
VOORSTELLEN 2017:

VOORSTEL 1 (voorstel regio Zuid 2016) :

Het wijzigen van het tarief voor prestatiedekhengst.
Dit voorstel was in 2016 opgevoerd maar niet correct in stemming gebracht en wordt daarom wederom
opgevoerd in 2017

Motivatie: De kosten van een hengst die prestatie wordt zijn gelijk aan die van een merrie of ruin, daar hoort
ook een zelfde tarief bij.

Voorstel: Tarief prestatiepony ook toepassen op goedgekeurde hengsten. Op dit moment is het 36,00 euro. In
2017 is het eveneens 36,00 incl. BTW.

Motivatie van het bestuur mbt het voorstel ingediend door Regio Zuid (2016) aangaande het wijzigen van
het tarief voor prestatiedekhengst:
Het tariefsverschil is mede gebaseerd op de wijze waarop wordt ingevuld hoe de hengst wordt gehuldigd (de
eigenaar ontvangt een gegraveerd tinnen bord / bos bloemen) en de daarmee samenhangende
werkzaamheden en kosten. Het bestuur is daarom tegen dit voorstel.

VOORSTEL 2:

Myotoniebeleid mbt de myotoniestatus aangaande hengsten waaraan een dekboek is of wordt verstrekt:

Hengsten met F- en Wedstrijdregister dekboek.
Aanpassing dat ook bij deze hengsten op geborgde wijze moet zijn aangetoond dat de hengst myotonie-vrij is.

Motivatie van het bestuur:

Het fokbeleid van het stamboek is inzake myotonie duidelijk. Het is erop gericht om het myotoniegen terug te
dringen. Ook internationaal gezien hebben wij hier een taak. De New Forest fokkerij houdt rekening met welzijn
en gezondheid van onze pony's. Ongewenste afwijkingen en ziektes, vooral als deze erfelijk zijn, passen daar
niet bij. Fokkers wordt gevraagd hier een bijdrage aan te leveren. Aan mannelijke dieren welke niet getest vrij
zijn van het myotoniegen kan om die reden geen dekboek worden verstrekt.
In de Algemene Bepalingen staat vermeld dat aan de eigenaar van de veterinair goedgekeurde hengst, die aan
alle basisregistratie-eisen voldoet, tegen vergoeding van de kosten een
F-register dekboek kan worden verstrekt. Deze basisregistratie-eisen staan niet expliciet vermeld, maar het
bestuur vindt dat de status m.b.t. tot de myotonie een dusdanig belangrijke eis, dat zij deze als zodanig
genoemd en vastgelegd wil zien.

Dat het in het jaar dat het bij de goedgekeurde hengsten reglementair is doorgevoerd maar bij de hengsten
welke dekken op een F-register- en wedstrijdregister dekboek niet is gebeurd, was in feite een
“omschrijvingsfout” in dat jaar want het was de bedoeling als zodanig geweest.
Mocht het wenselijk zijn ( een standpunt wat het AB niet deelt) dat het een voordeel zou zijn dat je hengsten die
drager zijn toch niet geheel uit je fokkerij weert dan doe je dat bij voorkeur met die hengsten die de
keuringseisen van de hengstenkeuringscommissie kunnen doorstaan.
Daarvoor beschikt de fokkerij o.a. over sperma van Kantje’s Ronaldo zelf en daarnaast ook nog de hengst De
Mensinghe’s Rinaldo. Bovendien staan de fokkerij goedgekeurde hengsten ter beschikking die KR bloed hebben
maar dan “vrij” zijn getest van het gen.



Het bestuur volgt de ontwikkelingen en blijft realistisch met de materie omgaan maar wil wel duidelijkheid
geven. Daarnaast wordt vanaf de overheid duidelijke signalen afgegeven mbt gezondheidsbewaking en
daarmee samenhangend beleidsbepaling ivm inteeltpreventie. Vandaar deze toevoeging.

Dit vraagt de volgende aanvulling op het reglement:

Bestaand Artikel 9.5
Nog niet eerder veterinair goedgekeurde hengsten kunnen met het oog op de mogelijkheid van opname
van nakomelingen in het F-register op de Centrale hengstenkeuring worde naangeboden voor een
veterinair onderzoek. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van de eigenaar. Aan de eigenaar
van de veterinair goedgekeurde hengst, met uitzondering van een palominohengst, kan tegen vergoeding
van de kosten een F-registerdekboek worden verstrekt.

Bestaand Artikel 9.7
Aan de eigenaar van een niet erkende hengst, kan tegen vergoeding van de kosten een Wedstrijdregister dekboek
worden verstrekt, indien van deze hengst het DNA- profiel in overeenstemming is met de opgegeven afstamming.

NIEUW toevoegen: Artikel 9.8 Voor het verkrijgen van zowel een Wedstrijd – als F-register dekboek geldt,
naast de overige voorwaarden, dat de hengst myotonie-vrij getest is.

Onderzoek fokraad - vorm gegeven en akkoord bestuur middels voorstel nr. 3 :

Myotoniebeleid mbt het vermelden van de myotoniestatus op het bewijs van inschrijving.

MOTIVATIE:
Naar aanleiding van het onderzoek wat de fokraad heeft gedaan inzake de ontwikkelingen binnen de vereniging
m.b.t. het wel of niet fokken met bloedlijnen vanuit verdachte lijnen denkt het bestuur dat voor een goede en
transparante voortzetting van het beleid de volgende voorstellen in de lijn van beleid van toegevoegde waarde
zijn.

Per 2015 is er de aanvulling op art. 19.3 betreffende de hengstveulens gedaan. Als voor deze veulens, welke bij registratie
niet verplicht zijn om de myotonie-test te ondergaan, maar waar de eigenaar tot het uitvoeren van de test via de
vereniging een aanvraag doet, dan moet door reglementaire toevoeging hiertoe het bewijs van inschrijving ingeleverd
worden zodat het kan worden aangepast m.b.t. de uitslag.
Echter van pony's van voor het zich openbaren van de myotonieproblematiek en dus van voor de invoering van het beleid
inzake de problematiek (2013) kon de eigenaar middels akkoordverklaring aangeven of de status wel of niet bekend mocht
worden gemaakt.

Het bestuur acht dit ivm transparantie en inzichtelijkheid van de fokkerijgegevens deze keuzemogelijkheid niet wenselijk.
Wanneer een myotonietest wordt aangevraagd bij het hiertoe aangewezen laboratorium via de vereniging - ongeacht het
geslacht en de leeftijd van de pony - dan wordt de uitslag hiervan bijgeschreven op het bewijs van inschrijving.

Daarnaast wordt het belangrijk geacht dat de omschrijving op het bewijs van inschrijving éénduidig en inzichtelijk wordt
gehanteerd vandaar de omschrijving van de classificatie in het reglement.
Waarbij de uitleg als volgt is:
- Getest vrij (A/A). Wat inhoud dat  het dier zelf of voorouders welke verdacht waren “vrij”zijn getest.
- Getest drager (A/C). Wat inhoud dat dier zelf is getest
- Vrije lijn. Wat inhoud dat het dier niet is getest omdat in de afstamming van het dier geen verdachte voorouders

voorkomen of de voorouder(s) is / zijn getest vrij.
- Verdachte lijn. Wat inhoud dat het dier niet is getest omdat het komt van verdachte ouders maar een hengstveulen

is. Het heeft niet geteste voorouder(s), óf (een) geteste drager(s) voorouder(s), óf komt uit een gedeeltelijk
onbekende lijn. Bij gedeeltelijk onbekende lijn is de redenatie dat het in dat geval "mogelijk verdacht is" en “mogelijk

verdacht” krijgt dan de classificatie "verdacht". Het betreft in het van een gedeeltelijk onbekende lijn altijd pony's in
het NFX - of Wedstrijdregister .

