LATE VEULENKEURING 2019

Hoornsterzwaag – 7 september 2019

LATE VEULENKEURING HOORNSTERZWAAG, 7 september 2019

Organisatie:

Bestuur regio Noord

Coördinator:
E-mail:

Mw. M. Willems
keuringnfregionoord@gmail.com

Juryleden:

Mw. G. Bolscher-Delfstra, Damwald
Dhr. T. Buijtelaar, Klijndijk

Locatie:

Fam. Klaver, Bij de Leijwei 78, 8412 SL Hoornsterzwaag.

Aanvangstijd:

10.00 uur

Volgorde rubrieken:
- Hengstveulens geboren voor 8 juni
- Hengstveulens geboren na 8 juni
- Merrieveulens geboren na 8 juni

Alle veulens worden geprimeerd maar alleen de veulens geboren ná 8 juni dingen mee
voor de titel “Beste Late Veulen 2019”.
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Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongelukken welke
op en bij het keuringsterrein mochten plaatsvinden. Het bestuur adviseert de
eigenaren van pony's een W.A.-verzekering af te sluiten.
Alle deelnemers dienen de instructies van de ringmeester, de jury en/ of het bestuur
op te volgen.
De deelnemers dienen zich ruim op tijd bij de keuringsring te melden bij de
ringmeester. Er kan niet op de deelnemers gewacht worden.
De pony's dienen keurig verzorgd en getoiletteerd ter keuring te verschijnen.
De begeleiders dienen gekleed te zijn in een wit overhemd of trui met witte broek en
gymschoenen.
Bij het voorbrengen van een pony worden slechts de begeleider en één aandrijver in
de ring toegelaten.
Bij stamboekopname mogen pony’s van vier jaar en ouder beslagen zijn.
De hoofdnummers kunnen bij het secretariaat afgehaald worden. Alleen nummers die
door het secretariaat zijn verstrekt mogen worden gebruikt.
De deelnemers dienen ter keuring het paspoort met een correct vaccinatieverleden
van de pony te overleggen. De enting tegen influenza mag niet ouder zijn dan een jaar
en de twee basisentingen mogen niet langer uiteen liggen dan 8 weken.
Wijze van voorbrengen.
De eigenaren worden vrij gelaten in de wijze van optoming van de pony’s.
Op onnatuurlijke wijze verhogen van de staartdracht is verboden.
Ook is het verboden plastic zakken en/of ander materiaal aan de zweep te bevestigen.
Storend gebruik van de zweep is niet toegestaan.
Bij de beoordeling aan de hand is geen enkele beenbescherming toegestaan.
Rijrubrieken
Het rijden met sporen of zweep is toegestaan. Niet toegestaan is het gebruik van
stang, bandages, pijpkousjes en strijklappen. Het gebruik van een schabrak is
toegestaan.
De ruiters moeten correct gekleed zijn en een goedgekeurde veiligheidscap dragen.
Hulp van derden is tijdens de rubriek niet toegestaan zonder toestemming van de jury.
De deelnemende pony’s kunnen worden onderworpen aan een dopingonderzoek.
Eigenaren, die een pony ter keuring aanbieden, verplichten zich bij inschrijving de
statuten, de reglementen en de algemene bepalingen na te leven.
Het bestuur c.q. de keuringscommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
beslissingen van de jury.
In gevallen waarin niet wordt voorzien beslist het bestuur.

Doping
Ten einde het gebruik van doping te ontmoedigen c.q. te voorkomen maakt het
hiernavolgende onderdeel uit van de deelnamevoorwaarden:
Preambule
Het Nederlands New Forest pony stamboek heeft als doelstelling het gebruik en de fokkerij
van de New Forest pony te bevorderen. Het fokken in het algemeen maar zeker van een
gebruikspony veronderstelt dat bij de selectie hoge eisen gesteld worden aan de gezondheid

