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Fokbeleid NFX-register van het Nederlands New Forest Pony Stamboek 
(NNFPS) zoals aangenomen in de ALV van 17 april 2019 
 

Fokbeleid Kruisingsproducten met de New Forest pony (NFX-register) 

Inleiding  

Het fokbeleid dient te fungeren als baken voor de fokkers en gebruikers van NFX pony’s en moet indien 
wenselijk worden bijgesteld. In dit beleid wordt de officiële visie van het stamboek weergegeven met 
betrekking tot het fokken van NFX pony’s en de handelwijze om dit doel te realiseren. Hierin spelen de 
eisen en de wensen van de gebruikers een belangrijke rol. De NFX ponyfokkerij is een fokkerij waarbij 
door kruisingen met andere rassen nog nadrukkelijker op zoek wordt gegaan om pony’s te fokken die 
op (hoog) niveau kunnen presteren. 

Doel 

Het fokken van een rijtypische pony met minimaal 25% aantoonbaar NF-bloed, die voor alle takken 
van de sport inzetbaar is met een stokmaat tot max. 156.9 en op een optimaal sportniveau kan 
presteren. Met behoud van het karakter, de hardheid en de gezondheid van de New Forest raspony. 

Type  
De NFX pony is een harmonieus, in het rechthoekmodel, gebouwde rijtypische sportpony met 

hardheid, correctheid en kwaliteit in gewrichten, beenwerk en voeten.  

Exterieureisen  
 
Hoofd:  Sprekend hoofd met een mooi, groot oog. 
Hoofd-hals verbinding: Ruime keeluitsnijding. 
Hals/nek:  Goed van lengte en bovenlijn bespiering met lengte in de nek. 
Schoft:  Goed ontwikkeld met lengte en vloeiende overgang naar de rug. 
Schouder:  Lang en schuin. 
Rug: Goed van lengte en buigzaamheid. 
Lendenen: Goed aangesloten en breed gespierd. 
Croupe:  Goed gevormd, voldoende hellend met lengte en bespiering. 
Voorbeen:  Correct gesteld met goed bespierde onderarm, goed ontwikkelde 

voorknie en voldoende lange koten. 
Achterbeen:  Correct gesteld, goed bespierd, met correct en goed ontwikkeld 

spronggewricht. 
Voeten:  Gelijk van vorm en ontwikkeling  met voldoende verzenen.  
 

Beweging 

De NFX pony vertoont in alle drie de gangen ruimte, tact, zuiverheid, balans en souplesse. De stap is 
schrijdend en tactzuiver, met ruimte en lichaamsgebruik; de draf is tactmatig met een duidelijk 
zweefmoment vanuit een krachtig dragend achterbeen en de galop is krachtig en opwaarts 
gesprongen. 

Karakter 

De NFX pony heeft een plezierig en werkwillig karakter. Omdat het karakter mede de kwaliteit en 
herkenbaarheid bepaalt, worden ook binnen de NFX-fokkerij hieraan hoge eisen gesteld. 



 
 

2 
 

Maat 

De NFX pony wordt onderverdeeld in twee categorieën. De kleine maat met een stokmaat tot 137 cm 
en de grote maat van 137 cm tot en met 156.9 cm. 

Bloedspreiding 

Daar de NFX pony in de meeste gevallen bestaat uit een kruising met een ander ras zijn er zeker bij 
aanvang van het NFX fokprogramma geen zorgen ten aanzien van bloedspreiding. 

Het beleid dat binnen de rasfokkerij van het NNFPS wordt gehanteerd t.a.v. het voorkomen van de 
erfelijk overdraagbare spierziekte myotonie, wordt ook binnen het NFX gehanteerd. Het beleid 
hieromtrent is omschreven in het stamboekreglement. 

Golden Wonder (GW) 

Binnen de New Forest pony fokkerij zijn afspraken gemaakt over het toegestane % GW-bloed. Pony’s 
met meer dan het toegestane % GW bloed zijn toegestaan binnen de NFX fokkerij.  

Toe te passen selectiemethode 

Het fokprogramma hanteert dezelfde selectiemethoden als het hoofdfokprogramma van het NNFPS 
zoals omschreven in stamboek- en keuringsreglement.  

Veterinair onderzoek 

Veterinair onderzoek vindt plaats voor hengsten welke worden ingezet voor de dekdienst en vindt 
plaats conform de regels zoals deze staan vermeld in het Keuringsreglement m.b.t. de keuring van 
hengsten.  

Registreren NFX pony’s 

Ten eerste is het NFX-register bedoeld voor het realiseren van een volwaardig fokprogramma voor 
ponies ontstaan uit kruisingen van New Forest Ponies met een paardachtige met een paspoort dat 
uitgegeven is door een EU erkende organisatie. 

Ten tweede is het bedoeld voor New Forest Ponies uit de rasfokkerij die reglementair niet kunnen 
worden ingeschreven in de boeken of registers van de New Forest rasfokkerij, conform wat daarover 
is omschreven in het stamboekreglement.  

Registratie vindt plaats in het NFX-register of na stamboekopname in het NFX-stamboekregister. 
Nakomelingen van een pony, geregistreerd in het NFX register, komen ook in het NFX register.  

Erkenning stamboeken voor inschrijving in het NFX  

Stamboeken van waaruit pony’s voor inschrijving in het NFX worden aangeboden, dienen Europees 
erkend te zijn. 