Voorstel inzake inzichtelijkheid van myotonie-status wanneer de test bij de vereniging wordt aangevraagd (art. 19.3
stamboekreglement)



Dit vraagt de volgende aanvulling op het reglement:

Artikel 19.3
Wanneer bij een mannelijk dier, geboren in 2014 of later, via de vereniging een aanvraag wordt gedaan voor
onderzoek naar de myotonie-status, dan moet bij deze aanvraag het origineel bewijs van inschrijving
worden ingeleverd. Wanneer de uitslag binnen is, zal het bewijs van inschrijving met vermelding van de actuele
myotonie-status worden geretourneerd.

Veranderen in:

Artikel 19.3
Wanneer bij een dier, welke reglementair niet hiertoe verplicht is, via de vereniging een aanvraag wordt gedaan
voor onderzoek naar de myotonie-status, dan moet bij deze aanvraag het origineel bewijs van inschrijving worden
ingeleverd. Wanneer de uitslag binnen is, zal het bewijs van inschrijving met vermelding van de dan actuele
myotonie-status worden geretourneerd. Op het bewijs van inschrijving zal – overeenkomstig met de afstamming
en / of de gedane onderzoeken, de volgende classificatie worden gehanteerd:
- Getest vrij (A/A).
- Getest drager (A/C).
- Vrije lijn.
- Verdachte lijn – niet getest.

Advies van de fokraad - door bestuur overgenomen - voorstel 4:

Wijziging afstammelingenonderzoek.

MOTIVATIE mbt de aanpassing:
Middels het aangenomen voorstel in de ALV van het jaar 2013 vindt er dus geen afstammelingenonderzoek
meer plaats door van veulens, enters, twenters en driejarigen een centraal afstammelingenonderzoek te laten
plaatsvinden maar wordt het nakomelingonderzoek gedaan door het bestuderen van de lineair score.

Bevindingen mbt het nieuwe systeem in het jaar 2015:
In het jaar 2015 toen van een vijftal hengsten deze rapportage moest worden opgesteld was de HKC de mening
toegedaan dat op basis van deze aantallen geen betrouwbare rapportage kon worden opgesteld met als
motivatie dat daarvoor grotere aantallen nodig zijn. Er werd aangegeven dat op deze wijze uit de lineaire
scores slechts een beperkt beeld van de pony’s en de nafok was op te maken.

Daartoe is in dat jaar alleen vanaf de HKC een advies gegeven wat door het Algemeen bestuur is overgenomen.
Er is echter geen rapportage opgesteld.

Omdat de HKC heeft geconcludeerd dat zij niet verder kan met het afstammelingenonderzoek in de huidige
vorm is aangegeven dat de fokraad dit onderwerp zal moeten oppakken om het in het jaar 2016 nader uit te
werken.

Vervolg in 2016 op basis van de bevindingen:
Vervolgens is in het jaar 2016 de pilot lineair score veulens opgestart. Dit heeft er toe geleid dat op de diverse
regionale keuringen in totaal ruim vijftig veulens lineair zijn gescoord.

Dit kan meegenomen worden in het afstammelingenonderzoek en wel als vogt:

Vanaf het moment dat een hengst reglementair ingezet kan worden in de dekdienst moeten er per jaar
minimaal 3 veulens op een regionale keuring voor lineair score worden aangeboden. Kan in een jaar niet aan
het aantal van 3 worden voldaan dan mag er in een opvolgend jaar worden gecompenseerd. Er moeten echter
in het 6e dekjaar in totaal minimaal 15 (5x3) nakomelingen op veulenleeftijd lineair zijn gescoord. Op deze
wijze heeft de HKC de beschikking over 20 waarnemingen (15 op veulenleeftijd + 5 op opnameleeftijd) op basis
waarvan een rapportage van de bevindingen kan worden opgesteld. Het zou redelijk zijn om de hengsten hierin
een jaar compensatiemogelijkheid te bieden.



De fokraad heeft gemeend op basis van de pilot en de wens van de HKC om het afstammelingenonderzoek in
de huidige vorm aan te passen. Het voorstel is door het bestuur overgenomen.

NAKOMELINGENONDERZOEK MIDDELS LINEAIR SCOREN

Huidig Artikel 25

In het 5e dekjaar (dus nadat er van twee jaargangen 3-jarigen zijn) worden van alle nakomelingen van 3-jaar en
ouder van een hengst de beschikbare  lineaire scores (met een minimum van 5) beoordeeld door de HKC. De
HKC maakt een korte rapportage op van de bevindingen en doet op basis van deze lineaire scores een advies
(goedkeuren of afkeuren) aan het AB. Het AB besluit of de hengst definitief goedgekeurd wordt of afgekeurd.
Het rapport incl. advies en besluit worden in de Forester en op de website gepubliceerd. De lineaire scores
worden (bij voldoende nakomelingen) tussentijds door de HKC nog twee keer geactualiseerd en gepubliceerd na
10 resp. 20 gescoorde nakomelingen van 3-jaar en ouder.

Aangepast artikel 25:

In het 6e dekjaar (nadat er van 5 opeenvolgende jaren veulens zijn geregistreerd en er in dat jaar van twee
jaargangen in de vereiste leeftijd voor stamboekopname lineair scores beschikbaar zijn ) worden van alle
nakomelingen van 3-jaar en ouder van een hengst deze beschikbare lineaire scores (met een minimum van 5)
beoordeeld door de HKC. Daarnaast zullen tevens voor het opstellen van de rapportage de waarnemingen van
lineair scores op de veulenleeftijd worden meegenomen. Daartoe zullen per jaargang op veulenleeftijd
minimaal 3 veulens worden aangeboden voor l.s. op een regionale keuring. Over het aantal dekjaren zullen dit
15 waarnemingen zijn. Wanneer in een bepaald jaar niet het aantal van 3 veulens kan worden aangeboden
voor waarneming dan mag in het/de opvolgende ja(a)r(en) worden gecompenseerd.

Wanneer van een hengst de gevraagde aantallen (15 lineair scores op veulenleeftijd en 5 lineair scores op
opnameleeftijd) reeds zijn aangeboden aan het einde van het 5e dekjaar, dan kan op verzoek van de
hengsteneigenaar middels een ingediende aanvraag daartoe, de rapportage reeds in dat jaar worden
opgesteld.
Voor hengsten die in het 6e dekjaar onvoldoende nakomelingen met een lineaire score hebben geldt de
mogelijkheid van 1 jaar opschorten.

Om foktechnische redenen kan het bestuur op voordracht van de hengstenkeuringscommissie - naast de
mogelijkheid van 1 jaar opschorten - van termijnen kunnen afwijken.

De HKC maakt, wanneer zij over de gevraagde aantallen lineair scores van een hengst beschikt, een korte
rapportage op van de bevindingen. Zij doet dat op basis van de lineaire scores zowel van de aangeboden pony's
tijdens de veulenleeftijd als van die tijdens de stamboekopname, en geeft een advies (handhaven of afkeuren)
aan het AB. Het AB besluit of van de hengst de goedkeuring wordt gehandhaafd of dat de hengst wordt
afgekeurd. Het rapport inclusief advies richting het Algemeen Bestuur en het besluit van het Algemeen Bestuur
worden in de Forester en op de website gepubliceerd.

