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Protocol Keuringen van de vereniging Het Nederlands Stamboek voor Tinkers  

 (Hengsten, merries, ruinen en veulens)  

  

Versie 2022.01 

  

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 keuringspredicatenstelsel voor hengsten, 

merries, ruinen, veulens, enters en twenters.  

  

  

KEURINGEN ALGEMEEN  

  

Artikel 3  

  

1. De keuringen zullen geschieden door een keuringscommissie van, bij voorkeur, ten 

minste 2 juryleden, (hengstenkeuring bij voorkeur 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,  gedekt is 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.  
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4. Indien een jurylid zelf in het bezit is van een goedgekeurde dekhengst en/of een hengst 

ter  dekking heeft  staan,  zal deze worden u uitgesloten voor het keuren van de 
hengstenkeuring in eigen land.   

 

 

PROFIELSCHETS JURYLID  

  

Artikel 4  

  

De juryleden dienen te voldoen aan de volgende profielschets:  

  

a. 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;   

b. Het kunnen uitdragen van het keuringsbeleid van de vereniging;  

c. Beschikken over goede sociale vaardigheden, kennis en affiniteit met het ras;   

d. Dient voldoende kennis te hebben van de ras typische kernmerken van de Tinker;  

e. Dient voldoende tijd vrij te kunnen maken om voor de vereniging te jureren; 

f. Dient te kunnen jureren in teamverband; 

g. Dient 1x per jaar (verplicht) deel te nemen aan de synchronisatie dag;  

h. Dient bij voorkeur  minimaal 3 keuringen per jaar te jureren, om aansluiting te behouden 
met het ras. 

  

Artikel 5  

  

PROFIELSCHETS COMMISSIE FOKKERIJ   

  

De Commissie Fokkerij  is een advies Commissie van het Bestuur en aangesteld door het 
bestuur.  

Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit.  

De eindverantwoordelijkheid/beslissingsbevoegdheid ligt bij het Bestuur.  

De leden van de CF dienen te voldoen aan de volgende profielschets:    

a. Leden van de CF mogen indien noodzakelijk paarden van 3 jaar en ouder op de 
keuring indelen op type, doorgaans in samenspraak met de jury.  

Het Bestuur kan ten alle tijden een ander persoon een extra opdracht in deze geven.   

b. Het kunnen uitdragen van het keuringsbeleid van de vereniging.  

c. De ras typische 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 (indien mogelijk) de synchronisatie dag te volgen.  

g. Dient te kunnen werken in teamverband.  
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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 in het verenigingsorgaan, op 

de website, nieuwsbrief en op Social media.    

 

 

KEURING EN NAKEURING VAN HENGSTEN TEN BEHOEVE VAN  VOORTPLANTING 

 

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 minimaal één dierenarts aan als adviseur van de hengsten 
keuringscommissie.  
Deze dierenarts heeft in de hengsten keuringscommissie 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 hengsten 
keuringscommissie aangewezen.  

  

2. De bijeenroeping van vergaderingen van de hengsten keuringscommissie geschiedt door 

of namens het bestuur.  

De voorzitter van het bestuur, of een ander daarvoor aangewezen  lid van het bestuur, 

heeft het recht de vergaderingen van de hengsten keuringscommissies bij te wonen en 

heeft daarin ook een adviserende stem.  Een lid van het bestuur die zelf een hengst 
heeft ingeschreven voor de te bespreken keuring en diens ingeschreven hengsten, is 
uitgesloten om deel te nemen aan deze vergadering van de hengsten 

keuringscommissie. Indien noodzakelijk kan het bestuur een extra persoon aanwijzen 

om zitting te nemen in deze keuringscommissie, zijnde een lid van de commissie Fokkerij 
of een ander bestuurslid.  

  

Artikel 10  

  

Alle besluiten in de keuringscommissie worden genomen bij meerderheid van stemmen.  
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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 digitaal ingezonden te worden en de volgende gegevens te bevatten:  

  

a. De naam, voorletters, adres, woonplaats van de eigenaar en/of houder en evt.  email 
adres ;  

b. De naam, leeftijd, transpondernummer en levensnummer van de hengst;  

c. In geval de hengst reeds eerder gekeurd, de plaats en datum van de vorige keuring;  

d. In geval het een stamboekhengst betreft zijn de volgende gegevens verplicht: naam 
vader, transpondernummer vader, naam moeder en transpondernummer moeder;  

e. Bij inschrijving bij ander stamboek, de naam van het stamboek vermelden.  

f. Vermelden of u reeds lid bent van het stamboek en in het geval het lidnummer 

vermelden.  

