
VOORSTELLEN 2019:

Regiovoorstel:

VOORSTEL 1 Regio OOST:

Nagekomen voorstel Regio Oost op 31-12-2018 en daardoor niet in de Najaarsvergaderingen van de overige
regio’s besproken:

Tenminste vier stamboekopnames en de rest vrije inschrijving voor CMK

Door de vernieuwde opzet van merriekeuring is de regio keuring enigszins overbodig geworden. De regio oost
stelt daarom het volgende voor. Landelijk in iedere regio minimaal een stamboekopname te organiseren met
het lineair scoren van de veulens. Hiermee breng je het aanbieden van de pony’s en veulens dichtbij de fokker.
het is kosten en tijdbesparend omdat je dan alleen maar een binnenhal nodig hebt voor het vrij springen en vrij
bewegen.

Voor de merries die nog ster zijn geworden in het  oude systeem, rechtstreeks te laten inschrijven voor de
CMK. Dit geldt dan ook voor jaarlingen en kroonmerries. Voordeel is dat deze pony’s maar een keer
klaargemaakt hoeven te worden door de eigenaren.

Bestuursvoorstellen:
VOORSTEL 2 (Bestuursvoorstel):

Voorstel m.b.t. tot het loskoppelen van de gebruikspresentatie als verplicht onderdeel van de CHK voor die
hengsten welke het verrichtingsonderzoek in het voorafgaande kalenderjaar hebben afgelegd.

KEURINGSREGLEMENT:

OUD:

Artikel 28:
Zolang een hengst niet heeft voldaan aan de verplichting om zich tijdens de CHK onder het zadel te presenteren
in een speciaal uitgeschreven rubriek voor hengsten die de verrichtingen hebben gehaald, kan hij niet worden
geprimeerd of een predicaat als bedoeld in artikel 27 verwerven.

NIEUW:
Artikel 28:
Zolang een hengst niet heeft voldaan aan de verplichting om zich tijdens een daartoe door de vereniging in de
jaarkalender opgenomen evenement onder het zadel of in de aanspanning te presenteren in een speciaal
uitgeschreven rubriek voor hengsten die de verrichtingen hebben gehaald, kan hij niet worden gepremieerd of
een predicaat als bedoeld in artikel 27 verwerven.

Motivatie:

Het voorstel is door het bestuur uit praktische overweging opgesteld. Het biedt de mogelijkheid om de
gebruikspresentatie los te koppelen van de CHK wanneer dit om organisatorische redenen gewenst is. Voorstel
is niet in de Regio’s in de Najaarsvergadering ingebracht maar het is bij de regiosecretarissen aangeleverd
binnen de reglementaire termijn aangaande bestuursvoorstellen welke nog kunnen worden opgevoerd op de
agenda van de ALV.
In 2019 is het als pilot op de CHK toegepast.



Voorstel nr. 3 (Bestuursvoorstel):

Voorstel is in de Novembervergadering van AB met Fokraad en Regiobesturen reeds ingebracht om in de
Najaarsvergadering in de regio’s te bespreken.

Het verstrekken van een dekboek aan de palominohengst.

AANLEIDING:
De palomino hengst inzetten voor de dekdienst speelt bij geledingen binnen onze vereniging. Als je dit wilt
toestaan dan moet hiertoe een reglementswijziging komen. Dat voorstel houdt dat er in het keuringsreglement
een gedeelte uit een artikel moet komen te vervallen.

Inmiddels heeft ons moederstamboek het onderwerp zoals het ook in de Internationale meeting van 2017 aan
de orde was gesteld, nu recentelijk binnen the Society Council her overwogen.

Het standpunt is nu als volgt:

9 februari 2019 door NFPB & CS als volgt weergegeven:
LICENTIE VAN ENKELE VERDUNNINGSFACTOR BIJ VOSHENGSTEN
Gedurende een aantal jaren is de kwestie van het in licentie geven van palomino-hengsten binnen het
hoofdgedeelte van het stamboek besproken, zowel binnen de Society Council als met studieverenigingen voor
dochterstamboeken over de hele wereld. Er is gespecialiseerd veterinair advies ingewonnen en de nieuwste
genetische informatie is onderzocht en overwogen. Als resultaat van dit werk heeft de Society Council nu
besloten dat met onmiddellijke ingang, en niet met terugwerkende kracht, single-dilute voshengsten
(gewoonlijk palomino in kleur genoemd) in aanmerking komen voor vergunningverlening, met inachtneming
van alle andere standaardvergunningsprocedures. Dit heeft geen invloed op de beschrijving van het ras, want
het is altijd mogelijk geweest om pony's te registreren die één kopie van het crèmeverdunningsgen bevatten,
maar dit is een wijziging in de voorschriften voor het verlenen van hengstenvergunningen. Aanvaardingen van
pony's die twee kopieën van het crèmeverdunningsgen dragen (vaak blauw-eyed-crème genoemd) zullen niet
veranderen en ze blijven niet in aanmerking komen voor volledige registratie in het hoofdgedeelte van het
stamboek of om in aanmerking te komen voor licentieverlening als hengsten.
Het bestuur stelt nu voor het als voorstel in stemming te brengen om middels reglementswijziging de
mogelijkheid te scheppen dat aan palominohengsten binnen het NNFPS een dekboek kan worden verstrekt.