De lineaire scores worden (bij voldoende nakomelingen) tussentijds door de HKC nog twee keer geactualiseerd
en gepubliceerd na 25 (15+10) resp. 35 (15+20) gescoorde nakomelingen. De actualisatie zal in dit geval zijn van
de waarnemingen tijdens leeftijd voor stamboekopname.

Tijdens overgangsfase aanvullend Artikel 25a:
Artikel 25 is in bovenstaande vorm in 2017 reglementair ingevoerd. Er is sprake van een overgangsfase.
Gedurende de overgangsfase geldt voor de hengsten goedgekeurd in 2012 t/m 2016 de volgende regeling:
Aangewezen 2012 ( afstammelingen onderzoek in 2017):
- 3 veulens tonen in 2017 en 5 stuks op stamboekopname leeftijd (totaal 8 stuks)
Aangewezen 2013 ( afstammelingen onderzoek in 2018):



- 6 veulens tonen van 2017 en 2018 en 5 stuks op stamboekopname leeftijd (totaal 11 stuks)
Aangewezen 2014 ( afstammelingen onderzoek in 2019):
- 9 veulens tonen van 2017, 2018 en 2019 en 5 stuks op stamboekopname leeftijd (totaal 14 stuks)
Aangewezen 2015 (afstammelingen onderzoek in 2020):
- 12 veulens tonen van 2017, 2018, 2019 en 2020 en 5 stuks op stamboekopname leeftijd (totaal 17 stuks)
Aangewezen 2016 (afstammelingen onderzoek in 2021):
- 15 veulens tonen in 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 en 5 stuks op stamboekopname leeftijd (totaal 20 stuks)

Voor alle jaargangen geldt de mogelijkheid van 1 jaar opschorten wanneer niet aan de gevraagde aantallen kan
worden gekomen.
Gedurende de overgangsjaren zal de hengstenkeuringscommissie het bestuur adviseren over het handhaven of
afkeuren van de hengst, er zal echter alleen een rapportage worden opgesteld wanneer er minimaal 20
waarnemingen worden aangeleverd.

Wanneer de overgangsjaren zijn gepasseerd met 1 jaar compensatie (2022) dan zal artikel 25a uit het
keuringsreglement worden verwijderd.

Advies fokraad - voorstel nummer 5 :

Er wordt al jaren gesproken over - en gewerkt aan de invoering van het vrij bewegen en vrij springen bij de
stamboek opnames van het NNFPS.
Het sterpredicaat kan daarbij behaald worden op vergelijkbare wijze als het KWPN dat al jaren doet.

De fokraad NNFPS stelt het volgende voor:

1. Stamboek opname “Exterieur”.
Aan huis of op een centrale plaats in de regio, kunnen stamboekopnames worden gedaan zonder vrij
bewegen en vrij springen.
Veulenboek merries en ruinen van 3 jaar en ouder kunnen hieraan deelnemen.

De pony’s worden lineair gescoord op stand en in beweging aan de hand (stap en draf), waarbij ook
bovenbalk-scores worden gegeven op exterieur, stap en draf.
Bij minimaal 50 punten op exterieur en minimaal 50 punten als gemiddelde van stap en draf, volgt
stamboek opname. Daarbij wordt op het papier “stamboekopname EXT” vermeld, om aan te geven dat
beoordeling aan de hand heeft plaats gevonden en met name op EXTerieur.
N.B. Behalve genoemde minimale punten, gelden voor stamboekopname de volgende criteria:
* stokmaat maximaal 148 cm (voor NFX register: maximaal 156 cm)
* toegestane kleur en aftekeningen (niet bont, te veel wit, etc.). Geldt niet voor NFX register!
* vrij van uiterlijk waarneembare (erfelijke) gebreken en/of afwijkingen.

2. Stamboek opname en sterpredicaat “nieuw stijl”.
De stamboek opnames nieuwe stijl, worden georganiseerd door de verschillende regio’s al dan niet in
combinatie met hun Regionale Keuring.
Randvoorwaarden voor de Regio’s zijn daarbij:
 Accommodatie: kooi waarin vrij bewegen en springen kan worden getoond.
 Ervaren team van begeleiders in de kooi.
Een belangrijke randvoorwaarde is landelijk, dat er voldoende juryleden zijn/worden opgeleid om het
vrij bewegen en springen deskundig en uniform te beoordelen.

A. Stamboek opname.
Veulenboek merries en ruinen van 3 jaar en ouder kunnen hieraan deelnemen.
De pony worden beoordeeld op het harde op stand en in stap/draf.
Vervolgens worden de pony’s los in de kooi beoordeeld in beweging en facultatief (dus niet verplicht)
bij vrijspringen.



Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Lineair Scorings formulier, inclusief bovenbalk scores (zie bijlage
onderaan dit stuk).
Bij minimaal 50 punten op exterieur én minimaal 50 punten als gemiddelde van de beweging en/of
springen, volgt stamboek opname.
N.B. Behalve deze minimale punten, gelden voor stamboekopname de volgende criteria:
* stokmaat maximaal 148 cm (voor NFX register: maximaal 156 cm)
* toegestane kleur en aftekeningen (niet bont, te veel wit, etc.). Geldt niet voor NFX register!
* vrij van uiterlijk waarneembare (erfelijke) gebreken en/of afwijkingen.

B. Sterpredicaat.
Net als op de Jonge Hengsten Keuring, wordt het vrij bewegen en/of vrij springen een onderdeel van
de beoordeling.
Bij stamboek opname “nieuwe stijl” worden merries en ruinen direct ster bij:
* minimaal 70 punten op exterieur
* én minimaal 75 punten als gemiddelde van de beweging (dressuur) en/of minimaal 75 punten als
gemiddelde van het springen (springen).

3. Stamboekmerries/ruinen en stermerries “oude stijl”.
Stamboek merries en ruinen “oude stijl” kunnen door deel te nemen aan het vrij bewegen en/of vrij
springen, direct in de Regio het sterpredicaat behalen.
Stermerries “oude stijl” die nog niet voorlopig kroon zijn geworden, kunnen door deel te nemen aan
het vrij bewegen en vrijspringen hun predicaat omzetten in een ster “nieuwe stijl” inclusief bovenbalk
scores.

Er komt een overgangsperiode van 3 jaar, waarin een stermerrie “oude stijl” op de regionale keuring
kan worden aangewezen om op de CMK in Ermelo op te gaan voor de (voorlopige) kroon volgens het
tot u toe gehanteerde systeem.

4. Kroonpredicaat “nieuwe stijl”.
Alle stermerries “nieuwe stijl” uitgenodigd voor de CMK in Ermelo.
De betere stermerries worden daar (voorlopig) kroon op basis van:
 Exterieur op stand en stap/draf aan de hand
 Bovenbalk scores bij het behalen van het sterpredicaat.

5. Effecten op de Regionale Keuringen en CMK.
Het is aan de Regio’s of ze de stamboekopnames nieuwe stijl kunnen en willen combineren op de
dezelfde tijd en plaats als hun Regionale Keuring:
 Op de Regionale Keuring blijft het mogelijk om een premie keuring te organiseren voor veulens,

enters en twenters. De 1e premie pony’s worden uitgenodigd voor de CMK.
 Stamboekmerries & ruinen worden op een RK geplaatst, zonder uitnodiging voor de CMK. Ze

kunnen meedingen naar de (dag)kampioenschappen.
 stermerries “oude stijl” kunnen dus nog 3 jaar op een RK worden aangewezen om op de CMK in

Ermelo op te gaan voor de (voorlopige) kroon. Ze worden geplaatst en kunnen meedingen naar de
(dag)kampioenschappen.

