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ALGEMEEN BESTUUR: 
 
Dhr. M. Bielefeld, Lemmer   voorzitter  
Mew. M. de Wit, Dronten   secretaris   
Dhr. A. Niemeijder, Ubbena     penningmeester  
Mw. Ch. de Winter, Hempens    afgevaardigde regio Noord 
Dhr. F. van den Broek, Barneveld    afgevaardigde regio Oost 
Mw. J. v.d. Velden, Heesch      afgevaardigde regio Zuid  
Mw. P. v. Heugten, Leusden    afgevaardigde regio West 
 
REGIOBESTUUR NOORD: 
Vacant     voorzitter  
Mw. A. Csengö, Elim   secretaris (0528-352873) 
Mw. R. de Vries, Nieuw Roden  toehoorder voor functie penningmeester  
Dhr. J. Nonkes, Zwaagwesteinde  lid  
Mw. M. Willems, Nuis  lid  
Mw. P. van Zuthem – Groenenberg   toehoorder  
 
REGIOBESTUUR OOST: 
Vacant        voorzitter  
Vacant         secretaris  
Dhr. H.J.Braat, Wenum Wiesel  penningmeester / vice voorzitter  
Dhr. F. van den Broek    lid  
Mw. J. Brugman, Deventer    lid  
Mw. D. Frederiks, Biddinghuizen   lid  
Mw. S. Martens, Witharen  lid (06-24228827) 
    
REGIOBESTUUR WEST: 
Dhr. J. Schepers, Soesterberg   voorzitter (06-28121422) 
Mw. B. Hoekstra, St. Nicolaasga   secretaris (06-41951036) 
Mw. M.J. de Groote, Wijdenes   penningmeester 
Vacant   lid 
Vacant      lid 
    
REGIOBESTUUR REGIO ZUID: 
Mw. E. Eigenhuijsen, Vinkel    voorzitter (06-51683000) 
Mw. J. Verton, Lewedorp    secretaris (06-38509366)  
Dhr. A. Bosch, Berlicum     penningmeester (06-23026886) 
Dhr. W. Lange, Heesch    lid 
Dhr. J. Claes, Eksel    lid 

 
 
 

De regionale contactpersonen zijn vetgedrukt. 
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ERELEDEN: 
Dhr. E.H. Ebbens, Oostwold 
Mw. Th. Scholtens – Moerkoert, Onnen  
Dhr. H. Schoone, IJsselstein  
 

Fokraad: 
Vacant     (afgevaardigde vanuit het AB en voorzitter) 
Mw. D. Heijndijk - Koelewijn   (lid en voorzitter van de HKC) 
Dhr. L. Mulschlegel    (lid namens regio Noord) 
Dhr. G. Vervoorn     (lid namens regio Oost) 
Vacant     (lid namens regio Zuid) 
Dhr. E.H. Schoonhoven   (lid namens regio West) 
 

STAMBOEKSECRETARIAAT:   
 

Postbus 190    
8430 AD OOSTERWOLDE (FRL.)  
 
Tel:  0516-480627 op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur 
Email-adres:   info@newforestpony.nl 
Website:  www.newforestpony.nl 
 
EVENEMENTENKALENDER 2021 
 
9 juli Stamboekopname en veulenkeuring Zuid – Westdorpe 
 

10 juli Stamboekopname en veulenkeuring Oost - Vorden 
 

10 juli  Stamboekopname en Regionale Keuring Zuid   - Sint Oedenrode 
 

16 juli Stamboekopname en veulenkeuring Zuid– Kelpen Oler 
 

17 juli  Stamboekopname en Regionale Keuring – Oost – Putten 
 

31 juli  Centrale Merrie Keuring  - Putten 
 

25 augustus Verrichting Hengsten - 1e fase, Ermelo 
 

4 september Late Veulen Keuring, locatie volgt 
 

25 september Verrichting Hengsten - 2e fase, Ermelo 
 

14 t/m 16 oktober Verrichting Hengsten - 3e fase, Ermelo 
 

16 oktober  Verrichting Merries; Opname Stb. + en herbeoordeling, Ermelo 
 
 

Data onder voorbehoud i.v.m. COVID 19 
VOOR OVERIGE DATA DIE NOG VOLGEN en voor ACTUEEL NIEUWS:  

www.newforestpony.nl 

http://www.newforestpony.nl/
http://www.newforestpony.nl/
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REGIONALE KEURING: WAT IS DAT? 
 

