
JURYREGLEMENT NSvT 
 
A - Inleidende bepalingen 
Art. A1 Dit reglement stelt regels: 

• ten aanzien van de handelwijze van juryleden op keuringen; 

• over de opleiding en vakbekwaamheid van juryleden; 

• met betrekking tot de indeling van jury- leden voor keuringen en andere evenementen 
van het Nederlands Stamboek voor Tinkers (NSvT) 

• en geeft ter zake nadere gedragsregels. 

B - Juryreglement in het algemeen 
Art. B1 In dit reglement is de terminologie overgenomen van de statuten en de daarop gebaseerde 
Reglementen van het NSVT. Als dit juryreglement regels bevat die afwijken van de statuten of 
keuringsreglementen, prevaleren de statuten en het keuringsreglement. 
Art. B2 Juryleden van het NSVT worden door het bestuur 
benoemd. Dit betreft: exterieur en typekeuringen. Uit de beschikbare exterieur juryleden stelt het 
bestuur, na eventuele consultatie van de Commissie Fokkerij , een lijst van exterieur juryleden samen. 
Van deze lijst benoemt het bestuur de juryleden voor de hengstenselectie en de 
merrie/ruinenkeuringen.  
Eén van de juryleden wordt door het bestuur benoemd tot voorzitter van het jurycorps gedurende een 
specifieke periode, tegelijkertijd wordt een vicevoorzitter tot eerste waarnemer verkozen. Beide 
functies kunnen maximaal drie termijnen herbenoemd worden. De benoemingen gelden voor een 
termijn van drie jaar. Aftredende juryleden kunnen herbenoemd worden. 
Art. B3 Het bestuur wijst in overleg met het jurycorps, uit de lijst als bedoeld in artikel B2 van dit 
reglement, juryleden aan voor de Hengstenkeuring (inclusief de na- en herkeuring),  
de regionale keuringen en de Centrale Merrie/Ruinen/Veulenkeuring. Het bestuur wijst bovendien, 
eveneens in overleg met het jurycorps, voor elke keuring een reserve jurylid aan. 
Art. B4 De exterieurjuryleden hebben gelijke bevoegdheden bij de uitoefening van hun taak. De taak 
van deze juryleden is omschreven in artikel C van dit reglement. Deze juryleden selecteren op de 
regionale keuringen de veulens, jonge hengsten, merries, ruinen voor deelname aan de Centrale 
keuring (CK). De bevoegdheid tot aanwijzing berust bij alle juryleden en geldt voor alle 
secties. Als juryleden niet tot een beslissing kunnen komen, beslist de aangewezen reserve 
jury/arbiter. Bij het nemen van keuringsbeslissingen geven juryleden uitvoering aan het fokplan, zoals 
dat door de ALV is vastgesteld. 
Art. B5 Het bestuur van het NSVT heeft de bevoegdheid om het juryreglement te wijzigen. De 
wijzigingen behoeven goedkeuring van de ALV. Na goedkeuring van de ALV treden de 
wijzigingen in werking. 
Art. B6 Juryleden dienen (ere)lid te zijn van het NSVT. Indien een jurylid of het bestuur het 
lidmaatschap beëindigd of deze wordt geroyeerd/geschorst, vervalt de benoeming met onmiddellijke 
ingang.  
Art. B7 Het NSVT heeft een leeftijdsgrens voor de exterieur juryleden. Er geldt een 
maximum leeftijd van 85 jaar. Nadat deze grens bereikt is dient hij/zij daarom aftreden als jurylid 

C - Een jurylid 
Art. C1 Een jurylid: 

• beoordeelt geen eigen in bezit (geweest) zijnde paard’s dan wel eigen fokproducten; 

• beoordeelt geen paard’s waarbij het jurylid een (financieel) belang heeft; 

• is het toegestaan eigen paard’s ter keuring aan te bieden, maar niet in een rubriek op de 
keuring waar hij of zij als jurylid functioneert; 

•  beoordeelt geen deelnemers waar hij/of zij een eerste- of tweedegraads familierelatie mee 
heeft; 

• drijft geen handel op en/of tijdens de keuring of in samenhang met het keuringstraject met de 
betrekking tot paard’s van een sectie die het jurylid moet beoordelen; 

• heeft altijd de vrijheid om terug te treden als hij/zij van mening is dat daarmee de objectiviteit 
van de beoordeling gediend is. 

 

 



Art. C2 Een jurylid: 

• onderschrijft de statuten en de reglementen van het NSVT en het in het fokplan 
vastgelegde fokbeleid; 

• houdt zich aan de, binnen het jurycorps afgesproken, taakverdeling aangaande communicatie 
over keuringsbeleid en –beslissingen; 

• laat zich uitsluitend uit over de paard’s en de keuring waaraan hij/zij als beoordelaar heeft 
deelgenomen en baseert zich daarbij uitsluitend op de officiële beoordeling; 

• geeft mondelinge toelichting aan inzenders van beoordeelde paard’s en deelnemers van 
gebruiksrubrieken en informeert desgevraagd de redactie van de Battie en de website ten behoeven 
van de keuringsverslagen; 

• draagt in contacten met media het jurystandpunt uit en stelt zich in alle externe contacten 
loyaal op naar het NSVT; 

• levert een bijdrage aan het jaarverslag dat jaarlijks door het jurycorps ten behoeve van het 
bestuur wordt opgesteld; 

• informeert het bestuur van het NSVT over relevante aangelegenheden rondom de 
keuringen, waaronder incidenten. 

