
TOTALEN HENGSTEN VERRICHTINGSONDERZOEK  NNFPS - 2019

Nr. Naam hengst Stap Draf Galop Springen                            

reflexen & 

techniek

Springen 

vermogen

Terrein  

proef

Instelling 

en 

werklust

Rijdbaar-

heid

Aanleg 

als 

dressuur 

pony

Aanleg 

als 

spring  

pony

TOTAAL

4 Poppings William 7 8 9 8 8 8 7,5 7,5 8 8 79

9 Sirorro's Kensington 7,5 8 8 7,5 8 9 7 7,5 8 8 78,5

8 Poppings Olympic 7,5 7 7,5 7 8 8 7,5 7,5 7 8 75

6 Borgerhof's Orion 7,5 7 7 7,5 7,5 8,5 7,5 7,5 7 7,5 74,5

1 Thunbergia's Galanthus 7 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 7,5 8 7,5 7,5 74

3 Bovrie's Jack Sparrow 7,5 5,5 8 7,5 7,5 7,5 7 6,5 6,5 7,5 71

VOORWAARDEN VOOR HET SLAGEN: 

- De pony’s zullen tijdens de verrichtingsproef worden beoordeeld op 10 onderdelen welke in een 
cijfer worden uitgedrukt. 

- Het karakter wordt als kenmerkend onderdeel van onze rasfokkerij en als zodanig in het fokdoel 
expliciet benoemd. Het is een eigenschap met hoge prioriteit. Het cijfer voor het punt ‘instelling en 
werklust’ en het punt ‘rijbaarheid’ als onderdelen waaruit het karakter kan worden afgeleid mogen 
niet lager dan met een 6 zijn beoordeeld. Een lager cijfer betekent afwijzing. 

- Daarnaast bedraagt het minimaal aantal punten voor een voldoende proef 70, waarbij voor één 
van de drie basisgangen een 5,5 mag worden behaald.  

- Na een val mag door een eenmalige dispensatie van de jury het traject worden vervolgd (mits er 
geen blessures zijn van pony of berijder / menner)   

- Het vrij springen is een programmaonderdeel maar hiervoor wordt bij pony’s onder het zadel geen 
apart cijfer gegeven. Het wordt meegenomen in die onderdelen die hierop betrekking hebben. Voor 
de aangespannen pony’s wordt het echter wel als apart punt benoemd omdat  het anders niet in 
een cijfer tot uitdrukking zou komen.  


