


Merriekeuringen nieuwe stijl

Fokkerijmiddag
20 januari
Brummen



In 2017 vrij bewegen en vrij springen ingevoerd bij stamboekopname

Brummen (stamboekopname)
Westdorpe (uitgebreide thuiskeuring)
Sint Oedenrode (stamboekopname)
Norg (combinatie met regionale keuring)
Hoofddorp (combinatie met regionale keuring)



Procedure:
Pony aanmelden bij secretariaat (hoofdstelnummers)
Pony aanbieden bij voor het meten en schetsen
Pony wordt door de jury op een harde ondergrond beoordeeld op exterieur, stap en draf a/d hand
Lineair scoreformulier wordt ingevuld voor exterieur en correctheid
Pony komt in de baan voor het vrij bewegen en eventueel vrij springen
Pony wordt door monsterknecht losgelaten, monsterknecht stelt zich op in een van de ruiten
Team zorgt op aanwijzing van de jury voor de begeleiding van de pony
Na het vrij bewegen en vrij springen stapt de pony met de monsterknecht een ronde
Pony’s komen in de groep terug en stappen rond
Jury vergelijkt de pony’s met elkaar en geeft de definitieve cijfers
Bekendmaking van de uitslag met een toelichting bij iedere pony



Lineair scoren

23 exterieurkenmerken

10 bewegingskenmerken

8 springkenmerken

Instelling wordt gescoord bij dressuur en springen

9 invulmogelijkheden (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45)



Bovenbakcijfers

Exterieur Aanleg dressuur Aanleg springen

Aanleg dressuur
Stap Draf Galop Houding bij het vrij bewegen

Aanleg springen
Reflexen Techniek Vermogen Galop



Sterwaardig

Exterieur
Minimaal 70

Aanleg dressuur minimaal 75

of

Aanleg springen minimaal 75



Een keuring of stamboekopname is een talentenjacht

Hoe meer talent of aanleg een pony toont des te hoger het cijfer voor dressuur 
en/of springen

Hoe groter de waarde voor de fokkerij

Voorspeller van het resultaat in de aanlegtest en/of de sport



Bovenbalkcijfers zijn een waardering, rapportcijfers op de schaal van 0 –
100

Lineair scoren is een constatering, andere schaal (5 – 45)

Waardering is geen rekenkundig gemiddelde van het lineair scoren

Extreme constateringen beïnvloeden de waardering positief of negatief

Er is een relatie tussen het lineair scoren en de waardering



De aanleg is bepalend voor de waardering voor beweging en springen

Bij de waardering voor het exterieur spelen de raskenmerken mee

De jury beoordeelt het functionele exterieur. Hoe goed kan een pony met zijn 
bouw zijn verrichting doen.

De eerste indruk is tijdens het lineair scoren. 

Jury kijkt naar ontwikkeling, verhoudingen, verbindingen, correctheid, 
uitstraling, rastypisch

Geeft een voorlopige waardering



Vrij bewegen en vrij springen

Exterieur voorspelt doorgaans hoe een pony zal bewegen en/of springen

Wanneer dat beter is dan je op basis van het exterieur zou verwachten dan is 
dat positief voor de waardering voor het exterieur

Wanneer een pony minder presteert dan op grond van de bouw verwacht 
werd, dan heeft dat een negatieve invloed op de waardering van het 
‘functionele’ exterieur



Beweging aan de hand (stap en draf)

Correctheid, ruimte, afdruk, lichaamsgebruik en houding

Invloed van de voorbrenger

Vrij bewegen (stap, draf en galop)

Correctheid en regelmaat, ruimte, afdruk, lichaamsgebruik, balans, schakelen, 
changeren, houding

Pony loopt op ‘eigen benen’, heeft geen steun van de voorbrenger



Vrij bewegen is geen hardloopwedstrijd

Aanleg als sportpony zit hem in de balans, de gedragenheid en souplesse

Hoe meer rust, hoe beter dat tot uiting komt

De begeleiders in de baan zullen op verzoek van de jury de pony de beweging 
laten verruimen

Schakelen is belangrijk. Zegt iets over de balans en het lichaamsgebruik.



Vrij springen

Goede voorbereiding is belangrijk

Pony moet het normaal vinden (routine), ontspanning

Oefen ook op een andere locatie (oefenavond in de regio)

Geeft extra informatie over de pony

Hulp bij keuze van een hengst



Jury is op zoek naar de talenten van de pony

Niet elke sprong hoeft perfect te zijn

De beste sprongen worden gewaardeerd

Aanleg bestaat uit vier onderdelen. Galop, reflexen, techniek en vermogen

Gemiddeld voor sterpredicaat is 75 punten nodig


