
   VRAAGPROGRAMMA STAMBOEKOPNAME, KEURINGEN EN CENTRALE KEURING 2019     

     
 

Hierbij bieden wij U het vraagprogramma aan voor de Stamboekopname, Keuringen en Centrale Keuring  
in 2019. De leden kunnen zelf voor een keuringsplaats kiezen, doch elke pony kan jaarlijks slechts aan 
één Keuring deelnemen. De deelname aan de Centrale Keuring wordt bepaald door de jury middels 
primering; aanwijzing of het verlenen van het sterpredicaat bij stamboekopname met vrij bewegen en vrij 
springen. Na sluiting van de inschrijving zijn geen wijzigingen meer mogelijk.  
 

Uw pony moet vóórdat u kunt opgeven voor deelname aan stamboekopname en /of keuring bij het 
NNFPS te zijn ingeschreven in het boek of register overeenkomstig met wat reglementair bij de pony 
hoort .Tevens dient de eigenaar lid te zijn van de vereniging en de pony op naam te staan.  
Wanneer dit nog niet het geval is dan dient, gezamenlijk met de opgave voor de keuring wanneer men 
nog geen lid is, een lidmaatschapsformulier te worden aangeleverd. Deze is te vinden op de website 
www.newforestpony.nl -> bij “downloads”. 
 

Is uw pony nog niet bij het NNFPS in het boek of register ingeschreven wat het mogelijk maakt om bij het 

NNFPS aan stamboekopname en/of keuring deel te nemen dan dient daartoe VOORAFGAAND aan de 

opgave het originele registratiebewijs van een ander EU erkend stamboek; of het buitenlands registratie 
bewijs van het moeder – of zusterstamboek bij het stamboekkantoor te zijn ingeleverd. Zo ook het 
registratiebewijs van inschrijving in het Wedstrijdregister bij het NNFPS in het geval van reglementair 
toegestane overschrijving naar het NFX.  
Op het stamboekkantoor zal dan ook worden gecontroleerd of het reglementair mogelijk is om de pony bij 
het NNFPS in te schrijven. 
 

De kosten voor inschrijving in het importboek of in het NFXregister vanuit ander erkend stamboek 
bedraagt € 43,49 (incl. 21 %BTW). Inschrijving vanuit het Wedstrijdregister naar het NFX bedraagt 14,84 
(incl. 21% BTW).  
 

We onderscheiden op de REGIONALE KEURINGEN de volgende hoofdonderdelen: 
 

STAMBOEKOPNAME 
De driejarige of oudere merries en ruinen met een veulenboek- of registerpapier (F- of NFX) dienen vóór 
de aanvang van de - door u gekozen - keuring opgenomen te worden in het stamboek of op een reeds 
eerder in het jaar tijdens een stamboekopname moment te zijn opgenomen via stamboekopname 
“exterieur” (Stb. Ext.) of via stamboekopname “plus”(Stb. +). Daarvoor dient u het originele 
registratiebewijs (en paspoort) mee te nemen. Het bewijs van inschrijving wordt vóór de stamboekopname 
bij de meter ingeleverd. De pony moet vóór de opname namelijk door de officiële meter van het stamboek 
gemeten worden. Na de meting wordt één centimeter in mindering gebracht wanneer een pony wordt 
voorgesteld op beslag. De juryleden beoordelen de pony en vullen het lineair scoreformulier in en 
vermelden tevens een bovenbalk score. Binnen circa een maand na opname ontvangt de eigenaar een 
nieuw bewijs van inschrijving in het stam-, import- of ruinenboek. De kosten voor opname in het stamboek 
en ruinenboek zijn € 44,17 (incl. 21 %BTW).  Bij stamboekopname ontvangt de eigenaar van de pony 
éénmalig een afschrift van het opnameformulier. Het afschrift is kosteloos. Het is mogelijk het formulier te 
ontvangen in de vorm van een luxe certificaat. Kosten: € 21,35 (incl. 21 %BTW). Indien u dit certificaat wilt 
ontvangen, moet u dit aangeven op het opgave formulier.  
 