  

De kosten voor de keuring worden jaarlijks vastgesteld door de ALV (deelname kosten).  
De kosten zijn inclusief de veterinaire inspectie en keuring door de jury en exclusief het 

verplichte DNA profiel, 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 arts verklaring 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 op de terugbetaling in 

mindering worden gebracht.  

   

Artikel 12  

  

Bij het keuren van hengsten voor dekking van merries, wordt een röntgenonderzoek 

ingesteld naar eventuele erfelijke gebreken conform een door het bestuur vastgestelde lijst.  
De uitslag van dit onderzoek wordt ter bewaring opgeslagen in het archief van het stamboek 

en gepubliceerd op de website. 

Tevens dient elke, voor de keuring, aangeboden hengst bewijs te  overleggen van de uitslag 
van het PSSM1 onderzoek en/of van de ouderdieren van desbetreffende  hengst. Elke hengst 

dient vrij te zijn van PSSM1 alvorens  er sprake kan zijn van een dek licentie of het aanwijzen 

hiervoor.  

  

Artikel 13  

  

1. Voor de keuring van hengsten geldt een minimumleeftijd van drie jaren te rekenen vanaf 
1 januari van het jaar van geboorte.  
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2. Tot de nakeuring of tussentijdse keuring worden toegelaten:  

  

I. Hengsten, aangemeld voor de reguliere hengstenkeuring, afwezig gebleven op 

veterinaire gronden.  

Het veterinair attest dient binnen drie werkdagen na afzegging te worden overlegd.  

II. Hengsten, aangemeld voor de reguliere hengstenkeuring, afwezig gebleven door 

een bewezen overmacht, dit blijft ter beoordeling aan het bestuur.  

III. 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 veterinaire 

inspectie gedaan, hiervan wordt veterinair rapport opgemaakt. 

De uitslag van dit onderzoek wordt ter bewaring opgeslagen in het archief van het stamboek 
en gepubliceerd op de website. 

   

Artikel 15  

  

Van alle op de keuring verschenen hengsten zal van de uitslag per hengst publicatie 

plaatsvinden in het verenigingsorgaan, op de website, nieuwsbrief en Social media..  

  

INDELING HENGSTENRUBRIEKEN   

 

Artikel 16  

  

Hengsten kunnen voor de volgende rubrieken worden ingeschreven (dit geldt zowel HB1 als 

HB2, ABT en ABK), de ontvangen licenties zijn als volgt:  

   

3 jarige;  deklicentie 2 jaar na doorverwijzing hengstencommissie 

4 jarige; deklicentie 1 jaar na doorverwijzing hengstencommissie 

5 jarige; deklicentie voor het leven 

   

Hengsten in alle leeftijden, die niet zijn goedgekeurd als dekhengst, kunnen tevens worden 

ingeschreven voor een premiekeuring, dan wel opgaan voor een certificaat ras typisch in 

geval het aanvullend boek betreft; desbetreffende hengsten ontvangen geen dek licentie.  

 

Hengsten van 7 jaar en ouder, reeds definitief goedgekeurd, kunnen tevens hun MODEL 
predicaat behalen wanneer zij voor deze rubriek worden ingeschreven. 

  

 Artikel 17   

  

Bij het keuren zal bij hengsten behalve het exterieur, waaronder begrepen de bewegingen in 
stap en draf, ook gekeken worden naar het type, het karakter en de afstamming van de 

dieren. 

Hengsten die worden aangeboden voor goedgekeurd, ongeacht leeftijd, dienen ter aller tijde 

minimaal 70 punten te ontvangen op type. Afronding van dit cijfer is niet  toegestaan, tenzij 

bij hoge uitzondering hierop akkoord wordt gegeven door  het bestuur. 
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Totaal aantal punten dient minimaal  210 te zijn om een deklicentie te ontvangen. 

 

Het bestuur besluit wanneer extra beoordeling onder de man en voor de wagen zal worden 

ingevoerd.   

 

Artikel 18  

  

De keuring bestaat uit drie onderdelen:  

 

De veterinaire inspectie, het voorbrengen op de harde ondergrond en het voorbrengen, 
zowel aan de hand, als loslopend, 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.  

