
Profielschets (reserve) lid HKC
Een lid van de hengstenkeuringscommissie (HKC) dient:

In het algemeen:

1. Zich als stamboekfunctionaris te kunnen vinden in de statuten en reglementen en het
fokbeleid van het NNFPS en te beschikken over het nodige inzicht om dit beleid te
vertalen naar de praktische uitvoering.

2. Gedegen kennis, ervaring en inzicht te hebben in de achtergronden van de New Forest
fokkerij (raskenmerken , exterieurkennis, karaktereigenschappen en bloedlijnen) en
fokkerijselectiesystemen.

3. Gedegen kennis en inzicht te hebben in sportpony-eigenschappen en de behoefte(s) aan
ponymateriaal voor de (inter)nationale sport.

4. Communicatieve (mondeling en schriftelijk) eigenschappen te bezitten. Hij/zij moet het
fokkerijbeleid van het NNFPS en de besluiten van de HengstenKeuringsCommissie
tegenover derden (o.a. collegae commissieleden, fokraad, fokkers, deelnemers
keuringen, pers) kunnen uitdragen en verdedigen.

5. In generaties te kunnen denken, met andere woorden, de gevolgen op lange termijn van
een beslissing kunnen taxeren.

6. Te beschikken over de nodige ervaring in het beoordelen van de natuurlijke aanleg van
pony’s en paarden op basis van de relevante eisen voor de NF pony.

7. Een duidelijke, consequente en onafhankelijke houding in te nemen in de taakuitvoering.
8. Integer te zijn.
9. Goed te kunnen samenwerken in teamverband.
10. Standvastig en stressbestendig te zijn.
11. Draagvlak te hebben bij de fokkers.

In het bijzonder dient de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie:

1. Teamgeest te bevorderen en te bewaken.
2. Engelse taal in voldoende mate te beheersen.
3. In staat te zijn het Nederlands New Forest Pony Stamboek representatief te

vertegenwoordigen.

Opmerkingen:

1. De voorzitter van de HKC neemt tevens zitting in de fokraad van het NNFPS.
2. Een lid van de HKC, bij voorkeur de voorzitter, vormt samen met twee externe juryleden

(met specifieke deskundigheid in de verschillende sportdisciplines) de verrichtingsjury
hengsten.

3. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de taak in een hengstenkeurings-
commissie op jaarbasis een behoorlijke hoeveelheid tijd kost.

4. De kandidaat dient zelf geen belangen in de hengstenselectie en/of (professionele)
ponyhandel te hebben, welke tot belangenverstrengeling kan leiden. Zie tevens artikel
3.3. van het keuringsreglement.

5. Twee kandidaten komen vanuit het bestaande jurycorps van het NNFPS; het derde
jurylid komt ook vanuit het jurycorps van het NNFPS óf kan een extern jurylid zijn vanuit
de sport die affiniteit heeft met het NNFPS. Ook de huidige HKC juryleden maken deel uit
van dit jurycorps en kunnen dus worden voorgedragen. Dit conform de wijze waarop
het als voorstel in 2015 is opgesteld en door de leden in de ALV is aangenomen.


