire inspectie, het voorbrengen op de harde ondergrond en het voorbrengen op de zachte ondergrond.
Wanneer een onderdeel van de keuring is verricht, wordt gehandeld overeenkomstig de volgende punten:
1.

Indien een onderdeel van de keuring is verricht, wordt de uitslag terstond na afloop van die keuring aan de
eigenaar en/of houder van de hengst medegedeeld. Bij niet goedkeuring met opgaaf van redenen.
Desgewenst wordt deze mededeling schriftelijk gedaan.

2.

Indien de hengst is goedgekeurd voor alle drie de onderdelen wordt de hengst door verwezen voor
vruchtbaarheidsonderzoek en röntgenonderzoek.

3.

Op het bewijs van goedkeuring moet de voorzitter van de betrokken commissie de geldigheidsduur van de
goedkeuring vermelden.

Artikel 19
Binnen acht dagen, nadat is medegedeeld, dat de hengst niet goedgekeurd is, kan de eigenaar en/of houder van
de niet goedkeurde hengst bij het stamboekkantoor van de vereniging een nakeuring aanvragen. De kosten van
de nakeuring worden jaarlijks vastgesteld. Het verschuldigde bedrag moet tegelijkertijd met de aanvraag worden
voldaan.
Artikel 20
1.

De nakeuring zoals bedoeld in artikel 19 zal niet worden verricht door dezelfde commissie die belast was
met de initiële keuring.

De beschrijving van de verloop op de keuringsdag zelf zal in de keuringscatalogus worden opgenomen.
AFSTAMMELINGENONDERZOEK – nog niet doorgevoerd – besluit bestuur wanneer dit wel van
toepassing zal zijn.
Artikel 21
1.

Het bestuur, gehoord de hengstenkeuringscommissie zal de verplichting opleggen tot het tonen van
afstammelingen van hengsten. De kosten van het bijeenbrengen van de afstammelingen, verbonden aan deze
bezichtiging, worden door de eigenaar van de hengst gedragen.

2.

Het zal slechts eenmaal per jaar mogelijk zijn om afstammelingen van een bepaalde hengst te tonen 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 schriftelijk te worden aangevraagd.

3.

Vervolgkeuringen van andere afstammelingen van dezelfde hengst zullen niet worden gehouden.
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4.

Het bestuur kan, gehoord de keuringscommissie, indien zij dit voor haar beleid nodig acht, op ieder gewenst
moment tot een nieuwe afstammelingenkeuring verplichten.

5.

Indien de eigenaar en/of houder van de hengst, aan de aan hem opgelegde verplichting geen gevolg geeft,
kan de fokleiding besluiten, dat deklicentie van de hengst wordt ingetrokken of beperkt.

6.

De procedure voor de uitvoering van het wordt opgesteld door het bestuur van de vereniging, of door een
persoon/personen aangewezen door het bestuur.

Verder voorwaarden zijn:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

De rasomschrijving en typebeschrijving moet van toepassing zijn op de hengst.
De hengst mag niet eerder op afstammelingen beoordeeld zijn.
Het aantal getoonde nakomelingen moet 20% bedragen van het aantal geregistreerde dekkingen van de
hengst, gerekend vanaf het moment dat de hengst voor het eerst werd goedgekeurd als dekhengst, tot en met
het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de beoordeling plaats heeft
Er dienen minstens ? nakomelingen te worden getoond.
De getoonde groep nakomelingen moet voor meer dan 40% en minder dan 60% uit veulens bestaan.
De getoonde veulens dienen vergezeld te gaan van hun moeder.
De getoonde groep nakomelingen dient voor tenminste 25% te bestaan uit dieren die behoren tot de oudste
jaargang nakomelingen.

Indien het percentage van g. niet gehaald kan worden, mag deze categorie aangevuld worden uit de groep die
behoord tot de op één na oudste jaargang nakomelingen.
7.

De commissie belast met het beoordelen c.q. herbeoordelen van de afstammelingen is dezelfde commissie
die belast is met de jaarlijkse keuring c.q. nakeuring van de hengsten voor de publieke dekdienst.

