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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.
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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