van de pony’s. Pony’s die ongewenste eigenschappen vererven dienen niet ingezet te
worden in de fokkerij. Voor een objectieve beeldvorming is het ongewenst dat met behulp
van stimulerende middelen de ontwikkeling en de prestaties van de dieren op kunstmatige
wijze wordt beïnvloed. Een dergelijke handelwijze belemmert het zicht op de natuurlijke
aanleg van het fokmateriaal en dit kan het gebruik van pony’s met een kwalitatief geringere
natuurlijke aanleg bevorderen ten koste van pony’s met een grotere natuurlijke aanleg voor
prestaties en raskenmerken.
Deelname aan een door het stamboek georganiseerd evenement impliceert dat de
deelnemer het uitgangspunt van een faire competitie voor zowel zijn/haar pony(‘s) als voor
eigenaren onderschrijft en ieder verboden gebruik van stimulerende middelen door
hem/haar achterwege zal worden gelaten.
Rechten en verplichtingen van het stamboek en de deelnemer
De eigenaar van een of meerdere aan een evenement deelnemende pony(‘s) verklaart door
deelname dat het stamboek gerechtigd is:
1. Monsters van stofwisselingsproducten of bloed van een deelnemende pony te laten
afnemen door een daartoe gekwalificeerde onafhankelijke dierenarts, die zorg zal dragen
dat deze monsters onderzocht zullen worden door een onafhankelijke
onderzoeksinstelling, indien naar het oordeel van de juryleden in functie daartoe
aanleiding is, hoe dan ook.
2. Deze monsters te laten onderzoeken op de aanwezigheid van middelen die voorkomen
op de officiële lijst van verboden stimulerende middelen van de FEI.
3. Bij constatering van het gebruik van dergelijke middelen door een hengst, merrie of ruin
ongeacht de leeftijd, behoudens in nader te noemen omstandigheden, de behaalde
resultaten op het betreffende evenement, nietig te verklaren.
4. Bij weigering door de eigenaar om mee te werken aan de afname als onder 1 bedoeld,
de onder 3 genoemde sancties toe te passen.
Het voorbehoud in zake nader te noemen omstandigheden betreft het op voorschrift van
een veterinair toepassen van geneesmiddelen, waarvan het gebruik tijdig voor de deelname
aan het evenement is gemeld en naar het oordeel van de stamboekveterinair niet tot
uitsluiting van het evenement hoeft te leiden. Voor het geval dat naar het oordeel van de
veterinair door het gebruik van gemelde stoffen de faire competitie niet verzekerd is, wordt
de deelnemer geacht zijn pony(’s) te hebben teruggetrokken.
De eigenaar verklaart door deelname aan evenementen van het Nederlands New Forest
Pony Stamboek, dat het risico van de aanwezigheid verboden stoffen uitsluitend voor zijn
rekening komt, ongeacht de vraag of hij zich hiervan bewust is geweest voor of tijdens het
betreffende evenement en dat hij afziet van ieder rechtsmiddel ter betwisting van de
uitkomst van het onderzoek als bedoeld in deze overeenkomst alsmede het oordeel van de
stamboekveterinair in zake de gemelde geneesmiddelen.

HENGSTVEULENS geboren voor 8 juni 2019
1

Hungario's Gringo, 528018020191055 Vb. , 08-05-2019, Donkere vos
V:
Idyllens Angland, SE 34-15-2734
M:
Kraaiendijk's Celina, 528018020092159 Stb. ster
MV:
Paddington's O'Malley, He.Stb. 248
Fok.: Eigenaar
Eig.:
Mw A. Csengo, Jan Slotswijk 3, 7916 TK ELIM

HENGSTVEULENS geboren na 8 juni 2019
2

Skyfall W, 528018020191151 Vb. , 12-06-2019, bruin
V:
Nieuwmoeds Nicolai, 528018020141260 He.Stb.
M:
Sanne, 528018019992204 Stb. kroon pref ps.f.m.
MV:
Sander, He.Stb. 225 keur ps.d.h. ps.f.h.
Fok.: Eigenaar
Eig.:
Dhr. H.J. Wiersma, Spitsendyk 1, 8468 BC HASKERDYKEN