SPERMA ONDERZOEK
Artikel 22
Alle, bij keuring, goedgekeurde hengsten dienen onderworpen te worden aan een onderzoek van de
spermakwaliteit door de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.
De kosten van het onderzoek, alsmede de kosten van het transport en verzekering komen voor rekening van de
eigenaar en/of houder van de hengst.
Spermakwaliteis eisen.
Het Stamboek kan in overleg met de faculteit Diergeneeskunde een hengst die geen voldoende resultaat bij het
sperma onderzoek behaalt, een dekbeperking opleggen of zelfs uitsluiten van de dekdienst.
Een hengst kan niet worden toegelaten voor de dekdienst wanneer hij een verschil in grootte van testikels heeft
van meer dan 30 %.
De spermakwaliteitseisen zijn opgesteld in overleg met de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De reden dat het
NSvT erg veel waarde hecht aan de spermakwaliteit van hun dekhengsten is dat een lage kwaliteit sperma kan
duiden op een hoog inteelt percentage. Voor goedkeuring en toelating tot de dekdienst bij het NSvT, dient het
sperma van een Tinkerhengst aan de volgende eisen te voldoen:
Cat. 1: 1500 of meer TNB gradatie Goed
Cat. 2: 1000 tot 1500 TNB gradatie Voldoende
Cat. 3: 500 tot 1000 TNB gradatie Matig
Cat. 4: Minder dan 500 TNB gradatie Onvoldoende, niet toegelaten voor de dekdienst.
(TNB = Totaal aantal Normaal Bewegende cellen.)
Deze criteria zijn niet alleen nodig om o.a. de merrie houders te beschermen, maar ook omdat het NSvT met een
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goede kwaliteit hengsten willen werken. Als stamboek, waarvan in het grootste deel van de gevallen nog geen
ouders van de ingeschreven en in te schrijven dieren bekend zijn, is het noodzakelijk dat we met goed en gezond
fokmateriaal beginnen voor het verdere bestaan van het ras.
Hengsten die niet toegelaten zijn voor de dekdienst op basis van de uitslag van het onderzoek, kunnen het
onderzoek op een later tijdstip, (termijn vast te stellen door het bestuur), voor rekening eigenaar/houder,
herhalen.
De dekvoorwaarden worden aan het begin van het dekseizoen in de Battie gepubliceerd.
De uitslagen worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan en op de website.

RONTGENONDERZOEK
Artikel 23
De kosten van het onderzoek, alsmede de kosten van het transport en verzekering komen voor rekening van de
eigenaar en/of houder van de hengst.
Bij alle goedgekeurde hengsten dient een röntgenonderzoek plaats te vinden van de spronggewrichten en de
achterknieën.
Het röntgenonderzoek mag reeds plaatsvinden voor de hengstenkeuring of binnen een maand na de
hengstenkeuring (bij goedkeuring hengst).
Het onderzoek dient te geschieden bij een PROK dierenarts. PROK dierenarts: Een dierenarts of dierenkliniek
die gerechtigd is röntgenopnamen te maken in het kader van het Project Röntgenologisch Onderzoek Paarden.
De dierenarts moet een verklaring/rapport afgeven met de bevindingen. Dit rapport dient ter beschikking te
komen van het Stamboek.

AFSTAMMINGSONDERZOEK/DNA ONDERZOEK
Artikel 24
De keuring van Stamboek- en Registerhengsten voor het dekken van merries omvat ook een DNA onderzoek.
Zolang dit onderzoek niet heeft plaatsgevonden zal de goedkeuring als dekhengst worden aangehouden.

KEURING EN NAKEURING VAN MERRIES, RUINEN EN VEULENS VOOR OPNAME IN HET
STAMBOEK, REGISTER, VEULENBOEK OF VEULEN REGISTER
Artikel 25
1.

De keuring voor opname van merries en ruinen in het Stamboek of het Register geschiedt volgens door het
bestuur van de Vereniging vast te stellen richtlijnen.

2.

De merrie- en ruinenkeuring is een exterieurkeuring. Aangeboden kunnen worden merries en ruinen van
minimaal drie jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar van geboorte.

3.

Aanmelden voor een keuring kan middels een, door het bestuur vastgesteld, inschrijfformulier. Het
inschrijfformulier dient vóór de sluitingsdatum, vermeld in het verenigingsorgaan, ingediend te zijn.

De verschuldigde bedragen dienen binnen de gesteld termijn te worden voldaan. Het verschuldigde bedrag moet
tijdig worden voldaan op een nader door het bestuur aan te geven wijze.
Inschrijving verplicht tot betaling. Een inschrijving kan kosteloos ingetrokken worden voor de sluitingsdatum.
Bij afmelding, wegens ziekte, dient een artsverklaring te worden afgegeven. Het Bestuur kan besluiten het
inschrijfgeld te restitueren of het paard door te schuiven naar de volgende keuring. Bij afmelding na
sluitingsdatum vindt, in principe, geen restitutie plaats. Indien het Bestuur anders beslist in deze dan zullen
gemaakte kosten in mindering worden gebracht.
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De beschrijving van de verloop op de keuringsdag zelf zal in de keuringscatalogus worden opgenomen
Artikel 26
Indien een merrie of ruin niet in het stamboek of register wordt opgenomen, kan de eigenaar of houder binnen 14
dagen na de keuring schriftelijk een aanvraag doen bij het bestuur voor een nakeuring. De nakeuring dient altijd
in hetzelfde keuringsjaar plaats te vinden.

VEULENS
Artikel 27
1.