  

 

HERKEURING 

 

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 herkeuring aanvragen.  

De kosten van de herkeuring worden jaarlijks vastgesteld.  

Het verschuldigde bedrag moet tegelijkertijd met de aanvraag worden voldaan.  

  

Artikel 20  

  

1. De herkeuring zoals bedoeld in artikel 19 zal niet worden verricht door dezelfde 
commissie die belast was met de oorspronkelijke hengstenkeuring.  
Herkeuring zal binnen 6 weken plaats vinden na de reguliere hengstenkeuring. .  

  

De beschrijving van de verloop op de keuring dag zelf zal in de keuringscatalogus worden 

opgenomen.  
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Artikel 21  

  

1. Het bestuur, gehoord de hengstenkeuringscommissie kan 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.   

  

SPERMA ONDERZOEK  

  

Artikel 22  

  

Alle, bij keuring, goedgekeurde hengsten hebben de mogelijkheid onderworpen te worden 
aan een onderzoek van de spermakwaliteit door de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht of 
een ander erkend KI station welke de mogelijkheid heeft om een officieel spermarapportage 

op te maken, waarbij de vereniging is om de uitkomende resultaten te publiceren indien 

gewenst door houder/eigenaar hengst. Deelname aan een onderzoek naar spermakwaliteit 
is geen verplichting.  

 

Veterinair op hengstenkeuring onderzoekt elke hengst op zijn geslachtsorgaan, hieraan 

mogen geen duidelijke afwijkingen zichtbaar zijn, dienen beide teelballen voel & zichtbaar 

aanwezig te zijn en mag er maximaal 30% verschil in het formaat zijn van de teelballen. 

Indien een hengst hieraan niet voldoet zal deze worden  afgewezen voor de dekdienst. 

  

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.  

  

SPERMAKWALITEITSEISEN 

  

Het Stamboek kan, in overleg met de faculteit Diergeneeskunde, een hengst die, bij een 
vrijwillig spermaonderzoek,  niet een voldoende resultaat bij het sperma onderzoek behaalt, 
een dekbeperking opleggen of zelfs uitsluiten van de dekdienst.   

  

De dekvoorwaarden worden aan het begin van het dekseizoen in de Battie gepubliceerd.    

De uitslagen worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan, op de website en social media.  

  

RÖNTGENONDERZOEK  

  

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, kogel, de achter knieën en de voeten.  

Het röntgenonderzoek mag reeds plaatsvinden voor de hengstenkeuring of binnen een 

maand na de hengstenkeuring (bij goedkeuring hengst).  
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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.  

 

Desbetreffende dierenarts dient bij het opstellen van zijn rapportage duidelijk aan te geven; 
wel/geen bezwaar voor de fokkerij 

 

 

 AFSTAMMINGSONDERZOEK/DNA ONDERZOEK  

  

Artikel 24  

  

De keuring van stamboek- en registerhengsten voor het dekken van merries omvat ook een 
DNA onderzoek, waarin het profiel van de desbetreffende hengst wordt vast gelegd. 
Tevens is bestuur gerechtigd om op de keuring afgenomen DNA materiaal te laten 
controleren op de aanwezigheid van diverse genetische afwijkingen, indien hiervoor reden 
is, zijnde bijvoorbeeld FIS of PSSM2, zowel bij hengsten, ruinen als merries. Indien er sprake is 

van een test op initiatief van het bestuur, ligt de kosten bij het stamboek wanneer er voorafgaand geen 

overleg is geweest met de eigenaar/houder van het dier.  

 

KRUISINGEN 

 

Artikel 25  

 

1. Algemeen Boek (ABK) – Kruising – alle nakomelingen van een combinatie uit 
Hoofdboek 1, Hoofdboek 2 of Algemeen Boek Tinker met een paard van een geheel 
ander ras, waarbij de nakomeling niet rastypisch genoeg is om als Tinker benoemd 
te worden.  

 
2. Nakomelingen uit ABK X HB1, HB2 dienen te worden beoordeeld op rastype alvorens 

zij daadwerkelijk kunnen worden geregistreerd. Deze beoordeling dient te worden 
gedaan met minimaal 3 jaar qua leeftijd. Tot deze beoordeling zal de nakomeling in 
ABK worden geregistreerd. Wanneer zij rastypisch genoeg worden beoordeeld 
worden gaat deze in HB2.  