 Stermerries en ruinen “nieuwe stijl worden op de Regionale Keuring geplaatst en kunnen mee
dingen naar de (dag)kampioenschappen. Zij worden sowieso uitgenodigd voor de CMK om een
gooi te doen naar het predicaat (voorlopig) kroon.
Zij kunnen meedingen naar de (dag)kampioenschappen.

 Kroonmerries kunnen op de Regionale keuring worden geplaatst. De betere merries worden
uitgenodigd voor de CMK. Ze kunnen meedingen naar de (dag)kampioenschappen.



6. Merries met veulen.
Op zich is het geen bezwaar om een merrie met veulen aan de voet te laten deelnemen aan het vrij
bewegen en vrij springen. Het veulen kan/mag echter niet mee in de kooi.
Het is aan de eigenaar om dusdanig te trainen, dat de merrie zich laat beoordelen. De jury kan de
beoordeling in de kooi staken, wanneer dat in onvoldoende mate het geval is.

7. Herbeoordeling vrij bewegen & springen.
Behalve de mogelijkheid om ieder jaar een pony in de regio te laten beoordelen, wordt jaarlijks
“landelijk” een herkansing georganiseerd.
Iedere pony kan/mag jaarlijks 1x beoordeeld en 1x herbeoordeeld worden.

Na herbeoordeling worden alleen die bovenbalk scores door de jury aangepast, die hoger zijn dan de
eerdere beoordeling(en).
In voorkomende gevallen wordt alsnog het sterpredicaat toegekend.

Fokraad NNFPS, november 2016

Dit vraagt om wijzigingen van het reglement.

Advies van de fokraad - voorstel nr 6:

Invoering en uitwerking NFX register in 2017

Inleiding
Artikel 11 van het stamboekreglement omvattende de voorwaarden voor inschrijving in het NFX-register is in
2014 opgenomen met als insteek een volwaardig register voor New Forest ponies die niet aan de eisen van het
huidige stamboek voldoen: Het NFX register.

Er speelden twee zaken om het NFX register in het leven te roepen.

Ten eerste is het NFX-register bedoeld voor New Forest Ponies die reglementair niet kunnen worden
ingeschreven in het veulenboek, stamboek of F-register, zoals het Stamboek-reglement dat kent (dus ponies
met teveel wit, te groot, niet de juiste kleur of een te hoog % GW-bloed).

Ten tweede het realiseren van een volwaardig register voor ponies ontstaan uit kruisingen van New Forest
Ponies met een paardachtige met een paspoort dat uitgegeven is door een erkende organisatie.
De praktijk geeft aan dat men met niet 100% zuivere New Forest ponies alleen bij andere stamboeken op een
volwaardige manier terecht kan. Veelal zijn dit ponies die gefokt zijn, vanwege de sportverwachting van
hengsten die bij andere stamboeken zijn goedgekeurd. Deze worden daar geregistreerd en verliezen zo hun
New Forest status.

Momenteel vindt een substantieel deel van de registratie in het wedstrijdregister plaats. Deze ponies zouden
middels inschrijving in het NFX register een volwaardiger status kunnen krijgen.
Hiermee geeft het stamboek een signaal af dat we deze ponies graag als New Forest pony bij het stamboek
willen houden en niet bij het Welsh, NRPS of een ander stamboek. Eventuele sportprestaties worden dan
toegeschreven aan het New Forest bloed.

In de huidige situatie komen deze niet 100% zuivere New Forest ponies in het wedstrijdregister terecht. Dit is
geen volwaardig onderdeel van ons stamboek. Men kan geen  prestatiepony worden, nakomelingen in de sport
tellen bijv. niet mee voor prestatie fokmerrie en men kan niet naar de hengstenkeuring. Er worden geen
hengsten aangewezen en op de keuring kan men geen predikaten halen. Er lopen op dit moment veel ponies in
de sport die geregistreerd  staan bij andere stamboeken waar ze wel de volwaardige status hebben.
Bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat het stamboek een grotere omvang blijft behouden met meer leden en
meer registraties en hierdoor financieel en bestuurlijk gezonder blijft.



Om geen verwarring te krijgen benoemen we de huidige stamboek registratie als NF-veulenboek en NF-
stamboek. Het nieuwe register wordt NFX-veulenboek en NFX-stamboek.

Destijds is aangegeven dat uitwerking zou moeten plaatsvinden van het NFX-register tot een volwaardig
register, waarbij ponies deel kunnen nemen aan keuringen en predikaten kunnen behalen. In opdracht van het
AB doet de Fokraad het volgende voorstel.
Doel

Het fokken van een rijtypische pony op New Forest grondslag met minimaal 25% aantoonbaar NF-bloed, die
voor alle takken van de sport inzetbaar is met een stokmaat tot max. 156.0, met behoud van het karakter,
hardheid en de gezondheid van de New Forest Pony. Streefmaat is rond de 1,48. Het percentage NF-bloed
wordt op het papier vermeld.

Inschrijving

De Fokraad wil de eisen voor inschrijving in het NFX-register, zoals opgenomen in artikel 11.1., niet opnieuw ter
discussie stellen. Er moet sprake zijn van minimaal 25% NF bloed, waarbij echter geen rassen worden
genoemd, m.a.w. kruising = kruising. Wel dient artikel 11.2. te vervallen, gezien bovenstaande wens voor
uitwerking.

Nakomelingen van een pony, geregistreerd in het NFX register, komen NIET in een ander register en/of boek
van het stamboek en blijven ALTIJD in het NFX register (zie artikel 11.3.).

Ponies in het wedstrijdregister die aan bovenstaande eisen voldoen, kunnen worden overgeschreven naar het
NFX veulenboek, zodat het wedstrijdregister (op termijn) grotendeels kan leegstromen. Vervolgens kunnen zij
voor (stamboek)opname worden aangeboden in het NFX stamboek.

De wedstrijdregister ponies die nu in het wedstrijdregister zitten omdat ze wel 100% NF zijn maar van een niet
goedgekeurde hengst blijven in het wedstrijdregister. Veulens van niet goedgekeurde hengsten (“wilde
dekkingen”) zullen nog steeds in het wedstrijdregister komen volgens de inschrijvingscriteria van het
wedstrijdregister. Dit om een duidelijk onderscheid te blijven maken tussen nakomelingen van goedgekeurde
hengsten (ook van andere stamboeken en in de toekomst ook van NFX goedgekeurde hengsten) en niet
goedgekeurde hengsten.

Ponies uit andere stamboeken met minimaal 25% NF bloed die aan de overige eisen voldoen, kunnen ook
worden overgeschreven naar het NFX register. Voorwaarde is dat het bewijs van inschrijving van het stamboek
waar de pony is ingeschreven wordt ingeleverd en er een bewijs van het NFX-veulenboek bij het NNFPS
bijkomt. Vervolgens dient de pony voor (stamboek)opname te worden aangeboden in het NFX stamboek.
Volledigheidshalve wordt wel de status van het stamboek van herkomst vermeld.