Art. C3 Een jurylid: 

• treedt tijdens keuringen op in teamverband. De beoordeling van paard’s aan de hand vindt 
steeds door twee of drie juryleden plaats. 

• uit kritiek op collega-juryleden uitsluitend bij de voorzitter van het jurycorps of de voorzitter van 
het NSVT; 

• kan collega-juryleden advies geven; 

• werkt loyaal samen met door het bestuur voor keuringen aangewezen dierenartsen, 
meters/schetser, keuringssecretariaat en andere functionarissen. 

Art. C4 Een jurylid volgt, om de vakkennis op peil te houden, de jaarlijks door het bestuur van het 
NSVT te organiseren jurybijeenkomst(en). 

D - Opleiding tot exterieur jurylid 
Art. D1 In het kader van de opleiding tot exterieur jurylid, kan het bestuur van het Nederlands 
Stamboek voor Tinkers aspirant-juryleden aanwijzen. Aspirant-juryleden dienen een juryopleiding te 
hebben gevolgd. Deze opleiding wordt in de regel verzorgd door de Koepel Fokkerij 
Deze opleiding duurt 1 jaar en bestaat uit de volgende onderdelen: 

• een toelatingsexamen; 

• een cursus theorie; 

• een cursus praktijk inclusief zes stagekeuringen; 

• een afrondend theorie- en praktijkexamen. 

Art. D2 Het bestuur kan ook besluiten een extra intern opleidingstraject te organiseren om kandidaten 
toe te laten als aspirant-jurylid, in het geval van jarenlange ervaring in de fokkerij en/of het actief en 
succesvol showen van de Tinker. Kandidaten die beschikken over het voor exterieur 
jurylid gewenste kennisniveau, vaardigheden en ruime praktijkervaring, eventueel opgedaan bij 
andere stamboeken kunnen, na het succesvol volgen van een verkort intern opleidingstraject, door het 
bestuur worden benoemd als aspirant-jurylid om vervolgens alsnog de opleiding van de Koepel 
Fokkerij te volgen. 
 
Art. D3 Het eventuele interne opleidingstraject wordt verzorgd door het bestaande jurykorps van het 
NSVT en bestaat uit 
de volgende onderdelen: 

• een interview (op basis van het curriculum vitae van de kandidaat); 

• een toelatingsexamen; 

• een theorie dag; 

• twee praktijkdagen; 

• afrondend theorie- en praktijkexamen afgenomen door drie examinatoren (een interne 
examinator en twee externe examinatoren). 
 
 
Art. D4 Na deze opleiding(en) ziet het traject er als volgt uit: 
Na het met goed gevolg afleggen van het afrondende examen besluit het bestuur of de kandidaat 



wordt toegelaten als aspirant-jurylid. Het aspirant-jurylid keurt, onder begeleiding van de dienstdoende 
jury, gedurende een periode van 1 jaar op keuringen mee in alle secties. Het aspirant-jurylid heeft 
geen beslissingsbevoegdheid. De begeleidende juryleden beoordelen op elke keuring het  
functioneren van het aspirant-jurylid en leggen hun bevindingen vast in een beoordelingsformulier dat 
met het aspirant-jurylid wordt besproken. 

Na deze periode van 1 jaar volgt een evaluatie. Dit evaluatiegesprek vindt plaats tussen het 
aspirantjurylid en de voorzitter van het jurycorps. De uitkomst van dit gesprek kan zijn dat een 
aspirant-jurylid zo goed functioneert dat hij/zij door de voorzitter van het jurycorps bij het bestuur wordt 
aanbevolen voor benoeming. Bij voldoende functioneren kan worden besloten om een aspirant-jurylid 
een 2e jaar te gunnen, waarbij er richtlijnen, aandachtspunten en verbeterpunten mee gegeven 
worden. Indien de 
evaluatie uitwijst dat de kandidaat onvoldoende functioneert, kan de voorzitter van het jurycorps het 
bestuur, met redenen omkleedt, adviseren het opleidingstraject te beëindigen. 
Na het eerste of tweede jaar, gelang het functioneren van de kandidaat, vindt de eindbeoordeling 
plaats door het jurycorps, waarbij overleg met Commissie Fokkerij mogelijk is. Vervolgens brengt het 
jurycorps een advies uit aan het bestuur inzake een benoeming. Het bestuur doet aan de hand van de 
ingekomen adviezen al of niet een voorstel tot benoeming van het aspirant-jurylid tot jurylid aan de 
ALV. De ALV beslist over de uiteindelijke benoeming. 

 

E - Aspirant-juryleden dienen in ieder geval aan de volgende criteria te voldoen: 
Art. E1 Vakkennis met betrekking tot; 

• exterieur- en bewegingsleer; 

• de rasbeschrijving en raskenmerken; 

• Types en bijbehorende kenmerken 
 
Art. E2 Communicatie; 
In staat zijn oordeelsvorming mondeling en schriftelijk goed onder woorden te brengen naar; 

• collega (aspirant-)juryleden; 

• fokkers/deelnemers aan keuringen; 

• het bestuur, de Commissie Fokkerij en andere stamboekfunctionarissen; 

• pers. 
 
Art. E3 Team player; 

• is in staat in teamverband te functioneren; 

• is loyaal naar collegae en andere stamboekfunctionarissen. 

Art. E4 Representatief; 
Onderschrijft statuten, reglementen en het stamboekbeleid en draagt dat uit en is in staat het NSVT 
op respectvolle wijze te vertegenwoordigen. 

 

 

 

 