 
3. Veulens dienen aan de voet,  zoals veulens uit HB1, HB2 of ABT, van de moeder  te  

worden opgenomen en gekeurd. Beoordeling gebeurt op basis van exterieur en 
beweging. Primering is gelijk aan veulens voor HB1, HB2 of ABT. Veulens  in de 
rubriek  ABK hebben, indien er sprake is van 1  of  meerdere  veulens met een 1e 
premie, verdeeld over geslacht, hun eigen kampioenschappen en worden hierbij 
gescheiden gehouden van alle  HB1, HB2 en ABT veulens. 

 
4. Jaarlingen en twenters worden beoordeeld op basis van exterieur en beweging. 

Primering is gelijk aan veulens voor HB1, HB2 of ABT. Jaarlingen/Twenters in de 
rubriek  ABK hebben, indien er sprake is van 1  of  meerdere  deelnemers met een 1e 

Met opmerkingen [HvL1]: Zie mijn eerdere opmerking 

hierover, wees duidelijk wat je wil met DNA onderzoek, waarom en 

de kosten hiervan, je kan ook als bestuur mensen hiervoor niet laten 

betalen als het bestuur denkt dat hiervoor een reden is, wat als de 

hengstenhouder dit niet wil ? wanneer je dit wel laat doen, zul je als 
bestuur de kosten moeten gaan dragen. met DNA heb je immers hier 

veel macht in handen hiervoor 

Met opmerkingen [MK2R1]: CHANTAL ORDELMAN: 

Wanneer een hengstenhouder zijn hengst laat keuren , weet hij dat er 

DNA wordt afgenomen . Wanneer men als hengstenhouder hiervan 

niet gediend is , moet men de hengst niet aanbieden bij ons stamboek 
 

Met opmerkingen [LvD3R1]: Indien er sprake is van een test 

op initiatief van het bestuur, ligt de kosten bij het stamboek wanneer 

er voorafgaand geen overleg is geweest met de eigenaar/houder van 
het dier.  
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premie, verdeeld over geslacht, hun eigen kampioenschappen en worden hierbij 
gescheiden gehouden van alle  HB1, HB2 en ABT deelnemers. 

 
5. Hengsten van minimaal 3 jaar en ouder kunnen worden ingeschreven voor een 

premiekeuring en voor  een keuring ten behoeve van een deklicentie. Bij inschrijving 
in de rubriek ABK, wordt het paard eerst beoordeeld op type. Indien een deelnemers 
een typecijfer heeft van <60 punten, blijft  deze in de rubriek Kruising.  

6. Het paard  wordt  dan enkel  beoordeeld op exterieur en beweging en ontvangt 
hierop gebaseerd een premie; 

1e premie 140 punten of hoger 

2e premie 120-139 punten 

3e premie Minder dan 120 punten 

 
Hengsten met een 1e premie kunnen worden aangewezen voor de dekdienst. Zij 
dienen hierop volgend, net zoals hengsten die  aangewezen zijn in de rubriek HB1, 
HB2 of ABT, een onderzoek op röntgen en sperma te laten verrichten, alvorens er 
een deklicentie wordt uitgegeven.  
 
Indien de deelnemer 60 punten of  meer  op type ontvangt, kan de  eigenaar/houder 
er voor  kiezen, in overleg met keuringscommissie en/of bestuur, om het 
deelnemende  paard te laten promoveren naar HB2. Indien hiervoor wordt besloten 
zal het paard  worden beoordeeld als zijnde ‘Tinker’, immers is deze dan rastypisch 
genoeg bevonden.  Het afronden van het typecijfer is hierin niet toegestaan, tenzij 
hierbij een akkoord wordt gegeven door het bestuur. 

 
 

7. Merries en ruinen van minimaal 3 jaar en ouder worden, bij inschrijving in de rubriek 
ABK, eerst beoordeeld op type. Indien een deelnemers een typecijfer heeft van <60 
punten, blijft  deze in de rubriek Kruising. Het paard  wordt  dan enkel  beoordeeld 
op exterieur en beweging en ontvangt hierop gebaseerd een premie; 

1e premie 140 punten of hoger 

2e premie 120-139 punten 

3e premie Minder dan 120 punten 

Deelnemers die  een 1e premie ontvangen worden automatisch geselecteerd voor 
het  dagkampioenschap in hun eigen rubriek, waarbij er onderscheid wordt gemaakt 
tussen merries en ruinen. 
 