Selectiemethode

Veulenboek ponies kunnen vanaf 3-jarige leeftijd worden aangeboden voor opname in het NFX stamboek.
Daarna kan men via dezelfde keuringssystematiek als die van het New Forest Stamboek, in aanmerking komen
voor premiering en predikaten. Het predikaatstelsel is gelijk aan dat van het Stamboek. De aparte
keuringsrubrieken voor NFX-ponies kunnen parallel lopen met de NF-rubrieken. De sportresultaten tellen mee
voor prestatiepredikaten. De predikaten voor exterieur van NFX-geregistreerde ponies tellen niet mee voor de
predikaten preferent en elite van 100% NF ponies.

Hengsten goedkeuren in NFX-register met ingang van 2018 met

1. Aan moederszijde 3 generaties bekend (meer kennis omtrent te verwachten nafok).
2. Minimaal 25% aantoonbaar NF-bloed.
3. Myotonie vrij.
De fokraad,4 november 2016

Dit vraagt om wijzigingen van het reglement.



Advies van de fokraad - door bestuur overgenomen – voorstel 7:

Wijziging artikel 21 keuringsreglement (meten stokmaat hengsten)

Motivatie:
Het moederstamboek kent de regel dat hengsten bij inschrijving en op 5-jarige leeftijd eenmalig worden
hermeten. Het conformeren met de regelgeving van het moederstamboek lijkt geoorloofd. Vandaar de
voorgestelde wijziging. Advies van de fokraad is door het bestuur overgenomen en tot voorstel gemaakt.

OUD: Artikel 21, eerst zin, luidt als volgt:
De hengsten worden bij inschrijving in het stamboek, alsook daarna jaarlijks tot en met de leeftijd van 6 jaar
gemeten.

Voorgestelde wijziging:
NIEUW Artikel 21, eerst zin, luidt als volgt:
De hengsten worden bij inschrijving in het stamboek, alsook op de leeftijd van 5 jaar gemeten.

Advies van de fokraad – voorstel 8:

Voorstel voor instroom in de dekdienst van niet goedgekeurde hengsten die internationaal in de sport worden
uitgebracht.

Hengsten die startgerechtigd zijn op internationaal niveau voor springen (in klasse ZZ), dressuur (in klasse Z2),
mennen (in klasse Z) of eventing (in klasse Z), kunnen ter goedkeuring voor de dekdienst op de centrale
hengstenkeuring worden aangeboden zonder het verrichtingsonderzoek te hoeven doen. Zij komen alleen voor
goedkeuring in aanmerking als zij aan de gestelde exterieureisen en veterinaire voorwaarden (incl. myotonie
vrij getest) voldoen. Om een indruk te krijgen van rijdbaarheid en instelling en werklust wordt een kort
gebruik(er)sonderzoek afgenomen.

Toelichting
In artikel 8.1. en verder van het keuringsreglement zijn diverse bepalingen opgenomen inzake het
(goed)keuren van hengsten. De mogelijkheid en de voorwaarden waaronder hengsten die in de internationale
sport lopen kunnen worden gekeurd zijn echter niet aangegeven. De Fokraad heeft derhalve gemeend
bovengenoemd voorstel over te nemen uit het eindrapport van de werkgroep Toekomst NNFPS. Met dit
voorstel wordt beoogd om ook hengsten vanuit de internationale sport in te laten stromen in de dekdienst,
waardoor het aanbod van (bewezen) hengsten met sportaanleg zowel kwalitatief als kwantitatief evenals qua
bloedspreiding op peil kan worden gehouden en liefst nog kan worden verhoogd.

De Fokraad, 9 december 2016

Dit vraagt om wijzigingen van het reglement.

Regiovoorstellen:

Voorstel 9:

Voorstel vanuit regio Oost NNFPS – Wijziging voorwaarden  waarop een merrie welke presteert in de sport
mogelijk het predicaat ‘kroonmerrie’ kan verwerven.



Voorstel:
Een voorlopig kroonmerrie kan definitief kroon worden bij stand Z-springen met 5 winstpunten of Z1-dressuur
met 5 winst punten of Z-eventing met 5 winst punten of Z-mennen ( of dressuur of vaardigheid of samengsteld)
met 5 winst punten.

In het huidige reglement staat dus dat de merrie zowel Z-springen als Z-dressuur moet zijn.
Argument om dit aan te passen: de praktijk is dat ponyruiters zich tegenwoordig veel meer specialiseren in bv.
springen of dressuur. Bovendien als een merrie op Z-niveau acteert in de sport zegt dit meer dan een
eendaagse verrichtingstest.

Standpunt bestuur:
Alhoewel het bestuur de mening heeft dat een correcte New Forest pony op alle niveaus in de sport zal kunnen
acteren is de realiteit dat in de huidige tijd de pony’s door de wijze waarop de sport wordt beoefend, niet meer
in alle disciplines worden ingezet. Op basis daarvan lijkt een positieve beoordeling van het voorstel reëel.
Tevens wordt voorgesteld om ook in het reglement de restrictie aangaande de leeftijd - 12-jarig of ouder – weg
te laten. Ten tijde van het opstellen van het artikel is er op deze wijze inhoud aan gegeven omdat het is
gemaakt voor merries die pas op latere leeftijd (na de sportcarrière) ingezet worden voor de fokkerij.
Jonger als 12 jaar kunnen deze merries meelopen in de verrichtingsproef en het is (bij voorkeur) wenselijk dat
een merrie deze proef bij de vereniging doorloopt met inschakeling van het eigen jurykorps .
De consequentie kan zijn dat wanneer nu de leeftijdsgrens eruit wordt gehaald, dat men zich dan niet meer
gaat opgeven voor de verrichtingsproef maar er voor kiest om de sportprestatie er voor in de plaats te laten
komen. Zeker nu het nog maar in één discipline is waarin gepresteerd hoeft te worden. Het verlenen van het
predicaat ‘kroon’ aan merries die het boegbeeld van de vereniging zijn vraagt bij voorkeur om een beoordeling
door de deskundigheid binnen je vereniging. Naast de huidige gedachtegang geven wij hierbij ook inzicht in de
fok technische gegevens welke inzicht geven waarom het artikel destijds zo is geformuleerd.

Uit artikel 30 van het keuringsreglement:
-/-
OUD:
Een 12-jarige of oudere merrie welke ster wordt verklaard, kan op grond van haar sportverrichting (in de
discipline Z-dressuur en springen + 1 winstpunt of in de discipline mennen Z-dressuur en mennen Z-vaardigheid
+ 1 winstpunt) dan ook dezelfde dag het kroonschap werven, mits aan de vereiste exterieur criteria voor
voorlopig kroon wordt voldaan.

Uit artikel 30 van het keuringsreglement:
-/-
NIEUW:
Een merrie welke ster wordt verklaard, kan op grond van haar sportverrichting (in de discipline Z-springen met
stand +5 winstpunten of Z1-dressuur met stand +5 winst punten of Z-eventing met stand +5 winst punten of Z-
mennen (of dressuur of vaardigheid of samengesteld) met stand +5 winst punten dan ook dezelfde dag het
kroonschap verwerven, mits aan de vereiste exterieur criteria voor voorlopig kroon wordt voldaan.

Voorstel 10 :

Voorstel vanuit regio Oost NNFPS - Pony’s kunnen met terugwerkende kracht in een ander register of boek
worden opgenomen

Voorbeeld:
Een veulen van een niet goedgekeurde- of F-register hengst, maar wel zuivere New Forest hengst, wordt in het
Wedstrijdregister geregistreerd. De kans bestaat dat de vader later wel wordt goedgekeurd of een hengst
wordt met een F-register dekboek. Voorstel is om dan zijn eerder verwekte nakomelingen over kunnen te
plaatsen naar het veulenboek of F-register.



