
Uit het fokraadadvies zoals opgesteld najaar 2016 kan onderstaande u duidelijkheid geven
aangaande de werkwijze stamboekopname “oude stijl” en “nieuwe stijl” en de uitwerking
daarvan op de keuringsrubrieken van de Regionale – en Centrale keuring

1. Stamboek opname “oude stijl”.
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.

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.

2.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.

2.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” worden 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.
 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 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 & vrij 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).