HERKANSING na stamboekopname: 
Bij deelname aan stamboekopname met vrij bewegen en / of vrij springen waarbij uw pony wordt 
opgenomen (dus stamboekwaardig is bevonden), is er per jaar nog éénmaal de mogelijkheid om aan een 
herkansing deel te nemen. Dit biedt u de mogelijkheid om voor de onderdelen van de bovenbalk score 
mogelijk hogere cijfers te behalen. Zodat bijvoorbeeld, wanneer de pony niet voldoende heeft gescoord 
om het predicaat ‘ster’ toegewezen te krijgen, hiertoe alsnog een mogelijkheid middels deze herkansing 
wordt geboden. Deze herkansing zal in 2019 plaatsvinden op 26 oktober. Kosten voor deze 
herbeoordeling stamboekopname zijn € 25,69 (incl. 21 %BTW). 
 

Meten van de pony's 
Driejarige en oudere pony's waarvan de papieren geen stokmaat aangeven, moeten gemeten worden 
alvorens zij de keuringsring mogen betreden. De meter verstrekt van elke maatneming een schriftelijk 
bewijs, hetgeen aan de ringmeester moet worden getoond bij het betreden van de ring. De jury is altijd 
bevoegd de pony's te laten hermeten. 
Een driejarige of oudere pony met een schofthoogte tot 1.37 m. behoort bij de kleine maat, een pony met 
een schofthoogte van 1.37 m. tot en met 1.48 m. behoort bij de grote maat geldend voor ras New Forest 
pony. Voor inschrijving in het NFX-register geldt voor de grote maat een maat tot en met 1.569. Voor de 
hoogte gaat men uit van de stokmaat zoals die door de meter van het New Forest Stamboek is genomen.  
 

 

http://www.newforestpony.nl/


PREMIE – en PLAATSINGSRUBRIEKEN 
(Pony’s van 3 jaar –en ouder kunnen hieraan uitsluitend deelnemen aan premierubrieken nadat ze in het 
NFstamboek of het NFXstamboekregister zijn opgenomen) 
 

- Premiekeuringen 
- Plaatsingsrubrieken 
- Gebruiksrubrieken  
 

U kunt inschrijven voor onderstaande rubrieken. Het inschrijfgeld bedraagt per pony € 16,84 (incl. 21% 
BTW). Uitzondering is rubriek 14, waarvoor het inschrijfgeld per fokgroep (en niet per pony) wordt 
gerekend. Indien de pony na de sluiting van de inschrijving wordt teruggetrokken, blijft u het inschrijfgeld 
verschuldigd! 
 

Voor onderstaande rubrieken kan men inschrijven: 
 

Premierubriek NF1 / NFX1:       Hengstveulens geboren vóór 1 mei, vergezeld van de moeder 
 

Premierubriek NF2 / NFX2:       Hengstveulens geboren na 30 april, vergezeld van de moeder 
 

Premierubriek NF3 / NFX3:       Merrieveulens geboren vóór 1 mei, vergezeld van de moeder 
 

Premierubriek NF4 / NFX4:       Merrieveulens geboren na 30 april, vergezeld van de moeder 
 

Premierubriek NF5 / NFX5:       Eenjarige veulenboek of NFXregister merries 
 

Premierubriek NF6 / NFX6:       Tweejarige veulenboek of NFXregister merries 
 
Plaatsingsrubriek NF7A-I / NFX7A-I:      Driejarige NFstamboek of NFXstamboekregister merries met 
                                                          veulen, grote maat  opgenomen middels opname “Stb.Ext.” of 

          via “Stb. + ” maar zonder sterpredicaat 
 

Plaatsingsrubriek NF7A-II / NFX7A-II:    Driejarige NFstamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                         met veulen, grote maat opgenomen met beoordeling “ster” bij  
                                                         opname via “Stb.+ ” 
 