De regionale keuring is een ‘keuring aan de hand’ die rubrieken kent voor voor merries en 
ruinen. Alleen bij de veulens worden ook hengsten gekeurd. Alle pony’s worden individueel 
beoordeeld, waarbij onder meer wordt gelet op bouw van de pony, het New Forest-type en de 
bewegingen. Afhankelijk van het keuringsonderdeel worden de pony’s beoordeeld aan de hand 
en eventueel vrij bewegend. 
 

In de rubrieken 1 tot en met 6, 14 en 15 worden de pony’s geprimeerd, waarbij een eerste 
premie het hoogst haalbare is. Pony’s met een eerste premie krijgen een oranje lint. Een rood 
lint betekent een tweede premie, wit een derde. Het is dus mogelijk dat in een premierubriek 
meerdere pony’s een oranje lint aangehangen krijgen. De pony’s die een zelfde premie hebben 
worden vervolgens op kwaliteitsvolgorde geplaatst. Alle rubriekswinnaars, mits ze een eerste 
premie hebben behaald, mogen meedoen aan de kampioenskeuring tijdens de regionale 
keuring.  
Alle veulens en pony’s die een eerste premie hebben behaald, worden automatisch 
uitgenodigd voor deelname aan de Centrale Merriekeuring, die zaterdag 31 juli te Putten 
wordt gehouden.  
 

Per 2017 zijn een aantal rubrieken die voorheen premierubrieken waren, omgezet naar 
plaatsingsrubrieken. In het nieuw aangenomen voorstel aangaande “stamboekopname met vrij 
bewegen en/of vrijspringen” wordt hier inhoud aan gegeven. De rubrieken 7 t/m 10 en 13A die 
premierubrieken waren, zijn per 2017 plaatsingsrubrieken geworden zoals de rubrieken 11, 12 
en 13B dat al waren. 
Dat wil zeggen dat er in geen van deze rubrieken wordt geprimeerd maar op kwaliteitsvolgorde 
wordt geplaatst. De pony’s die als eerste geplaatst worden krijgen een oranje lint, de tweede 
tot en met de vijfde plaats krijgen respectievelijk een rood, wit, blauw en groen lint . De daarna 
opvolgend geplaatste pony’s krijgen allen een groen/wit lint.  
Alle rubriekswinnaars van deze plaatsingsrubrieken, dus de pony’s die op de eerste plaats 
staan, mogen meedoen aan de kampioenskeuring tijdens de regionale keuring.  
 

Voorheen stonden alleen de rubrieken 11 en 13B open voor merries en ruinen met een 
sterpredikaat wat zij op de Centrale Merriekeuring hadden verworven in een voorgaand jaar. 
Per 2017 kan het predikaat ‘ster’ uitsluitend worden verkregen door deel te nemen aan  
“stamboekopname met vrij bewegen en / of vrij springen” (“nieuwe stijl”). Het kan behaald 
worden door bij stamboekopname (zie voorbeeld formulier blz. 8 ) in de de zogeheten 
‘bovenbalk’ minimaal 70 punten halen voor exterieur en 75 punten voor het onderdeel vrij 
bewegen en/of vrij springen. Dit betekent dat nu ook de rubrieken 7 t/m 10 worden 
opgesplitst in rubrieken de pony’s aan de norm hebben voldaan om te zijn opgenomen in het 
stamboek met een ‘bovenbalk’ waarbij minimaal 50 punten voor exterieur en 50 punten voor 
het vrijbewegen en 50 punten voor het vrij springen (wanneer ook hier aan wordt 
deelgenomen) of rubrieken waar de pony reeds het predicaat ‘ster’ bij opname is behaald  met 
een ‘bovenbalk’ waarbij minimaal 70 punten voor exterieur en 75 punten voor het vrijbewegen 
en/of 75 punten voor het vrij springen (wanneer ook hier aan wordt deelgenomen). 
 