Indien de deelnemer 60 punten of  meer  op type ontvangt, kan de  eigenaar/houder 
er voor  kiezen, in overleg met keuringscommissie en/of bestuur, om het 
deelnemende  paard te laten promoveren naar HB2. Indien hiervoor wordt besloten 
zal het paard  worden beoordeeld als zijnde ‘Tinker’, immers is deze dan rastypisch 
genoeg bevonden.  Het afronden van het typecijfer is hierin niet toegestaan, tenzij 
hierbij een akkoord wordt gegeven door het bestuur. 
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KEURING EN NAKEURING VAN MERRIES, RUINEN EN VEULENS VOOR OPNAME IN HET 

HOOFDBOEK OF ALGEMEEN BOEK 

  

Artikel 26 

 

 

1. De keuring voor opname van merries en ruinen in het stamboek, register of algemeen 
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 inschrijfgelden dienen binnen de gestelde termijn te 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 arts verklaring 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 op de terugbetaling in 

mindering worden gebracht . 

 

De beschrijving van de verloop op de keuring dag zelf zal in de keuringscatalogus worden 
opgenomen  

  

Artikel 27  

  

Indien een merrie of ruin niet in het hoofdboek of algemeen boek wordt opgenomen, kan de 

eigenaar of houder binnen 14 dagen na de keuring schriftelijk een aanvraag doen bij het 

bestuur voor een herkeuring, op kosten van de  aanvrager.   

De herkeuring dient altijd in hetzelfde keuringsjaar plaats te vinden.  

  

VEULENS  

  

Artikel 28  

  

1. Voor de keuring van een veulen geldt een minimumleeftijd van 4 weken op de datum 
van de keuring.   
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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 29 

  

1. 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 hoofdboek en algemeen boek kennen de volgende premies:  

a. Eerste premie;  

b. Tweede premie;  

c. Derde premie;  

 

 

PREDIKAAT STER/MODEL 

 

Artikel 30 

  

1. Het Stamboek kent het volgende keuringspredicaat:  

  

a. Predicaat Ster (HB1, HB2, ABT) 

b. Predicaat Model (HB1, HB2, ABT) 

 

  

 

Sterpredicaat: 

Voor alle ruinen  en merries,  minimaal 3  jaar oud, die deelnemen op een Reguliere Keuring.  

Punten voor het type, gegeven door juryleden of een lid van de CF, dient minimaal  70 te  

zijn. Afronding van dit cijfer is niet  toegestaan, tenzij bij hoge uitzondering hierop akkoord 

wordt gegeven door  het bestuur. 

Totaal aantal punten dient minimaal  210 te zijn om een 1e  premie &  Ster te ontvangen. 

Modelpredicaat: 

Voor alle ruinen  en merries,  minimaal 7  jaar oud, die deelnemen op de  centrale keuring 

aan de  Modelrubriek en reeds  eerder een  Ster Predicaat hebben ontvangen. Tussen 

ontvangen van een Ster Predicaat en deelname  aan Model dient minimaal 1  jaar te zitten.  
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Punten voor het type, gegeven door juryleden of een lid van de CF, dient minimaal  75 te  

zijn. Afronding van dit cijfer is niet  toegestaan, tenzij bij hoge uitzondering hierop akkoord 

wordt gegeven door  het bestuur. 

Totaal aantal punten dient minimaal  210 te zijn om een Model  Predicaat te ontvangen. 

 

Artikel 31 

Het stamboek kent daarnaast ook een veulenpremies (zowel veulens, jaarlingen als 

twenters): 

 

1. Eerste premie; 

2. Tweede premie;  

3. Derde premie;  

 

Artikel 32 

 

Premies en genoemde predicaten worden alleen op keuringen toegekend, overige 

predicaten (bijv. sport) zijn opgenomen in het stamboek/registratiereglement. 

  

Artikel 33  

 

Het bestuur geeft de jury richtlijnen voor de begrenzing van de waarderingen, zowel inzake 

de premies, typering als ook inzake de predicaten.   

  

 

Artikel 34 

 

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   210 punten of hoger met minimaal een 70 punten voor type  

1e premie  210 punten of hoger   

2e premie                                       180-209 punten met minimaal 65 punten voor type  

3e premie                                       minder dan 180 punten met minimaal 60 punten voor type  

 

Minder dan 65 punten voor type resulteert automatisch in een 3e premie, ongeacht totaal 

aantal punten exterieur en beweging. 

