
 
 

Protocol keuring paarden- en ponystamboeken. 
 

Pre-corona: 
In het zomerseizoen vinden jaarlijks merrie- en veulenkeuringen plaats, veelal in de regio’s. Elk 
stamboek hanteert in normale situatie een eigen manier om de keuringen in te richten. Vaak worden 
de dieren voorgeselecteerd op de regionale keuringen en worden op een centrale keuring premies en 
predicaten uitgereikt en kampioenen gehuldigd. Vaak zijn de centrale keuringen grote evenementen 
met veel publiek. 
 
Stamboekkeuringen zijn van groot belang om de foktechnische vooruitgang van de rassen te 
waarborgen. De keuringen (en de rapportering) zijn een bron van informatie voor de leden, de 
juryleden en de fokleiding van een stamboek. 
   
Keuringen hebben ook ten doel om eventuele genetische afwijkingen te kunnen constateren> daaruit 
voortvloeiend kunnen dan foktechnische maatregelen genomen worden om deze afwijkingen uit te 
sluiten. Genetische afwijkingen voorkomen staat ook in de EU/RVO-regelgeving benoemd als een van 
de officiële taken van een stamboek. 
 
Prestatietesten zijn ook verplichte taken van een stamboek en staan in de EU/RVO-regelgeving als 
officiële taak van het stamboek. Deze prestatietesten dienen ook om de foktechnische vooruitgang te 
meten en genetische afwijkingen uit te sluiten. 
 
Tijdens corona: 
In deze corona-tijd zullen de stamboeken dit jaar een gewijzigd keuringssysteem moeten invoeren en 
alleen de noodzakelijke en verplichte (regelgeving) keuringsactiviteiten en prestatietesten uitvoeren. 
Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn en zal verder de aanwezigheid van medewerkers en 
fokkers/eigenaren tot een minimum moeten worden beperkt. Voor de aanwezigen geldt uiteraard dat 
de RIVM voorgeschreven maatregelen te allen tijde in acht genomen moet worden. 
 
Achtergrond: 
Het kunnen uitvoeren van de noodzakelijke keuringsactiviteiten is voor een stamboek cruciaal. Zowel 
op foktechnisch vlak als financieel. Het niet doorgaan betekent een achteruitgang in de ontwikkeling in 
de hippische fokkerij en het verliezen van onze toppositie in de internationale markt. Daarnaast zal elk 
stamboek de binding met een deel van haar leden verliezen, met ledenverlies (lees: inkomsten) tot 
gevolg. 
 
 
 
 
 
De Koepel Fokkerij heeft namens de paarden- en ponystamboeken in Nederland een protocol 
opgesteld voor zowel de functionarissen die betrokken zijn bij een keuringen of prestatietesten 
als de deelnemers van keuringen of prestatietesten. Beide protocollen worden door de Koepel 
Fokkerij geïmplementeerd bij alle stamboeken. Het is in ieder zijn belang dat voorafgaand aan 
het betreden van het terrein de noodzakelijke gezondheidsvragen worden gesteld aan de 
deelnemers. 



 
 

Kaders uitvoering keuringen/prestatietesten: 

• Tijdens keuringen en prestatietesten vinden geen contactmomenten plaats tussen de 
aanwezigen. Paardensport is ook geen contactsport. 

• Tijdens de keuring of prestatietest moeten alle, door RIVM voorgeschreven, maatregelen 
genomen (kunnen) worden om infectieoverdracht te voorkomen. 

• De inrichting van de keuringen moet sober zijn (geen plaatsing, geen huldigingen, geen 
kampioenschappen enz.). Uitsluitend voor het stamboek noodzakelijke activiteiten. Elk dier 
wordt individueel beoordeeld en de bevindingen worden meteen bekend gemaakt. 

• Het aantal aanwezige deelnemers en medewerkers op het terrein moet tot een minimum 
beperkt worden. Vanaf 1 juni maximaal 30 personen, inclusief medewerkers; vanaf 1 juli 
maximaal 100 personen, inclusief medewerkers. 

• In principe is voor een keuring een team van: 
o 2 juryleden,  
o 1 voorbrenger en 1 aanjager. Een optie zou zijn om de deelnemers zelf het dier voor 

te laten brengen en hun eigen voorbrenger mee te nemen. Dat scheelt mogelijk 
contactmomenten. Per stamboek en terrein moet de beste keuze gemaakt worden. 

o 1 ringmeester 
o 1 terreinmedewerkers, 
o 1 algemene medewerker/contactpersoon/toezichthouder 

voldoende om de keuring uit te voeren.  

• Per 1 juli 2 à 3 medewerkers meer om deelnemers in goed (gescheiden) banen te lijden. Per 
stamboek kunnen deze aantallen iets verschillen, afhankelijk van hun inrichting van de 
keuring en van het terrein waarop de keuring gehouden wordt. 

• In principe is voor een prestatietest een team van: 
o 2 juryleden,  
o 2 terreinmedewerkers, 
o 1 algemene medewerker/contactpersoon/toezichthouder  

voldoende om de prestatietest uit te voeren.  