Standpunt bestuur:
Het bestuur heeft de mening dat er gefokt moet worden met hengsten welke daartoe zijn geselecteerd. Het
voortijdig inzetten van hengsten welke nog niet door het jurykorps daartoe zijn geselecteerd moet niet worden
gestimuleerd. Maar in de wetenschap dat dit in de praktijk niet veelvuldig zal voorkomen stelt het bestuur zich
in deze neutraal op.

De aan te vullen artikelen:

Artikel 2.1 Veulenboek
Tot inschrijving van veulens in het veulenboek zal niet worden overgegaan tenzij:
a.1. De vader een erkende hengst is en de moeder ingeschreven staat in het veulenboek of importveu-

lenboek, of stamboek of importboek dan wel,
a.2. Als het een merrieveulen uit een merrie betreft die in het F-register staat ingeschreven, de F-regis-

terpapieren bij de moeder behoren en de vader en de moedersvader in een erkend stamboek inge-
schreven hengsten zijn.

a.3. Als het een jonge hengst betreft die in het F-register staat ingeschreven en die op de voorkeuring voor jonge
hengsten als bedoeld in artikel 9.1 van Keuringsreglement is verschenen, de F-registerpapieren bij de hengst
behoren en de hengst sterwaardig is bevonden.

b. De geboorteaangifte van de in te schrijven pony binnen 14 dagen na de geboorte is ontvangen en de
daarop vermelde geboortedatum overeenstemt met de datum van dekking van de moeder, vermeld op
het gelijktijdig ontvangen dekbewijs van die moeder.

c. Bij veulencontrole is gebleken, dat de gegevens omtrent de moeder en het veulen op het
dekbewijs en het geboortebericht vermeld, juist zijn.

d. Het % GW-bloed van de pony 6.25 % of minder bedraagt bij inschrijving vanaf 1 januari 2013.
e. De Myotonie-status bekend is, hengstveulens zijn hiervan uitgezonderd.

Toevoeging artikel 2.1 Veulenboek:
f. Het een registratie uit een register betreft waar reglementair onderbouwd de status van de ouderdieren

gewijzigd is wat registratie van de pony in het veulenboek rechtvaardigt en middels DNA onderzoek
bevestigd kan worden wanneer geen dekbon /geboortebericht kan worden overlegd.

Artikel 6.1 F-register
Tot inschrijving in het F-register zal worden overgegaan, indien is gebleken dat van de pony :
a1 De vader een erkende hengst is en de moeder ingeschreven staat in het F-register, dan wel
a2 De vader een hengst is met een F-register deklicentie en dat de moeder staat ingeschreven in het

veulenboek of importveulenboek, of stamboek of importboek of F-register.
b. De geboorteaangifte van de in te schrijven pony binnen 14 dagen na de geboorte is ontvangen en de

daarop vermelde geboortedatum overeenstemt met de datum van dekking van de moeder, vermeld op het
gelijktijdig ontvangen dekbewijs van die moeder.

c. Bij veulencontrole is gebleken, dat de gegevens van de moeder en het veulen op het dekbewijs en het
geboortebericht vermeld, juist zijn.

d. Het % GW-bloed van de pony 6.25 % of minder bedraagt bij inschrijving vanaf 1 januari 2013.

e. De Myotonie-status bekend is, hengstveulens zijn hiervan uitgezonderd.

Toevoeging artikel 6.1 F-register :
f. Het een registratie uit een register betreft waar reglementair onderbouwd de status van de ouderdieren

gewijzigd is wat registratie van de pony in het F-register rechtvaardigt en middels DNA onderzoek
bevestigd kan worden wanneer geen dekbon /geboortebericht kan worden overlegd.

Voorstel 11:

Voorstel van Regio West voor een aanvulling op artikel 31 van het Keuringsreglement - Uitbreiding
puntenstelsel voor toekenning predicaat ‘preferent’ of ‘elite’ voor merries



Op dit moment tellen alleen nakomelingen van 3 jaar of ouder na de stamboekopname, mee in de
puntentelling voor de toekenning voor het preferent- en eliteschap van een merrie.

De huidige puntentelling heeft voor een eigenaar van een merrie de volgende nadelen:
- Indien een veulen, jaarling, twenter of driejarige vóór de stamboekopname wordt verkocht, dan is het

onzeker of deze nakomelingen ooit op een keuring worden aangeboden. Een eigenaar moet deze
nakomelingen proberen te volgen, wat vaak niet eenvoudig is en de huidige eigenaar proberen te
stimuleren om naar een keuring te komen.

- Omdat predicaten die in het buitenland worden behaald niet meetellen voor de puntentelling,
betekent dit dat een nakomeling die vroegtijdig naar het buitenland vertrekt,  geen bijdrage meer kan
leveren in de puntentelling voor het preferent- en eliteschap.

- Vooral hengstveulens verdwijnen vaak heel snel uit beeld omdat ze bij eigenaren terechtkomen die ze
in de sport uitbrengen en die geen belang hebben bij een bezoek aan een keuring. Deze nakomelingen
aanbieden op de JHK alleen voor de ouder is een dure aangelegenheid.

- Niet alle nakomelingen bereiken de leeftijd van drie jaar tot de stamboekopname. Een ongeluk of een
ziekte kan fataal zijn.

Bovenstaande nadelen kunnen worden weggenomen, indien een nakomeling voor 1 punt meetelt in de
puntentelling voor de toekenning van het preferent- en eliteschap, als deze nakomeling als veulen, jaarling of
twenter een 1e premie heeft behaald op een Regionale Keuring.
Uiteraard kan een nakomeling maar 1x meetellen in de puntentelling.

Bijkomend voordeel van dit voorstel is dat het inschrijven voor een veulen- en jeugdrubriek van een Regionale
Keuring wordt gestimuleerd.

De Fokraad heeft op 6 juli 2016 een positief advies gegeven.

Standpunt bestuur:
Het bestuur kan zich vinden in het voorstel en de motivatie en geeft het voorstel een positief advies mee. Als
bijkomend positief punt zal het aannemen van het voorstel wellicht de deelname van veulens, enters en
twenters aan de keuring stimuleren.

Bij dit voorstel is het alléén nodig om artikel 31 van het Keuringsreglement te wijzigen, omdat artikel 32, waarin
het predicaat elite wordt geregeld, verwijst naar de puntenteling van artikel 31.

De voorgestelde wijziging is als volgt:

Huidig artikel :
Artikel 31
Het predikaat preferent.
Een merrie kan preferent worden verklaard, wanneer zij door haar nakomelingen:
- verwekt door 3 verschillende hengsten minimaal 12 punten behaalt.
- verwekt door 2 verschillende hengsten minimaal 15 punten behaalt.
- verwekt door 1 hengst 18 punten behaalt.
Voor de puntentelling geldt: drie jaar of oudere 1e premie merries -3 punten, drie jaar of oudere 1e
premieruinen -3 punten, hengsten, welke tijdens de voorkeuringen na de eerste bezichtiging sterwaardig
verklaard zijn -4 punten, stermerrie en sterruin -4 punten, kroonmerrie -5 punten, goedgekeurde zoon -5
punten. Voor de puntentelling geldt alleen het hoogste puntenaantal van de nakomeling. Voor de puntentelling
geldt dat het predikaat van de nakomelingen, behoudens die van een goedgekeurde zoon, in Nederland
behaald moet zijn. Het predikaat preferent kan ook postuum worden verleend.