Plaatsingsrubriek NF7B-I / NFX7B-I:    Driejarige NF-stamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                        met veulen, kleine maat opgenomen stamboekopname “Stb.Ext.” 
                                                        of via “Stb. +” maar zonder sterpredicaat 

 
Plaatsingsrubriek NF7B-II / NFX7B-II:    Driejarige NF-stamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                         met veulen, kleine maat opgenomen met beoordeling “ster” via  
                                                         opname “Stb. + ” 

 
Plaatsingsrubriek NF8A-I / NFX8A-I:    Driejarige NFstamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                        zonder veulen, grote maat opgenomen middels “Stb. Ext.” of “ 

via “Stb. +” maar zonder sterpredicaat 
 
Plaatsingsrubriek NF8A-II / NFX8A-II:   Driejarige NFstamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                        zonder veulen, grote maat opgenomen met beoordeling “ster” bij 
                                                       opname via “Stb. + ” 

 
Plaatsingsrubriek NF8B-I / NFX8B-I:    Driejarige NFstamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                        zonder veulen, kleine maat opgenomen middels “Stb Ext.” of via 
                                                                “ Stb. +” maar zonder sterpredicaat 

 
Plaatsingsrubriek NF8B-II / NFX8B-II:   Driejarige NFstamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                        zonder veulen, kleine maat opgenomen met beoordeling “ster” bij  
                                                        opname via “Stb. + ” 

  
 
Plaatsingsrubriek NF9A / NFX9A:        Vierjarige en oudere NFstamboekmerries of  

NFXstamboekregister merries  met veulen, grote maat 
opgenomen middels “Stb. Ext.“ of “ Stb. +” maar zonder 
sterpredicaat 

 
Plaatsingsrubriek NF9B / NFX9B:     Vierjarige en oudere NFstamboekmerries of 
       NFXstamboekregister merries met veulen, kleine maat  
                      opgenomen middels “Stb. Ext.”  of via “Stb. +” maar zonder  
       sterpredicaat 



 
Plaatsingsrubriek NF10A / NFX10A:    Vierjarige en oudere NFstamboekmerries of  
       NFXstamboekregister merries zonder veulen, grote maat  
            opgenomen middels “Stb. Ext.” of via “Stb. +” maar zonder 
       sterpredicaat 

 
Plaatsingsrubriek NF10B / NFX10B:    Vierjarige en oudere NFstamboekmerries of 

NFXstamboekregister merries zonder veulen, kleine maat 
opgenomen middels “Stb. Ext.”of via “Stb. +” maar zonder 
sterpredicaat 

 
Plaatsingsrubriek NF11A / NFX11A:    Vierjarige en oudere stermerries met veulen, grote maat met  
                                                         beoordeling “ster” “oude stijl” (overgangsjaren 2017/2018/2019) 
                                                        of opgenomen met “ster” via “Stb. + ” 
 
Plaatsingsrubriek NF11B / NFX11B:    Vierjarige en oudere stermerries met veulen, kleine maat met 
                                                         beoordeling “ster” “oude stijl” (overgangsjaren 2017/2018/2019)  
                                                         of met “ster” via opname via “Stb. + ” 
 
Plaatsingsrubriek NF11C / NFX11C:    Vierjarige en oudere stermerries zonder veulen, kleine of grote 

maat met beoordeling “ster” “oude stijl” (overgangsjaren 
2017/2018/2019) of opgenomen met “ster” via “Stb. + ” 

 
Plaatsingsrubriek NF12A:                   Vierjarige en oudere kroonmerries met veulen, grote maat 
 
Plaatsingsrubriek NF12B:                   Vierjarige en oudere kroonmerries met veulen, kleine maat 
 