3

Odin-Tar, 528018020191143 Vb. , 09-07-2019, Bruin
V:
Blue Forest Sharon's Star, 528018020131190 He.Stb.
M:
Frieda Jitske P, 528018020022445 Stb. ster
MV:
Vivienne's Vision of Freedom, He.Stb. 237 keur ps.d.h. ps.f.h.
Fok.: Eigenaar
Eig.:
Dhr H. Klaver, Bij de Leiweg 78, 8412 SL HOORNSTERZWAAG

4

Blue Forest Roderick, 528018020191136 Vb. , 11-06-2019, Vos
V:
Sulaatik's Performance, 528018020101454 (BNFPS)
M:
Sharon, 528018019972043 Stb. ster pref ps.f.m.
MV:
Arenberg's Maurits, He.Stb. 213 ps.f.h.
Fok.: Eigenaar
Eig.:
A. en M. Willems, Nieuweweg 28, 9364 PC NUIS

5

Veenhoeve's Mustang, 528018020191207 Vb. , 19-07-2019, Vos
V:
Bovenheigraaf's Camillo, 528018020041215 (DE)
M:
Veenhoeve's Melody, 528018020022219 Stb. kroon
MV:
Jasper, He.Stb. 210 ps.f.h.
Fok.: Fam. G. Hoogeveen, Diever
Eig.:
Mw E. Hoogeveen, K.J. Blokstraat 51, 8384 EV WILHELMINAOORD

6

Ringesheim’s Milton, 528018020191127 Vb. , 20-06-2019,
V:
Cessa's Duncan, 528018020141263 He.Stb.
M:
Savannah Lady, 528018019992312 kroon
MV:
Brandy XIII He.Imp. 90
Fok.: Eigenaar
Eig.:
Dhr J.F. Zijlstra, Juckemaweg 25, 9105 KA RINSUMAGEEST

MERRIEVEULENS geboren na 8 juni 2019
7

De Fluessen's Emily, 528018020192139 Vb. , 12-06-2019
V:
Spoekedammetje's Nick, 528018020121133 He.Stb.
M:
De Mensinghe's Last One, 528018020012422 Stb. kroon pref ps.f.m.
MV:
Comm's Forest Mistletoe, He.Stb. 223
Fok.: Eigenaar
Eig.:
Mw. J.M.C. Stumpel, Aldewei 9, 8582 KX OUDEGA

8

Blue Forest Pandora, 528018020192144 Vb. , 16-06-2019, Donkerbruin
V:
Blue Forest Sharon's Star, 528018020131190 He.Stb.
M:
Luiringe Stefanie's Fleurtje, 528018020112172 Stb. kroon
MV:
Orchid's Floris, He.Stb. 268
Fok.: Eigenaar
Eig.:
A. en M. Willems, Nieuweweg 28, 9364 PC NUIS

9

Little Caryga, 528018020192170 Vb. , 19-06-2019, Bruin
V:
Altrido Olet's Iceman, 528018020131141 He.Stb.
M:
Orchid's Caryga, Stb. 20042587 ster
MV:
Justice H.R., He.Stb. 235 keur pref ps.d.h. ps.f.h.
Fok.: Eigenaar
Eig.:
Mw. J. de Keijzer, Hanestreek 1, 8435 VW DONKERBROEK

10

Prodise's Quatro Ronaldo Omorica, 528018020192145 Vb. , 10-06-2019, Bruin
V:
Prodise's Fender, 528018020151167 He.Stb.
M:
Prodise's Verena, 528018020112326 Vb.
MV:
Kantje's Appart, He.Stb. 269
Fok.: Eigenaar
Eig.:
Dhr P.G.B. Wolken, Europaweg 17, 7766 AA NIEUW SCHOONEBEEK

11

Blue Forest Tessa, 528018020192186 Vb. , 04-07-2019, Bruin
V:
Cessa's Duncan, 528018020141263 He.Stb.
M:
Blue Forest Surprise, 528018020122313 Stb. + ster
MV:
Vivienne's Vision of Freedom, He.Stb. 237 keur ps.d.h. ps.f.h.
Fok.: Eigenaar
Eig.:
A. en M. Willems, Nieuweweg 28, 9364 PC NUIS