Keuringsreglement:

OUD:
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 worden aangeboden 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.

NIEUW:
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 worden aangeboden voor een veterinair
onderzoek. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van de eigenaar. Aan de eigenaar van de
veterinair goedgekeurde hengst kan tegen vergoeding van de kosten een F-registerdekboek worden verstrekt.



Voorstel nr. 4 Advies van de fokraad door Algemeen Bestuur overgenomen tot voorstel:

De fokraad heeft ná de vergadering met het AB, de Regiobesturen en de Fokraad onderstaand advies
uitgebracht aan het Algemeen Bestuur wat door het bestuur is omgezet tot een voorstel. Het is dus niet als
zodanig in de Najaarsvergaderingen besproken.

Wijziging artikelen uit keuringsreglement m.b.t. prestatie predikaten “prestatie fokhengst” en “prestatie
fokmerrie”.

Naar aanleiding van het feit dat het verrichtingsonderzoek is geüniformeerd, is bij de FR het idee aangedragen
om de mogelijkheid te bieden om een predicaatpunt te behalen voor ‘prestatie fokhengst’ en ‘prestatie
fokmerrie’ wanneer een nakomeling de verrichtingsproef heeft afgelegd met een bepaalde score. Daarbij moet
de lat hoog genoeg worden gelegd, zodat sprake is van een bovengemiddelde aanleg bijv. bij een puntenaantal
van 80 of meer (gemiddeld een 8 of hoger) en tevens aan de overige voorwaarden voor het slagen is voldaan.

Motivatie:

Op deze wijze wordt voor goedgekeurde hengsten en voor moederdieren/merries een extra mogelijkheid
geboden om punten te verwerven terwijl de nakomeling(en) niet in de sport lopen maar wel over bewezen
gebruikskwaliteiten (of in dit geval dus AANLEG beschikken), omdat dit door de hoge score van de
verrichtingsproef is aangetoond.

Toevoeging aan artikel 27d en 52:

Als gelijkwaardige prestatie naast genoemde sportprestaties mag het behalen van de verrichtingsproef zoals
omschreven in het reglement worden gezien. Voorwaarde voor het meetellen voor het predicaat is dat er een
puntenaantal van 80 punten of meer moet zijn behaald en aan de overige voorwaarden voor slagen moet zijn
voldaan.

Aan de artikelen zal de tekst dan als volgt worden toegevoegd (zie: schuingedrukt)

Artikel 27.
d  Prestatiefokhengst.
Een hengst kan tot prestatiefokhengst worden verklaard, indien 10 afstammelingen van de hengst in één van de
disciplines M zijn gestart en daar 5 winstpunten in hebben behaald. Voor de klasse M wordt ten aanzien van
pony’s in de categorie A en B, die gereden worden onder het zadel, in de dressuur L2 + 15 en bij het springen
en/of eventing L + 15 gelezen.
Daarnaast mag als gelijkwaardige prestatie naast genoemde sportprestaties het behalen van de
verrichtingsproef zoals omschreven in het reglement worden gezien. Voorwaarde voor het meetellen voor het
predicaat is dat er dan een puntenaantal van 80 punten of meer moet zijn behaald en aan de overige
voorwaarden voor slagen voor het verrichtingsonderzoek moet zijn voldaan.
Het  predicaat prestatie fokhengst kan ook postuum worden verleend.

Artikel 52
Het prestatiepredicaat : Prestatiefokmerrie:
Een merrie wordt tot prestatiefokmerrie verklaard, indien twee van haar nakomelingen in één van de disciplines
in de klasse M zijn gestart en daar 5 winstpunten in hebben behaald. Voor de klasse M wordt ten aanzien van
pony’s in de categorie A en B, die gereden worden onder het zadel, in de dressuur L2 + 15 en bij het springen
en/of eventing L + 15 gelezen.
Daarnaast mag als gelijkwaardige prestatie naast genoemde sportprestaties het behalen van de
verrichtingsproef zoals omschreven in het reglement worden gezien. Voorwaarde voor het meetellen voor het
predicaat is dat er dan een puntenaantal van 80 punten of meer moet zijn behaald en aan de overige
voorwaarden voor slagen voor het verrichtingsonderzoek moet zijn voldaan.
Het  predicaat prestatie fokmerrie kan ook postuum worden verleend.

Fokraad, 20 december 2018


