
Centrale Hengsten Keuring
Nederlands New Forest Pony Stamboek

Datum: zaterdag 20 februari 2016 Locatie: KNHS Centrum Ermelo

Op deze keuring zullen zowel de nieuw aangeboden hengsten als de reeds goedgekeurde hengsten (welke
reglementair deze verplichting hebben) worden gekeurd. Daarnaast kunnen goedgekeurde hengsten welke
geen verplichting meer hebben vrijwillig aan de hand worden getoond of deelnemen aan de
gebruikspresentatie.

Aan de keuring voor de nieuw te keuren hengsten kunnen alle – momenteel - niet goedgekeurde hengsten
deelnemen welke in het jaar 2016 minimaal 3 jaar oud zijn. Voor deelname geldt hetgeen is bepaald in het
keuringsreglement aangaande hengsten. De keuring voor de nieuw te keuren hengsten bestaat uit een 1e

beoordeling aan de hand (op harde bodem) en een presentatie in de kooi, waarbij de hengst in vrijheid zijn
bewegingen en het vrijspringen kan laten zien. Vóórdat een geplaatste hengst wordt doorverwezen naar de 2e

bezichtiging (aan de hand) vindt een beoordeling door de veterinair plaats op de dag van de keuring.
De hengsten dienen netjes getoiletteerd en onbeslagen te worden gepresenteerd. Deelnemende hengsten
kunnen worden onderworpen aan een dopingonderzoek.

U kunt de hengst opgeven door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen naar het
stamboeksecretariaat. Een hengst wordt, indien dat nodig is, automatisch overgeschreven op naam van de
inzender. Waarbij de overschrijvingskosten van € 21,75 in rekening worden gebracht.

Ook de reeds goedgekeurde hengsten welke geen verplichting hebben om op de keuring te verschijnen
dienen het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Dit i.v.m. het correct en actueel weergeven van de
gegevens van uw hengst(en) in de catalogus. Wanneer u niets opgeeft worden de gegevens niet vermeld of –
indien bij ons aanwezig - zoals in 2015 in de catalogus zijn gehanteerd.

Het inschrijfgeld is (conform tarievenlijst 2015) als volgt vastgesteld:
- Rubriek 1 (3 jarige en oudere niet goedgekeurde hengsten): € 89,85.
- Rubriek 2 t/m 5 (reeds goedgekeurde hengsten met verplichte - of vrijwillige presentatie). Aan
deze hengsten wordt geen inschrijfgeld berekend maar wordt, ongeacht of zij wel of niet op de
keuring verschijnen, het tarief "opvolgend jaar goedkeuring" berekend à € 50,75.

- Rubriek 6 (in het buitenland goedgekeurde hengsten): € 56,55

Naast de keuringsrubrieken vindt de gebruikspresentatie plaats. Dit is een verplicht onderdeel voor de
hengsten, welke het verrichtingsonderzoek in het jaar voorafgaand aan de hengstenkeuring succesvol hebben
afgerond. Voor de overige hengsten is deelname vrijwillig. De presentatie kan plaatsvinden onder het zadel of
in de aanspanning. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Mocht u nog aanvullende informatie willen ontvangen of vragen hebben, neemt u dan contact op met het
stamboekbureau.

Uw inschrijving dient uiterlijk 15 januari 2016 op het stamboeksecretariaat binnen te zijn. Na aanmelding
ontvangt u een factuur. Bij te laat ontvangen aanmeldingen wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 66,00.

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!

Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek
Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde

www.new forestpony.nl
Email: info@newforestpony.nl

Tel.: 0516-480627
Fax: 0516-480521



Inschrijfformulier Centrale Hengsten Keuring Nederlands New Forest Pony Stamboek
Datum: 20 februari 2016 Locatie: KNHS Centrum Ermelo

Bij opgave meerdere hengsten per pony ÉÉN INSCHRIJFFORMULIER en s.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

O Rubriek 1: 3-jr en oudere niet ggk hengsten.
O Rubriek 2: 4- en 5-jr ggk hengsten.
O Rubriek 3: 6 jr. en oudere hengsten waarvan nog

geen rapportage lineair scoren is
opgemaakt of waarvan onvoldoende
driejarige nakomelingen zijn gescoord.

O Rubriek 4: 8- t/m 12 jarige hengsten met afstam.
onderzoek of rapp. lineair scoren.

O Rubriek 5: 13-jaar en oudere hengsten.
O Rubriek 6: In het buitenland goedgekeurde

hengsten, die niet in Nederland
afgekeurd mogen zijn op basis van
art. 2.2 van het stamboekreglement.

Bovenstaande rubrieken worden gesplitst in grote en kleine maat en bij rubriek 2 indien van toepassing een
onderverdeling in hengsten die wel of niet het verrichtingsonderzoek met een voldoende resultaat hebben afgelegd.

Naam hengst: ...........................................................................................................................................................

Levens.nr. .............…………………………………......................................Geb. datum: ......................................

Kleur: .................................................................... Grote maat / kleine maat *(*omcirkelen wat van toepassing is)

Reeds GGK-hengsten zonder verplichting om te verschijnen: O zal aanwezig zijn O zal niet aanwezig zijn

Deelname aan gebruikspresentatie: O ja / O nee* . Bij JA: O onder het zadel / O in de aanspanning

(*Geslaagde hengsten van het Verrichtingsonderzoek 2015 en hengsten welke in 2015 op de CHK zich nog niet hebben

gepresenteerd, zijn hiertoe verplicht en overige hengsten kunnen vrijwillig deelnemen).

Gebruik box à €25,00 (incl. BTW): O ja O neen Bij JA: O stro O zaagsel (beperkt beschikbaar; met vet. attest).

Eigenaar: .............................................................................................................................................. ....................

Adres:  ..........................................................………… ..PC + woonplaats:..................................................... .........

Telefoon: .........................................................……...... Email: ..…………………………………………………..........

SVP invullen bij reeds GGK-hengsten voor correcte en actuele vermelding in de catalogus:
Naam dekstation: …………………………………………………………Tel.nr.dekstation: ……………………………..

E-mail: ……………………………………………………….   Website: ……………………………………………………

Bij de reeds GGK-hengsten de hoogst behaalde sportstand(en) per discipline ( dressuur - DR, springen - SPR,

eventing - EV en/ of aangespannen - AANG - dr /vaardigh): DR: ....................................SPR: ...............................

EV:..................................................................AANG:...............................................................................................

.................................................................................................................................................................................
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van het van toepassing zijnde reglement m.b.t. het
keuren van hengsten.

Handtekening: ……………………………………......................................... Datum: …………………………………..

Naam: ..........................................................................................................................................................

Eénmalige machtiging t.b.v. de aanmelding voor deelname aan de CHK 2016
Deze incasso hoeft u niet in te vullen indien u onze vereniging reeds heeft gemachtigd tot incasseren.

Ondergetekende: ………………………………………………………………………………………………....................

Adres:......................................................................................PC en woonplaats: ...................................................

Rekeningnummer bank/ giro: …………………………………………………………………………………....................

Gaat akkoord met een éénmalige incasso door het Nederlands New Forest Pony Stamboek van alle kosten
verbonden aan deelname aan de Centrale Hengstenkeuring 2016 voor bovengenoemde pony.

Handtekening voor akkoord: ………………………………………..................................Datum: ………………………

Vereniging Nederlands New Forest Pony Stamboek
Postbus 190, 8430 AD Oosterwolde

www.new forestpony.nl
Email: info@newforestpony.nl

Tel.: 0516-480627
Fax: 0516-480521