Plaatsingsrubriek NF12C:                   Vierjarige en oudere kroonmerries zonder veulen, kleine - of 

grote maat 
 
Plaatsingsrubriek NF13A / NFX13A:    NFstamboekruinen of NFXstamboekregister ruinen opgenomen 

via “Stb. Ext.” of via “Stb. +” zonder sterpredicaat 
 
Plaatsingsrubriek NF13B / NFX13B:    NFstamboekruinen of NFXstamboekregister ruinen opgenomen  
                                                         met “ster” via “Stb. +” of NF ruinen die als hengst op de VKH  
                                                         sterwaardig zijn bevonden “oude stijl” overgangsjaren 2017/2018/2019 

 
Premierubriek NF14 / NFX14:      Fokgroepen (moederdier met 3 geregistreerde nakomelingen) 
 
Premierubriek 15:           Wedstrijdregister pony’s 
 
Gebruiksrubriek NF16A / NFX16A:   Bestgaande rijpony, grote maat 
 
Gebruiksrubriek NF16B / NFX16B:   Bestgaande rijpony, kleine maat 
 
Gebruiksrubriek NF16A / NFX16A:  Fokmerries onder de zadel, grote maat  
 
Gebruiksrubriek NF16B / NFX16B:  Fokmerries onder de zadel, kleine maat 
 
Gebruiksrubriek NF17 / NFX17:  Duo-klasse onder het zadel 
 
Gebruiksrubriek NF 18 / NFX18:  Aangespannen nummer enkelspan 
 
Gebruiksrubriek NF 19 / NFX19:  Aangespannen nummer dubbelspan 
 
 
 
Voorlopige kroonmerries worden ingeschreven bij de stermerries. Pony’s die zijn ingeschreven in het F-
register worden in de reguliere keuringsrubrieken ingedeeld. 
 
Opmerking: deelnemende pony’s in de NF-rubrieken waarbij overmatig wit wordt geconstateerd, komen 
niet in aanmerking voor primering.  
 

 

 

 

 

 



PROCEDURE VOOR DOORVERWIJZING / DEELNAME CMK : 
 
Tijdens de premiekeuringen worden de pony’s die zijn opgenomen in het veulenboek en deelnemen aan 
de rubrieken 1 t/m 6 geprimeerd. Alle pony’s uit deze rubrieken die een eerste premie behalen plaatsen 
zich automatisch voor de Centrale Keuring. Eveneens bepaalt een 1e premie in de rubrieken 14 en 15 
deelname aan de CMK. In de overige rubrieken wordt geplaatst. De merries en ruinen die reeds ster zijn 
uit de jaren 2016 of eerder; de voorlopig kroon-, of kroonmerries (rubrieken 11A t/m 12C)  en de ruinen 
met een sterpredicaat uit de jaren 2016 of eerder (rubriek 13B), worden niet geprimeerd maar geplaatst 

en door de jury al dan niet aangewezen voor de Centrale Keuring. Voor de stermerries en sterruinen 

van vóór 2016 is dit jaar( 2019) het laatste overgangsjaar waarin dit geldt.  
In het geval van deelname aan stamboekopname “Stb. +”, op een datum voorafgaand aan de regionale 
keuring of op de dag van de keuring zelf, kan reeds het predicaat “ster” door de jury bij opname worden 
/zijn toegekend.  
Deze pony’s zijn automatisch geplaatst voor deelname aan de CMK. Zij hoeven dus niet in hun 
keuringsrubriek tijdens de Regionale Keuring voor plaatsing te verschijnen, maar mogen dit wel.  
U dient de ringmeester ter plaatse bij de stamboekopname kenbaar te maken of u rechtstreeks in 
aanmerking wilt komen voor deelname aan de CMK.  
Wanneer u deze keuze maakt en niet deelneemt aan de rubriek op de Regionale Keuring maar 
rechtstreeks inschrijft voor de CMK, zal u voor deelname het tarief worden berekend wat u anders 
verschuldigd was voor deelname aan de Regionale Keuring. Deze kosten zijn: € 16,84 (incl. 21% BTW) 
 

Deelname pony’s die geregistreerd zijn in het Wedstrijdregister 
Pony’s (merries, ruinen en hengstveulens) die zijn ingeschreven in het wedstrijdregister kunt u inschrijven 
in rubriek 15. Aan de hand van de inschrijvingen worden zij eventueel gesplitst naar leeftijd en/ of 
geslacht. Wedstrijdregister-pony’s kunnen op de regionale keuring worden geprimeerd. Zij komen echter 
niet in aanmerking voor predikaten zoals ster, kroon, prestatie en preferent. 
 