Nieuw artikel :
Artikel 31
Het predikaat preferent.
Een merrie kan preferent worden verklaard, wanneer zij door haar nakomelingen:



- verwekt door 3 verschillende hengsten minimaal 12 punten behaalt.
- verwekt door 2 verschillende hengsten minimaal 15 punten behaalt.
- verwekt door 1 hengst 18 punten behaalt.
Voor de puntentelling geldt: veulen, jaarling of een twenter met een 1e premie - 1 punt, drie jaar of oudere 1e
premie merries -3 punten, drie jaar of oudere 1e premieruinen -3 punten, hengsten, welke tijdens de
voorkeuringen na de eerste bezichtiging sterwaardig verklaard zijn -4 punten, stermerrie en sterruin -4 punten,
kroonmerrie -5 punten, goedgekeurde zoon -5 punten. Voor de puntentelling geldt alleen het hoogste
puntenaantal van de nakomeling. Voor de puntentelling geldt dat het predikaat van de nakomelingen,
behoudens die van een goedgekeurde zoon, in Nederland behaald moet zijn. Het predikaat preferent kan ook
postuum worden verleend.

Advies van de fokraad – door bestuur overgenomen en uitgewerkt tot onderstaand voorstel nr 12:

UNIFORMERING Verrichtingsproef hengsten en merries

Op dit moment is de verrichtingsproef voor hengsten en merries verschillend ingericht. Voor hengsten is in de
artikelen 8.2. en 8.2.a van het keuringsreglement geregeld dat hengsten een verrichtingsproef moeten
afleggen, in artikel 30 van het keurings-reglement voor stamboekmerries (stamboekruinen) is e.e.a. uitgebreid
beschreven.

Motivatie van de fokraad zoals in het advies aangegeven:

- Er bestaat geen wezenlijk verschil tussen de beoordeling van merries (ruinen) en hengsten en dat maakt
uniformering wenselijk.

- Zonder dat er sprake is van specialisatie verschaft het duidelijkheid over de aanleg van een pony door
aparte cijfers voor dressuur, springen en mennen.

- Het verschil in A, B en C-premie (merries en ruinen) komt te vervallen. De beoordeling met een 10-cijferig
systeem geeft in één oogopslag inzicht in het behaalde resultaat

- De uitkomst van alle cijfermatige onderdelen van de verrichtingsproef wordt bij deelname van een hengst
of merrie aan een keuring vermeld in het programmaboekje en geeft inzicht in en daarmee kennis die voor
een fokkerij waarbij men gebruikspony’s fokt van belang is.

Voorgestelde uniformering:

Beoordeling verrichtingsproef onder het zadel
Hengsten en merries/ruinen
(dressuur, springen en terrein)
Onderdeel Cijfer
Stap
Draf
Galop
Springen - reflexen/techniek
Springen - vermogen
Terreinproef
Instelling/werklust
Rijdbaarheid
Aanleg als dressuurpony
Aanleg als springpony
TOTAAL

Beoordeling verrichtingsproef aangespannen
hengsten en merries / ruinen
(mennen dressuur, vaardigheid en terrein)
Onderdeel Cijfer
Stap
Draf
Galop
Vrijspringen
Houding, buiging en wendbaarheid
Ontspanning en gehoorzaamheid
Instelling/werklust
Terreinproef
Rijdbaarheid
Aanleg als menpony
TOTAAL



Overige voorwaarden bij zowel merries (ruinen) als hengsten:

- De pony’s zullen tijdens de verrichtingsproef worden beoordeeld op de 10 onderdelen welke in cijfer
worden uitgedrukt.

- Het karakter wordt als kenmerkend onderdeel van onze rasfokkerij en als zodanig in het fokdoel
expliciet benoemd. Het is een eigenschap met hoge prioriteit. Het cijfer voor het punt ‘instelling en
werklust’ en het punt ‘rijbaarheid’ als onderdelen waaruit het karakter kan worden afgeleid mogen niet
lager dan met een 6 zijn beoordeeld. Een lager cijfer betekent afwijzing.

- Daarnaast bedraagt het minimaal aantal punten voor een voldoende proef 70, waarbij voor één van de
drie basisgangen een 5,5 mag worden behaald.

- Het vrijspringen wordt gehandhaafd als programmaonderdeel (bij hengsten op de eerste
verrichtingsdag) maar hiervoor wordt bij de hengsten en merries (ruinen) onder het zadel geen apart
cijfer gegeven. Het wordt meegenomen in die onderdelen die hierop betrekking hebben. Voor de
menpony’s wordt het echter wel als apart punt benoemd omdat  het anders niet in een cijfer tot
uitdrukking zou komen.

Aan de cijfers dient de volgende betekenis gegeven te worden:
0 niet uitgevoerd
1 zeer slecht
2 slecht
3 tamelijk slecht
4 ruim onvoldoende
5 onvoldoende

5.5 matig
6 voldoende
7 ruim voldoende
8 goed
9 zeer goed
10 uitmuntend

Overige voorwaarden bij de hengsten:
Bij de hengsten wordt naast de cijferbeoordeling een geschreven rapportage verstrekt waarin van het
onderzoek verslag wordt gedaan.
Het stalgedrag en het karakter zullen bij de hengsten in het woordrapport worden toegelicht. Wanneer door de
verrichtingsjury het stalgedrag wordt omschreven als “onvoldoende” dan zal onafhankelijk van de cijferlijst en
de beoordeling van het karakter geen goedkeuring plaatsvinden.
De rapportage wordt zoals reeds te doen gebruikelijk – naast dat deze de eigenaar wordt verstrekt –
gepubliceerd.

Overige voorwaarden bij de merries (ruinen):
De jury zal, ter algemene informatie de eigenaren nog een korte toelichting per verrichtingsonderdeel schrijven
en daarin het karakter specifiek benoemen.
In zijn algemeenheid geldt dat de rapportages binnen 14 dagen na afloop van de verrichting aan de eigenaren
worden toegestuurd. E.e.a. zal worden uitgewerkt in bijbehorende documenten samenhangend met het
verrichtingsonderzoek voor zowel hengsten als merries (ruinen)

Standpunt bestuur:
Het advies is door het bestuur positief beoordeeld en inhoudelijk na het horen van betrokkenen aangepast
zodat het voorstel als bovenstaand uitgewerkt zal worden. Door het expliciet benoemen van het karakter in de
schriftelijke rapportage wordt hiermee voldaan aan wat in het fokbeleid als kenmerkende eigenschap van onze
pony wordt genoemd.
Uitwerking houdt in aanpassing reglementen, jury instructies, algemene bepalingen en keuringsprotocollen.

MBT het reglement:

Artikel 30 van het keuringsreglement zal een aanpassing op worden gedaan:
Artikel 30
-/-
Gedeelte uit het oude artikel:
De pony wordt in de verrichting beoordeeld op de volgende onderdelen:
a. 1- karakter

2- temperament en gehoorzaamheid
3- houding en wendbaarheid



b. de ruimte van de stap
c. de ruimte van de draf
d. de ruimte van de galop
e. het losspringen van de hindernissen op beide zijden
f. het springen onder de man van een eenmalig springparcours
g. de vlakke baangalop van 1500 meter met acht natuurlijke hindernissen
h. algemene indruk

Een A-premie wordt verkregen als:
het gemiddelde der toegekende cijfers tenminste een 8 bedraagt en bij de punten a t/m d niet meer dan 2
zevens voorkomen en geen cijfer lager dan een 7.

