
             NEDERLANDS  NEW  FOREST  PONY  STAMBOEK    
                     LINEAIR   SCORE met VRIJ BEWEGEN en VRIJ SPRINGEN (facultatief)

Plaats keuring: ……………………………………………………………………

Datum: ……./……./………..

Eigenaar: ……………………………………………………………………

Cat.nr.: ………………

Naam: ……………………………………………………………………

Lv. Nr.: ……………………………………………………………………

Geb. datum: ……../………./………… Geslacht: ………………

Kleur: ……………………………….. Stokmaat:  1. ……  m.

Lv. Nr. vader: ……………………………………………………………………

ALGEMEEN: Mond: O correct  O afwijkend  O afwijkend > 5 mm.

Conditie O overconditie     O normaal     O schraal

BOVENBALKCIJFERS - ( cijfer 1 - 100 in stappen van 5):

Stap: Draf: Galop:

Houding bij 

het 

bewegen:

Spring 

reflexen:

Spring 

techniek:

Spring 

vermogen:
Galop:

TOTALEN BOVENBALK:           Exterieur:
Aanleg  

dressuur*:

Aanleg 

springen **:

Stamboekwaardig: O ja    O nee

Sterwaardig ***: O ja    O nee

Namen juryleden: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Externe deskundige: …………………………………………………………………………

*** conform reglement bij 

stamboekopname met vrij      

bewegen en vrij springen

 BEWEGEN:

VRIJ SPRINGEN:

 *   afger. gemidd. van  vrij bewegen      

**  afger. gemidd. van vrij springen

EXTERIEURKENMERKEN: 5 10 15 20 25 30 35 40 45  bijzonderheden: 

 1 model rechthoek                   vierkant   

 2 New Forest-ras veel                   weinig   

 3 hoofd sprekend                   eenvoudig   

 4 hoofd-
halsverbinding 

licht                   zwaar   

 5 halslengte lang                   kort   

 6 halsbespiering zwaar                   arm 0 onderhals 

 7 halsrichting vertikaal                   horizontaal 0 diep uit de borst 

 8 schofthoogte hoog                   laag   

 9 schoftlengte lang                   kort   

10 schouderligging schuin                   steil   

11 verloop rug strak                   week    

12 verloop lendenen strak                   week 0 armbespierd 

13 kruisligging hellend                   recht 0 dakvormig 

14 kruislengte lang                   kort   

15 broekspierlengte lang                   kort   

16 stand voorbeen bokbenig                   hol 0 onderstaand   0 ingesnoerd 

17 stand achterbeen sabelbenig                   recht 0 lang  0 koehakkig   . 
0 ingestoken pijp      

18 kootstand voorbeen week                   steil   

19 kootstand achterbeen week                   steil   

20 hoefvorm breed                   smal O licht ongelijk 0 ongelijk 
O zeer ongelijk 

21 verzenen hoog                   laag   

22 kwaliteit beenwerk hard                   voos 0 bemerking spronggewricht   
0 bemerking kniegewricht 

23 omvang beenwerk teer                   zwaar   

BEWEGINGSKENMERKEN:            

24 stapcorrectheid  (v) toontredend                   Frans  0 afwijkende coördinatie  

25 stapcorrectheid  (a) wijd                   nauw   

26 stapruimte lang                   kort 0 onregelmatig 

27 drafruimte lang                   kort 0 onregelmatig 

28 drafsouplesse veel                   weinig   

29 drafkracht veel                   weinig  0 afwijkende coördinatie 

30 drafhouding dragend                    duwend   

31 galopruimte ruim          kort  

32 galopafdruk krachtig          slap  

33 galopbalans dragend          duwend  

34 instelling (dressuur) veel          weinig  

 SPRINGKENMERKEN:            

35 Afdruk - richting naar boven          naar voren  

36 Afdruk - snelheid vlug          traag  

37 Techniek-voorbeen gevouwen          gestrekt O onder het lichaam 

38 Techniek - rug rond          hol  

39 Techniek-achterhand open          vast  

40 Vermogen veel          weinig  

41 Souplesse veel          weinig  

42 Voorzichtigheid voorzichtig          onvoorzichtig  

43 Instelling (springen) veel          weinig  

 