GEBRUIKSRUBRIEKEN NF / NFX 
De gebruiksrubrieken worden uitgeschreven op de regionale keuringen.  
Aan de gebruiksrubrieken kunnen alle bij het Ned. New Forest Pony Stamboek geregistreerde pony's van 
drie jaar of ouder deelnemen. De berijder(ster) mag 18 jaar of ouder zijn en een officiële startkaart is niet 
noodzakelijk. Kosten per rubriek per combinatie: € 9,53 (incl. 21% BTW) 
 

CENTRALE MERRIEKEURING  
Datum: Zaterdag 20 juli 2019 op het KNHS-centrum te Ermelo.  
Om aan de Centrale Merriekeuring (CMK) te kunnen deelnemen, moet een pony op de regionale keuring 
in het jaar 2019 een eerste premie hebben behaald. Dit zijn de pony’s uit de rubrieken 1 t/m 6, 14 en 15. 
 
De stermerries uit de jaren van 2016 en eerder, de voorlopig kroon - en de kroonmerries en de sterruinen 
uit de jaren van 2016 en eerder worden op bij deelname aan de de regionale keuring in 2019 door de jury 
aangewezen voor deelname te Ermelo.  
Voor de stermerries en sterruinen uit de jaren 2016 en eerder geldt deze regeling als overgangsfase 
gedurende de jaren 2017, 2018 en 2019.   
 
De pony’s welke hebben deelgenomen aan stamboekopname “Stb. +” en het predicaat “ster” op basis van 
de toegekende beoordeling (bovenbalkscore) hebben behaald worden zonder verplichting tot deelname 
aan de rubriek op de Regionale Keuring ingeschreven voor de CMK nadat dit bij stamboekopname bij 
de ringmeester kenbaar is gemaakt!  

(Zie bovenstaand “PROCEDURE VOOR DOORVERWIJZING / DEELNAME CMK) 
  
 

De rubrieksindeling tijdens de CMK is voor 2019: 
  
Rubriek NF1 / NFX1:        Hengstveulens geboren vóór 1 mei, vergezeld van de moeder 
 

Rubriek NF2 / NFX2:        Hengstveulens geboren na 30 april, vergezeld van de moeder 
 

Rubriek NF3 / NFX3:        Merrieveulens geboren vóór 1 mei, vergezeld van de moeder 
 

Rubriek NF4 / NFX4:        Merrieveulens geboren na 30 april, vergezeld van de moeder 
 

Rubriek NF5 / NFX5:        Eenjarige veulenboek of NFXregister merries 
 

Rubriek NF6 / NFX6:        Tweejarige veulenboek of NFXregister merries 
 

 
 



Vervolg rubrieksindeling CMK 2019: 
 
Rubriek NF7A-II / NFX7A-II:    Driejarige NFstamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                      met veulen, grote maat opgenomen met beoordeling “ster” bij  
                                                       opname via “Stb.+ ” 
 
Rubriek NF7B-II / NFX7B-II:   Driejarige NF-stamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                       met veulen, kleine maat opgenomen met beoordeling “ster” via  
                                                       opname “Stb. + ” 
 
Rubriek NF8A-II / NFX8A-II:    Driejarige NFstamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                        zonder veulen, grote maat opgenomen met beoordeling “ster” bij 
                                                        opname via “Stb. + ” 
 