Een B-premie wordt verkregen als:
het gemiddelde der toegekende cijfers tenminste een 7 bedraagt en bij de punten a t/m d niet meer dan 2
zessen voorkomen en geen cijfer lager dan een 6.

Een C-premie wordt verkregen als:
het gemiddelde der toegekende cijfers tenminste een 6 bedraagt. Geen der cijfers voor de onderdelen a t/m d
mag lager zijn dan een 6.

De proef wordt als onvoldoende beschouwd als:
het gemiddelde der cijfers of één der gegeven cijfers voor de onderdelen a t/m d lager is dan een 6.

Beoordeling aangespannen kroonproef:
De pony  wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
a. 1 - karakter

2 - temperament en gehoorzaamheid
3 - houding en wendbaarheid

b. wijze van gaan in stap
c. wijze van gaan in draf
d. wijze van gaan in galop
e. het losspringen van de hindernissen op beide zijden
f. het vlakkebaantrajekt, gelet wordt op de manier van galopperen, de gehoorzaamheid, het nemen van de

wendingen en de conditie na afloop van dit onderdeel.
g. algemene indruk

Bovenstaande zal geheel worden vervangen (conform en gelijk aan wat in art. 8.2 van de hengsten m.b.t. het
verrichtingsonderzoek staat omschreven )

NIEUW:
-/-
Artikel 30
De pony wordt in de verrichting beoordeeld in een door het bestuur vastgestelde versie van het
verrichtingsonderzoek.

Zie overige reglement artikel 30 ‘predicaat kroonmerrie’ .

Voorstel: Wijziging vergaderstructuur
Dit vraagt om het protocol statutenwijziging waartoe de agenda van de ALV niet is ingericht. Daarom zal het
ingebracht worden als opiniepeiling ter inventarisatie wat de zienswijze van de leden ter vergadering
hierover is en voor het opvolgende jaar in behandeling worden genomen.

Voorstel van Regio West – Wijziging vergaderstructuur



Inleiding:

Het NNFPS kent een structuur en een daarbij ingerichte vergaderstructuur die gelet op veranderende
omstandigheden niet meer tot zijn recht komt.

Net als bij andere verenigingen is het ook voor het NNFPS niet eenvoudig bestuursleden te vinden.
Statutair/reglementair dienen regio’s uit zeven bestuursleden te bestaan, in de praktijk wordt dit alleen nog
door de regio Noord gehaald. Regio Zuid kent geen bestuur en naar verwachting is daar ook geen bestuur
samen te stellen. In West moet nog blijken of na maart een volledig bestuur kan worden gevormd. Het
reglementair aantal bestuursleden is overigens  de minst belangrijke reden.

Binnen de vereniging NNFPS vindt op dit moment de volgende cyclus van vergadermomenten plaats om tot
besluitvorming te komen.

 Bespreken stukken in november gezamenlijke vergadering AB, FR en Regio’s (1)
 Aanpassen van de stukken
 Bespreken aangepaste stukken in december in Regionale vergaderingen (2)
 Mogelijkheid tot aanpassen stukken tot 31 december
 Bespreken en stemmen over definitieve voorstellen in maart  (3)
 Vaststellen stemmen vergaderingen regio’s tijdens de ALV (4)

In de praktijk komt het er op neer dat bestuursleden drie keer de stukken bespreken in kleine kring, al dan niet
tussentijds gewijzigd door AB, FR en/of regio.  Dit zorgt voor een groot tijdsbeslag op bestuursleden en soms
onduidelijkheden omdat voorstellen er uiteindelijk anders uitzien dan bediscussieerd.

Daarnaast moeten we constateren dat per regio voorstellen anders “kunnen” worden uitgelegd en/of door
verschil van interpretatie van voorstel of procedure in het verleden tot onzorgvuldige besluitvorming is
gekomen.

Vermeend of onvermeend, er zijn met name in de laatste 10 jaar verschillen in inzichten en gevoelens tussen
de regio’s ontstaan. De reden waarom is minder belangrijk, maar reden tot zorg en met elkaar in gesprek raken
en blijven verdient aandacht .

Het voorstel is als volgt:

Opheffen van de huidige vergaderstructuur.  In het leven roepen van een informerende
najaarsledenvergadering en een besluitvormende voorjaarsvergadering.

Najaar

– landelijke vergadering waarin Fokraad en Algemeen Bestuur onderwerpen met de leden bediscussiëren om
betrokkenheid bij onderwerpen te creëren, verdieping aan beleid te geven, ook regio’s kunnen ook
onderwerpen voor deze vergadering aandragen die ze willen bespreken

Voorjaar

– landelijke Algemene Ledenvergadering waarin definitieve voorstellen worden gepresenteerd en tijdens de
vergadering in stemming worden gebracht. De voorstellen worden vooraf integraal gepubliceerd op de website
en  in De Forester. Tijdens de ALV bestaat eventueel de mogelijkheid tot amenderen van de voorstellen.

Het staat de Regio’s vrij om tussen de najaars- en voorjaarsvergadering een regionale vergadering te beleggen
om met hun AB- en/of FR lid verder over de onderwerpen te discussiëren.

Voordelen:

Met het bovenliggende voorstel wordt het aantal vergadermomenten teruggebracht, wordt een eenduidige
uitleg van de voorstellen gerealiseerd, bestaat er de mogelijkheid om te verduidelijken en/of eventueel te



amenderen, neemt de waarde van de ALV toe en komen alle regio’s met elkaar in gesprek over het
voorgestelde.

Bestuursstandpunt:

In het afgelopen jaar heeft men de werkwijze mbt de adviezen en voorstellen binnen de huidige
vergaderstructuur, mede door de nieuwe samenstelling van de fokraad met uit elke regio een
vertegenwoordiger, juist als positief ervaren. Om het positief te continueren lijkt het goed in de
vergaderstructuur op dit moment geen wijziging aan te brengen en vooreerst te kijken of positieve wending kan
worden gecontinueerd.

Daarnaast, maar het meest bepalend in deze, is dat het voorstel door het late tijdstip van inleveren (31-12-
2016), niet besproken is in het tijdspad en in de vergaderingen zoals binnen de huidige structuur gebruikelijk.

Het bestuur ondersteunt om laatstgenoemde reden op dit moment het voorstel nog niet om de
vergaderstructuur te wijzigen. Het omvat een ingrijpende wijziging in die structuur en verdient juist daarom  om
in de huidige structuur besproken te worden.

CONCLUSIE: De huidige vergaderstructuur is juist bij het bespreken van dit voorstel functioneel.

Een aantal van positieve waarde zijnde onderdelen kunnen binnen de huidige situatie al worden meegenomen.

Het voorstel kan vervolgens volgend jaar opnieuw worden ingediend en dan vanuit het doorlopen van het
tijdspad en in de bijbehorende vergaderingen blijken of het draagvlak heeft en genoemde voordelen ook
worden gedeeld vanuit de regio’s en de leden van de vereniging.

NB: Voorstel vraagt om procedure STATUTENWIJZIGING en kan om die reden dit jaar niet in stemming
worden gebracht. Er zal de leden de mogelijkheid worden geboden om een opinie mbt het voorstel weer te
geven middels ‘positief’, ‘onthouding’ of ‘negatief’.