• Per stamboek zou dit iets kunnen verschillen, afhankelijk van hun inrichting van de 
prestatietest en van het terrein waarop de prestatietest gehouden wordt. 

• Indien de keuring of prestatietest op video wordt vastgelegd of middels livestream 
uitgezonden wordt, mag het team uitgebreid worden met 1 cameraman met assistent. 

• Communicatiemiddelen voor onderling contact van de medewerkers dient beschikbaar te zijn. 

• Gewerkt dient te worden volgens een strak, maar ruim opgezet, schema om concentratie van 
deelnemers te voorkomen. Deze schema’s zijn zo opgesteld dat een vooraf ingesteld 
maximumaantal mensen op het terrein niet overschreden worden. 

• Bij aanmelden voor een keuring moet de eigenaar aangeven met welke dieren hij aan de 
keuring mee wil doen, met hoeveel voertuigen hij komt én aangeven hoeveel noodzakelijke 
begeleiders meekomen. Geen ‘kijkers’.  

• De opgegeven tijdsvakken of startlijsten dienen tijdig bekend gemaakt te worden en strak 
nageleefd te worden. 

• De deelnemers dienen vooraf volledig geïnformeerd te worden hoe de keuring onder deze 
speciale omstandigheden zal verlopen en wat van hen verwacht wordt. 

• De deelnemers dienen direct nadat hun dieren gekeurd zijn, het terrein te verlaten. 

• Niet naleving van de aanwijzingen van de medewerkers heeft direct uitsluiting van de keuring 
of prestatietest tot gevolg. 

• Persoonlijk contact tussen begeleiders van de paarden/pony’s en de medewerkers dient 
zoveel mogelijk vermeden te worden. Altijd wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen. 

• De routing op het parkeerterrein, het voorterrein en in de ring moet dusdanig zijn ingericht dat 
naleving van de minimale afstand tussen mensen gegarandeerd is. De routing moet ook 
duidelijk staan aangegeven. 

• Op het terrein moeten (sanitaire) voorzieningen zijn om handen te wassen met zeep, 
disposable handdoeken om de handen te drogen en eventueel ook handdesinfectiemiddelen 
ter beschikking staan. 

• Indien EHBO aanwezig is, houden zij zich aan hun protocol in het kader van de RIVM-
maatregelen. 



 
 
 

Protocol Medewerkers Keuring/Prestatietest: 
 

1. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals: 
a. Neusverkoudheid,  
b. Loopneus, 
c. Niezen, 
d. Keelpijn, 
e. Hoesten, 
f. Benauwdheidsklachten, 
g. Verhoging tot 38 graden of koorts. 

 
2. Blijf thuis als iemand in uw huishouden of op stal 

verkoudheidsklachten toont (zie voor symptomen punt 1). 
 

3. Houd u strak aan de dag-planning. 
 

4. Desinfecteer uw werk-benodigheden voorafgaand aan de keuring. 
 

5. Was of desinfecteer uw handen bij aankomst op de locatie. 
 

6. Schud geen handen met uw collega’s. 
 

7. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot alle personen op de locatie. 
 

8. Loop niet samen om het te keuren dier heen, maar na elkaar. 
 

9. Verlaat na uw werkzaamheden direct de locatie,  
blijf niet langer dan noodzakelijk op het terrein. 
 

10. Desinfecteer uw handen voor vertrek van de locatie. 
 

11. Indien van toepassing: hoest en nies in uw ellenboog en 
gebruik papieren zakdoekjes. 

 
  

 

 

 

 

 



 
 

Protocol Eigenaren/begeleiders op de Keuring/Prestatietest: 
 

1. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals: 
a. Neusverkoudheid,  
b. Loopneus, 
c. Niezen, 
d. Keelpijn, 
e. Hoesten, 
f. Benauwdheidsklachten, 
g. Verhoging tot 38 graden of koorts. 

 
2. Blijf thuis als iemand in uw huishouden of op stal 

verkoudheidsklachten toont (zie voor symptomen punt 1). 
 

3. Zorg dat u stipt op tijd bent voor de aanvang van uw groep. 
Indien u te laat bent, krijgt u geen toegang tot het terrein. 
 

4. Bij aankomst op de locatie wordt u opgewacht door 
een medewerker. Volg zijn instructie strikt op! 
 

5. Bent u eerder aanwezig dan uw groep aan de beurt is, 
blijf dan in uw auto totdat uw groep aan de beurt is. 
 

6. Volg de aangegeven rij- en looproutes. 
 

7. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot alle personen. 
 

8. Was of desinfecteer uw handen bij aankomst. 
 

9. Schud geen handen met andere deelnemers of medewerkers. 
 

10. Verlaat na uw werkzaamheden direct de locatie, 
blijf niet langer dan noodzakelijk op het terrein. 
 

11. Indien van toepassing: hoest en nies in uw ellenboog en 
gebruik papieren zakdoekjes. 
 

12. Indien geconstateerd wordt dat u de richtlijnen en protocollen 
niet naleeft, dient u op eerste aanwijzing van de medewerkers 
het terrein direct te verlaten! 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

            