Rubriek NF8B-II / NFX8B-II:    Driejarige NFstamboekmerries of NFXstamboekregister merries 
                                                        zonder veulen, kleine maat opgenomen met beoordeling “ster” bij  
                                                        opname via “Stb. + ” 

  
Rubriek NF11A / NFX11A:      Vierjarige en oudere stermerries met veulen, grote maat met  
                                                         beoordeling “ster” “oude stijl” (overgangsjaren 2017/2018/2019) 
                                                         of opgenomen met “ster” via “Stb. + ” 
 
Rubriek NF11B / NFX11B:      Vierjarige en oudere stermerries met veulen, kleine maat met 
                                                         beoordeling “ster” “oude stijl” (overgangsjaren 2017/2018/2019)  
                                                         of met “ster” via opname via “Stb. + ” 
 

Rubriek NF11C / NFX11C:      Vierjarige en oudere stermerries zonder veulen, kleine of grote 
maat met beoordeling “ster” “oude stijl” (overgangsjaren 
2017/2018/2019) of opgenomen met “ster” via “Stb. + ” 

 

Rubriek NF12A:                     Vierjarige en oudere kroonmerries met veulen, grote maat 
 

Rubriek NF12B:                     Vierjarige en oudere kroonmerries met veulen, kleine maat 
 

Rubriek NF12C:                     Vierjarige en oudere kroonmerries zonder veulen, kleine - of 
grote maat 

 

Rubriek NF13B / NFX13B:      NFstamboekruinen of NFXstamboekregister ruinen opgenomen  
                                                         met “ster” via “Stb. +” of NF ruinen die als hengst op de VKH  
                                                         sterwaardig zijn bevonden “oude stijl” overgangsjaren 2017/2018/2019 

 

Rubriek NF14 / NFX14:       Fokgroepen (moederdier met 3 geregistreerde nakomelingen) 
 

Rubriek 15:            Wedstrijdregister pony’s 
 

Op de Centrale Keuring wordt in de rubrieken uitsluitend geplaatst 
 

KAMPIOENSCHAPPEN NF / NFX 
Er zullen op de Regionale keuringen en de CMK de navolgende kampioenschappen en ereplaatsen 
worden toegekend: 
  
NF-A / NFX-A  - Beste veulen 
NF-B / NFX-B  - Beste een- en tweejarige merrie 
NF-C / NFX-C  - Beste driejarige merrie  
NF-D / NFX- D - Beste vierjarige en oudere merrie, niet zogend 
NF-E / NFX-E  - Beste vierjarige en oudere zogende merrie, grote maat 
NF-F / NFX-F - Beste vierjarige en oudere zogende merrie, kleine maat 
NF-G / NFX-G - Beste ruin 
NF-H / NFX-H - Dagkampioen  
 
Aan de kampioenskeuringen A t/m G mag worden deelgenomen door de kopnummers van iedere rubriek. 
Op de Regionale keuring zal hiertoe een 1e premie moeten zijn behaald voor de pony’s uit de rubrieken     
1 t/m 6. Voor rubrieken die gesplitst worden, geldt de uitnodiging alleen voor het kopnummer van de 
definitieve plaatsing. Pony’s die als kopnummer zijn geplaatst met het predikaat ‘ster’, evenals de op kop 
geplaatste pony’s uit de rubriek kroonmerries mogen automatisch deelnemen aan de kampioenskeuring. 
 

Algemeen Dagkampioen (H). 
De Algemeen dagkampioen van de keuring wordt gekozen uit de rubrieken 3 jaar en oudere merries met 
of zonder veulen.  
 



PREDICATEN 
Tijdens de Centrale Keuring worden uit de stermerries de voorlopige kroonmerries aangewezen, wanneer 
zij daar volgens de beoordeling van de jury aan voldoen, uit de rubrieken 7A t/m 11C. Bij aanwijzing als 
voorlopige kroonmerrie en reeds in het bezit zijnde van een voldoende verrichting, wordt direct het 
kroonschap toegekend.  
 

