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Op deze keuring zullen zowel de nieuw aangeboden hengsten als de reeds goedgekeurde hengsten 
(welke reglementair deze verplichting hebben) worden gekeurd.  

Aan de keuring voor de nieuw te keuren hengsten (rubriek 1 en 7) kunnen alle – momenteel - niet 
goedgekeurde hengsten deelnemen welke in het jaar 2021 minimaal 3 jaar oud zijn. Voor deelname geldt 
hetgeen is bepaald in het keuringsreglement aangaande de keuring van hengsten. De keuring voor de 
nieuw te keuren hengsten bestaat uit een 1e beoordeling aan de hand (op harde bodem) en opvolgend 
een presentatie vrij bewegend  en vrij springend. Op aanwijzing van de jury wordt er geselecteerd voor 
deelname aan de 2e bezichtiging. Vóórdat een hengst kan deelnemen aan de 2e bezichtiging (aan de 
hand) vindt een beoordeling door de veterinair plaats op de dag van de keuring.  
De hengsten dienen netjes getoiletteerd te worden gepresenteerd. Deelnemende hengsten kunnen 
worden onderworpen aan een dopingonderzoek.  
 

U kunt de hengst opgeven door het opgaveformulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen naar 
het stamboeksecretariaat. Een hengst wordt, indien dat nodig is, automatisch overgeschreven op naam 
van de inzender. Waarbij de overschrijvingskosten van € 26,55  in rekening worden gebracht. 
 

ALLE hengsten, dus ook de reeds goedgekeurde hengsten welke géén verplichting hebben om op de 
keuring te verschijnen ( rubriek 4 en 5) dienen het opgaveformulier in te vullen en op te sturen. Dit i.v.m. 
het correct en actueel weergeven van de gegevens van uw hengst(en) in de catalogus. Wanneer u niets 
opgeeft worden de gegevens niet vermeld of – indien bij ons aanwezig - zoals in 2020 in de catalogus 
gehanteerd. 
 

LET OP: IVM met de verwachte CORONA maatregelen zullen de hengsten van de rubrieken 4, 5 en 6 

NIET de mogelijkheid geboden kunnen worden tot het vrijwillig tonen. De hengsten van de rubrieken 4 en 

5 worden echter wél in de uitgebreide geactualiseerde catalogus vermeld. Rubriek 6 (in het buitenland 
goedgekeurde, erkende hengsten) komt te vervallen. De hengsten van de rubrieken 2 en 3 worden tijdens 
de keuring uitsluitend op catalogusvolgorde getoond en niet in de groep. Er wordt – zo dat anders wel het 
geval is - niet geplaatst en dus wordt er ook geen kampioen uitgeroepen. 
 

Het inschrijfgeld is (conform tarievenlijst 2021) als volgt vastgesteld: 
- Rubriek 1 en 7 (3 jarige en oudere niet goedgekeurde hengsten): € 109,50. 
- Rubriek 2 t/m 5 (reeds goedgekeurde hengsten). Aan deze hengsten wordt geen inschrijfgeld berekend  
  maar wordt, ongeacht of zij wel of niet op de  keuring verschijnen, het tarief "opvolgend jaar goedkeuring" 
  berekend à € 61,90. 
 

Conform het in 2018 aangenomen voorstel zal, op basis van het huidige systeem waarbij de hengsten 
nu op minimaal driejarige leeftijd worden aangeboden, tevens in de beoordeling worden meegenomen 
of de jonge hengst in aanmerking komt voor opname in het Stamboek +. Dit naast het mogelijk 
toekennen van het predicaat ‘ster’. Conform tarievenlijst 2021 zal dan – bij de beoordeling 
“stamboekwaardig” - het bedrag voor stamboekopname worden gefactureerd à € 46,70.  
NB: Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen een stamboekwaardige hengst en een hengst welke 
wordt aangewezen voor de dekdienst (Respectievelijk “Stamboek +” of “Hengst Stamboek”) 
 

Voor hengsten met een ánder dan een NNFPS-papier welke willen deelnemen in rubriek 7(om 
gekeurd te worden in het NFX register)  zal € 46,00 incl. BTW (tarief 2021) aan inschrijvingskosten 
berekend worden. Het formulier hiervoor kan opgevraagd worden bij het stamboekkantoor. 

LET OP: U dient deze inschrijving aan te vragen vóór opgave voor deelname aan de keuring.  
 

De gebruikspresentatie (onder het zadel of in de aanspanning) zal tijdens de ingeplande Hengsten Sport – 
en Showdag plaatsvinden. Dit is een verplicht onderdeel voor de hengsten, welke het 
verrichtingsonderzoek in het jaar voorafgaand aan de hengstenkeuring succesvol hebben afgerond.  
NB: Deze hengsten dienen overigens ook op de CHK verplicht in hun keuringsrubriek te verschijnen. 
 

Uw inschrijving middels opgaveformulier (én veulenboekbewijs bij opgave voor rubriek 1 en 7) dient 
uiterlijk 11 januari 2021 op het stamboeksecretariaat binnen te zijn. Na aanmelding ontvangt u een 
factuur. Bij te laat ontvangen aanmeldingen wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 80,45.  

Vragen? Neem gerust contact op met het stamboekkantoor. 
 

Wij zien uw opgave graag tegemoet! 
  