  

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  120-139 punten  

3e premie  Minder dan 120 punten  
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Artikel 35 

  

Alvorens een Tinker van 3 jaar en ouder beoordeeld wordt door de jury zal er een type 
indeling plaatsvinden conform de vastgestelde type omschrijvingen. Voor elk paard met de 
leeftijd van 3 tot 6 jaar zal er een voorlopige typering worden aangegeven. Een definitieve 

typering volgt wanneer het desbetreffende paard (opnieuw) wordt beoordeeld op een 
leeftijd van 7 jaar of ouder.  

   

INENTINGEN  

  

Artikel 36 

  

Inentingen moeten in het paspoort zijn opgenomen, dit wordt gecontroleerd.  

Indien vaccinaties uit het entingsboekje zijn overgenomen door de dierenarts moet er 

worden vermeld “basisinenting in orde”. 

 

Volgens de reglementen van het NSvT dient uw paard volgens onderstaand schema geënt te 

zijn tegen influenza: eerste twee entingen met minimaal 21 dagen en maximaal 92 dagen 

ertussen en vervolgens moet het paard binnen een jaar na de laatste enting weer 

gevaccineerd zijn. 

  

Geen correcte entingen in het paardenpaspoort betekent een waarschuwing bij deelname 

op de  keuring, welke zal worden geregistreerd in het systeem.  Indien bij deelname aan een 

(opvolgend)  evenement alsnog de entingen niet correct zijn, betekent dit uitsluiting.   

  

Veulens moeten minimaal vier maanden oud zijn alvorens zij geënt mogen worden (i.v.m. de 

immuniteit via de biest).  

   

PAARDENPASPOORT   
 

Artikel 37 

  

Tinkers voorzien van een transponder kunnen bij het stamboek een paspoort aanvragen, dan  

wel in Nederland geregistreerd worden via het NSvT. 

 

Het aanbrengen van de transponder kan op de keuring of thuis gebeuren.   

De paspoortconsulent of dierenarts brengt de transponder aan.  
De paspoortconsulent maakt foto’s van alle vier de zijden van het paard.  

 

Veulens tot 6 maanden zonder transponder en paspoort mogen aan de voet van de moeder 

aan een keuring deelnemen.  

Paarden ouder dan 6 maanden mogen zonder transponder en paspoort niet vervoert 

worden en kunnen alleen thuis een transponder krijgen.  

 

Als het paspoort in bezit is mag er pas met een paard gereisd worden.   

Een paard ouder dan 6 maanden zonder transponder en paspoort mag niet op een keuring 
toegelaten worden.  
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VERDOVENDE EN/OF PIJNSTILLENDE MIDDELEN 

 

Artikel 39 

 

Elk op een keuring aangeboden paard, ongeacht leeftijd of geslacht dient vrij te zijn van 

pijnstillende of verdovende middelen. Bij enige vorm van gerede twijfel hierover is het 

bestuur gerechtigd om de aanwezige veterinair opdracht te geven om een urinetest en/of 

bloedafname te doen en te laten beoordelen. Tevens kan er worden besloten om 

steekproefsgewijs paarden te controleren op verboden middelen.  

Indien er sprake is van een positief resultaat met betrekking tot verdovende en/of 

pijnstillende middelen in de urine of het bloed van desbetreffende paard zal het resultaat op 

de keuring worden terug gedraaid, wat betekent dat elke vorm van premie of predicaat per 

direct zal vervallen. Een vermelding van deze uitslag zal worden gepubliceerd in het 

verenigingsorgaan. Tevens is het bestuur gerechtigd om, na een positief resultaat, 

desbetreffende deelnemer te ontzeggen uit het lidmaatschap en andere strafmaatregelen 

op te leggen. Indien er sprake is van een positief resultaat zijn alle onderzoekskosten voor de 

eigenaar/deelnemer. Bij een negatief resultaat vervallen deze kosten terug naar de 

vereniging.  

Uitgegaan wordt van de lijst van het FEI; https://inside.fei.org/fei/cleansport/  

 

 

 

UITSLAGEN  

 

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

social media.  

  

BEZWAAR  

  

Artikel 39 

  

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.   

  

https://inside.fei.org/fei/cleansport/