ALGEMENE BEPALINGEN  
Alleen zij die staan ingeschreven als lid van de vereniging "Het Nederlands New Forest Pony Stamboek" 
zijn gerechtigd deel te nemen aan deze keuringen. De veulen-/ stamboekpapieren moeten op naam van 
de deelnemer zijn gesteld, wanneer de pony wordt ingeschreven voor deze keuringen. Indien blijkt dat dit 
niet het geval is komt de premie te vervallen. 

Let op: De statuten staan niet toe dat leden met jeugdcontributie deelnemen aan een keuring. 
Deelname aan de keuring is pas mogelijk na omzetting naar een ‘normaal’ lidmaatschap.  
 

Door het feit van deelname alleen onderwerpt men zich aan de vanwege het stamboek gegeven 
richtlijnen. 
 

Aan de premiekeuringen mogen alleen pony's deelnemen met door het Nederlands New Forest Pony  
Stamboek erkende papieren. Veulens jonger dan 4 weken (op de dag van de keuring) mogen niet aan de 
rubrieken 1 t/m 4 deelnemen. Bij opgave veulens voor primering in de rubrieken 1 t/m 4 moet de melding 
van geboorte reeds bij het stamboekbureau bekend zijn middels het insturen van het geboortebericht 
behorend bij de dek - inseminatieovereenkomst. Overigens mogen jongere veulens wel hun moeder 
vergezellen, ze worden echter nooit zelf gekeurd.  
Pony’s die op de keuringsdagen een besmettelijke ziekte zouden blijken te hebben, worden - na 
onderzoek van een dierenarts - van de keuring uitgesloten. 
Het is niet toegestaan pony's op kunstmatige wijze de staartdracht te verhogen. Het verdient echter 
aanbeveling met keurig verzorgde en getoiletteerde pony's ter keuring te verschijnen. De voorgebrachte 
veulens mogen los draven, doch moeten verder aan het halster worden gehouden. 
De begeleiders van de pony's worden verzocht in rijkleding dan wel monsterkleding te verschijnen. Zij 
dienen de aanwijzingen van de ringmeester op te volgen.  
Het bestuur adviseert de eigenaren van pony's welke deelnemen aan de keuring een WA-verzekering af 

te sluiten. Identiteitsbewijs van de pony (bewijs van inschrijving en paspoort) moeten op verzoek 

worden getoond!!! De laatste in het paspoort opgenomen inenting tegen influenza mag niet ouder zijn 
dan een jaar en de twee basisentingen mogen niet langer uiteen liggen dan tussen de 21 en 92 dagen. 

Als bij controle blijkt dat het schema van vaccineren niet in orde is wordt u uitgesloten van 

deelname. 
 

CATALOGUS 
Alle deelnemers krijgen een catalogus toegezonden. Prijs is nader te bepalen (maximaal € 5,00 per stuk). 
Indien u een catalogus thuisgestuurd wilt krijgen, maar niet deelneemt aan de keuring, wordt € 2,50 extra 
in rekening gebracht.  
 

HOOFDNUMMERS 
De nummers dienen bij het veldsecretariaat afgehaald te worden. Alleen de pony's met de door het 
secretariaat verstrekte nummers worden gekeurd. Pony’s met andere nummers worden van keuring 
uitgesloten. Er zal gebruik gemaakt worden van ‘eenmalige’ nummers, die niet geretourneerd hoeven te 
worden.  
 

VERKOOP PONY'S 
Er bestaat gelegenheid om in het programma van de keuringen tegen betaling van € 10,00 (incl. BTW) uw 
pony te koop aan te bieden. Het betreffende bedrag moet met het inschrijfgeld worden voldaan. 
 

PASPOORT EN CHIP 
Voortvloeiend uit de wettelijke verplichting moet iedere pony voorzien zijn van paspoort en chip of 
paspoort en chipontheffing / DNA-profiel voor pony’s geboren voor 2009. Alleen voor veulens tot zes 
maanden en vergezeld van de moeder geldt deze verplichting niet.  
 