Voor de keuring van een veulen geldt een minimumleeftijd van 4 weken op de datum van de keuring.

2.

Veulens die door deze leeftijdsbeperking buiten de keuringsdata vallen kunnen een aanvraag doen bij het
bestuur voor een opname aan huis.

3.

(Stamboek)veulens moeten aan de zijde van hun moeder voorgebracht worden.

4.

Veulens moeten voor hun 6e levensmaand, voorzien worden van een transponder. Dit kan gebeuren op de
keuring.

EXTERIEURPREMIE- EN PREDIKATENSTELSEL
Artikel 28
1.

De merrie- en ruinenkeuring is een exterieurkeuring. Aangeboden kunnen worden merries en ruinen van
minimaal drie jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar van geboorte. Premies worden maar 1x per jaar
toegekend.

2.

Paarden worden ingedeeld naar rubrieken aan de hand van het geslacht, leeftijd en afstamming.

3.

De punten worden gegeven op basis van de opgestelde formulieren. Formulier voor type-indeling en het
beoordelingsformulier jury.

4.

Het stamboek en register kennen de volgende premies:
a. Eerste premie;
b. Tweede premie;
c. Derde premie;

Aan de merries en ruinen van drie jaar en ouder kunnen jaarlijks eenmaal een van drie volgende premies worden
toegekend: Eerste, Tweede of Derde premie.
Artikel 29
1.

Het Stamboek kent het volgende keuringspredikaat:
a. Predikaat Ster;
b. Predikaat Model

Artikel 30
Het stamboek kent daarnaast ook nog:
a. Een veulenpremie;
1. Eerste premie;
2. Tweede premie;
3. Derde premie;
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Artikel 31
Premies en Ster & Model predikaten worden alleen op keuringen toegekend.
Overige predikaten zijn opgenomen in het stamboek/registratiereglement.
Artikel 32
Het bestuur geeft de jury richtlijnen voor de begrenzing van de waarderingen, zowel inzake de premies, typering
alsook inzake de predikaten.
Artikel 33
Puntensysteem primeringen:
Paarden 3 jaar en ouder: Totaal aantal punten opgebouwd uit drie onderdelen: Punt voor Type, punt voor
exterieur, punt voor beweging (gemiddelde van stap en draf).
1e premie + ster
1e premie
2e premie
3e premie

210 punten of hoger met minimaal een 7.0 voor Type
210 punten of hoger
180-210 punten met minimaal 65 punten voor Type
minder dan 180 punten met minimaal 660 punten voor Type

Veulens, enters, twenters: Totaal aantal punten opgebouwd uit twee onderdelen: punt voor exterieur, punt voor
beweging (gemiddelde van stap en draf).
1e premie
140 punten of hoger
2e premie
120-140 punten
3e premie
minder dan 120 punten

Artikel 34
Alvorens een tinker van 3 jaar en ouder beoordeeld wordt door de jury zal er een type indeling plaatsvinden
conform de vastgestelde type omschrijvingen.

INENTINGEN
Artikel 35
Inentingen moeten in het paspoort zijn opgenomen, dit wordt gecontroleerd. Controleer dit zelf voor deelname!
Indien vaccinaties uit het entingsboekje zijn overgenomen door de dierenarts moet er worden vermeld
“basinsenting in orde”
Volgens de reglementen van het NSvT dient uw paard volgens onderstaand schema geënt te zijn tegen influenza:
eerste twee entingen met minimaal 4 weken en maximaal 6 weken ertussen en vervolgens moet het paard binnen
een jaar na de vorige enting weer gevaccineerd zijn.
Het volgende entschema wordt ook gezien als een correcte basisenting: eerste twee entingen met minimaal 3 weken
en maximaal 92 dagen ertussen en vervolgens moet het paard binnen een jaar na de vorige weer gevaccineerd
worden.
Geen correcte entingen in het paardenpaspoort betekent uitsluiting keuring..
Veulens moeten minimaal vier maanden oud zijn alvorens zij geënt mogen worden (i.v.m. de immuniteit via de
biest).

PAARDENPASPOORT
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Artikel 36
Tinkers voorzien van een transponder kunnen bij het stamboek een paspoort aanvragen. Het aanbrengen van de
transponder kan op de keuring of thuis gebeuren. De paspoortconsulent brengt de transponder aan. De
paspoortconsulent foto’s van beide zijden van het paard.

UITSLAGEN
Alle uitslagen kunnen worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan en/of op de website.

BEZWAAR
Artikel 37
Tegen alle uitslagen is er de mogelijkheid om bezwaar te maken door de eigenaar, dit dient binnen 8 werkdagen
na de keuring schriftelijk (of per e-mail) kenbaar gemaakt te worden bij het bestuur.
Het bestuur besluit in deze welke maatregelen en/of oplossing van toepassing is, afhankelijk van situatie in
kwestie.
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