INSCHRIJVING EN BETALING 

De volgende data, locaties en inschrijfmogelijkheid voor stamboekopname en keuring gelden voor 

2019: 

- Zaterdag 15 juni 2019 Stamboekopname en keuringsrubrieken 1 t/m 4 bij Hippisch Centrum 
Midden Zeeuws Vlaanderen (Graafjansdijk 173B 4554 LD) te Westdorpe 

- Zaterdag 22 juni 2019 Stamboekopname en keuringsrubrieken 1 t/m 19  bij Hippisch Verband 

(Halvinkhuizerweg 78-80, 3882 LA ) te Putten 

- Zaterdag 6 juli 2019 Stamboekopname en keuringsrubrieken 1 t/m 19 bij Sunrise Stables 
(Baggelhuizen 2, 9405 VD) te Assen  

- Zaterdag 13 juli 2019 Stamboekopname en keuringsrubrieken 1 t/m 19 bij Manege De Pijnhorst, 
(Bremhorst 6, 5491 LR) te St. Oedenrode 



 
Om in te schrijven maakt u gebruik van het inschrijfformulier. U wordt verzocht voor elke pony een apart 
formulier te gebruiken. Vergeet niet de keuringsplaats in te vullen en een kopie van het bewijs van 
inschrijving van de pony toe te voegen. In geval van stamboekopname dient het origineel op de dag dat 
de pony voor opname wordt opgenomen te worden ingeleverd. Neemt u notitie van de data en locatie van 
plaatsvinden en tevens van de data tot wanneer u kunt inschrijven zoals vermeld op het inschrijfformulier. 

 
Wijzigingen in inschrijvingen kunnen tot de data van uiterlijke inschrijving zoals vermeld worden 

doorgegeven. Daarna is dit dus niet meer mogelijk en is de inschrijving definitief. Bij te late aanmelding 

(dus na de inschrijfdatum)  zal u (conform tarievenlijst 2019) een onherroepelijke boete berekend 

worden van € 23,34 (incl.21% BTW)  

 
Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijvingsformulier, kopie van inschrijvingsbewijs en formulier 
voor eenmalige automatische incasso zenden wij u een factuur. Wij verzoeken u de factuur bij ontvangst 
nauwkeurig na te kijken. Bij afwijkingen van uw opgave dient u dit onmiddellijk aan ons te melden. Het 
totaalbedrag van deze factuur zullen wij ca. 2 weken na factuurdatum automatisch incasseren.   
 
Voor de keuring van 6 juli te Assen is er de mogelijkheid om een box te huren.  
Deze box kunt u reserveren tot 8 juni via het e-mailadres info@sunrise-stables.nl   
Deze zijn te huur voor 30,- euro voor de hele dag. Vlas kan tegen meerprijs of zelf meenemen.  

Opgave en betaling gaat via de Sunrise Stables. 
.  

 

 

LET OP:  

 

De inschrijfformulieren moeten per keuring naar de betreffende regio gestuurd / gemaild worden. 

Stuur / mail de formulieren dus niet naar het stamboeksecretariaat.  
De administratieve afwerking van de stamboekopname en keuringen worden voor elke keuring door de 
betreffende regio verzorgd. Als u dus aan meerdere keuringen deelneemt, dient u de opgaven naar de 
verschillende regiocontactpersonen te zenden.  

Een inschrijving wordt pas geaccepteerd als het inschrijfformulier volledig ingevuld en 

ondertekend geleverd is.  

 

PRIVACYVERKLARING: 

 

Wanneer u inschrijft voor één of meerdere in het Vraagprogramma genoemde evenementen dan 

zullen wij persoonsgegevens van u als inzender verwerken. U kunt de vereniging verzoeken deze 

gegevens te wijzigen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen middels het sturen van 

een e-mail naar:  

info@newforestpony.nl 
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