Merries en ruinen welke ‘ster’ zijn geworden via stamboek opname met vrij bewegen en / of 
vrij springen zijn automatisch geplaatst voor deelname aan de CMK MAAR MOETEN MIDDELS 
HET OPGEVEFORMULIER ZICH WEL OPGEVEN  OM TE GAAN DEELNEMENMET AAN DE CMK!! 
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In verband met het verstrijken van de overgangsjaren 2017, 2018 en 2019 kunnen de 
stermerries en sterruinen die het predicaat ‘ster’ vóór 2017 hebben verworven, nu uitsluitend 
door deelname aan herbeoodeling stamboekopname via deelname aan Stb. + zich selecteren 
voor deelname aan de CMK. Dit middels het verkrijgen van een bovenbalkscore van minimaal 
70 punten voor exterieur en minimaal 75 punten voor vrij bewegen en/of vrij springen. De 
punten bepalen de mogelijkheid tot deelname aan de CMK maar hebben geen invloed op het 
reeds verworven sterpredicaat. Zonder dat er wordt aangeboden voor deze opwaardering of in 
het geval deelname aan de opwaardering niet de gevraagde punten geeft voor opwaardering, 
kan op de Regionale nog wel worden deelgenomen aan de rubrieken 11A, 11B, 11C en 13B 
maar kan er géén sprake zijn van deelname aan de CMK.  
 
Op de Centrale Merriekeuring worden uit de stermerries door de jury de ‘voorlopig 
kroonmerries’ aangewezen. Als deze merries  - als voorlopig kroon -  de verrichtingsproef – 
onder het zadel of aangespannen – al heeft afgelegd of een wedstrijdniveau heeft zoals in het 
keurings- en predicaten reglement omschreven, kan zij op de CMK al definitief ‘kroon’ worden.  
 
De kroonmerries uit rubriek 12A, 12B en 12C worden niet geprimeerd maar geplaatst. Zij 
mogen zowel aan de Regionale keuring als ook rechtstreeks aan de CMK deelnemen zonder dat 
ze hiertoe in de Regionale keuring hoeven te worden aangewezen. In het geval dat de keuze 
wordt gemaakt om rechtstreeks en alleen aan de CMK in de keuringsrubriek deel te nemen dan 
MOETEN MIDDELS HET OPGAVEFORMULIER WEL WORDEN OPGEVEN  OM TE GAAN 
DEELNEMEN MET AAN DE CMK!! 
 
Nadat alle  keuringsrubrieken hebben plaatsgevonden, wordt de kampioens-keuring 
gehouden. Op pagina 12 van deze catalogus staat vermeld welke titels te vergeven zijn.  
 
Naast de keuringen aan de hand kunnen een aantal zogenaamde gebruiks-rubrieken 
plaatsvinden. Dat zijn ‘bestgaande rijpony’ en ‘fokmerrie onder het zadel’, rubrieken waarbij 
een onderscheid wordt gemaakt tussen pony’s in de kleine en grote maat. ‘Fokmerries’ zijn 
pony’s die tijdens de keuring zogend zijn. Tevens bestaat de mogelijkheid enkel- en 
tweespannen te laten keuren.  
Tijdens de CMK worden geen gebruiksrubrieken verreden.  
 
 Per 2019 kan er ook worden ingeschreven met pony’s welke in het NFX register zijn 
geregistreerd en wordt hier precies dezelfde keuringssystematiek gehanteerd als bij de New 
Forest pony welke in de boeken voor de raszuivere pony’s zijn ingeschreven. 
 
Aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden. Voor de algemene bepalingen verwijzen 
we u naar de algemene bepalingen in deze catalogus en de statuten/reglementen van deze 
vereniging. 
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STAMBOEKOPNAME VOORAFGAAND AAN DEELNAME KEURING VOOR MERRIES EN RUINEN 
VANAF 3 JAAR 
 
Door het in 2017 aangenomen voorstel is rondom de stamboekopname e.e.a in de 
reglementen en praktische uitvoering gewijzigd.  
 
Uw pony kan op twee manieren worden opgenomen: 
 
-  via Stamboekopname Exterieur – (Stb. Ext.)  
en  
-  via Stamboekopname met vrij bewegen en vrij springen (Stb.+) met de mogelijkheid tot 

verkrijgen predicaat “ster”. 
 

Waarbij bij Stamboekopname Exterieur uitsluitend wordt beoordeeld op “het harde” en  bij 
Stamboek +  “op het harde” en “in de kooi”. 
 
Bij zowel Stamboek Exterieur als Stamboek + wordt lineair gescoord waarbij  de waarnemingen 
van de jury worden vastegelegd in het zogenaamde “kruisjesgedeelte” op het formulier. Bij 
opname middels Stamboek + wordt daarnaast tevens beoordeeld middels het toekennen van 
cijfers in het cijfergedeelte in de zogenaamde ‘bovenbalkscore’. Het voorbeeld hiervan op 
bladzijde  8 van deze catalogus. 
 
De toegekende cijfers (zie blz. 5) bepalen in welke keuringsrubriek (óf voor stamboek merries / 
ruinen  óf voor stamboek merries/ ruinen met predicaat ‘ster’) een pony vervolgens op de 
keuringsdag deelneemt. De presentatie van de pony in de groep in de keuringsrubriek in de 
ring bepaalt de plaatsingsvolgorde op basis van exterieur, stap en draf waarbij de 
bovenbalkscores bij de jury bekend zijn en in de plaatsingsuitslag worden meegewogen. 
 
Enkele praktische zaken: 
1. Er wordt bij de stamboekopname in groepjes pony’s gewerkt met één juryteam dat zowel de 
beoordeling “op het harde” als “in de kooi” doet.  
2. Bij het vrij bewegen mag een veulen wel mee in de kooi en moet dan worden vastgehouden. 
 
Wij rekenen op uw medewerking voor een vlot verloop en wensen u veel succes!! 
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Scoreformulier stamboekopname per 2017:  
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ALGEMENE BEPALINGEN DEELNAME KEURINGEN 
 
Aangaande deze Algemene Bepalingen moet er rekening mee worden gehouden en in acht genomen dat 
de keuring (nog)plaatsvindt onder de bijzondere omstandigheid van COVID-19 en wat daarmee 
samenhangend in het vraagprogramma en via de officiële publicatie-organen van de vereniging over is 
gepubliceerd.  
 
1. 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. 

2. Alle deelnemers dienen de instructies van de ringmeester, de jury en/ of het bestuur op 
te volgen. 

3. De deelnemers dienen zich op tijd bij de opname en / of keuringsring te melden bij de 
ringmeester. Er kan niet op de deelnemers gewacht worden. 

4. De pony's dienen keurig verzorgd en getoiletteerd ter keuring te verschijnen. 
5. De begeleiders dienen gekleed te zijn in een wit overhemd of trui met witte broek en 

gymschoenen. 
6. Bij het voorbrengen van een pony worden slechts de begeleider en één aandrijver in de 

ring toegelaten. 
7. Bij stamboekopname mogen pony’s beslagen zijn. 
8. De hoofdnummers kunnen bij het secretariaat afgehaald worden. Alleen nummers die 

door het secretariaat zijn verstrekt mogen worden gebruikt.  
9. 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. 

10. 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.  
11. 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.  
12.  De deelnemende pony’s kunnen worden onderworpen aan een dopingonderzoek. 
13.  Eigenaren, die een pony ter keuring aanbieden, verplichten zich bij inschrijving de 

statuten, de reglementen en de algemene bepalingen na te leven. 
14. Het bestuur c.q. de keuringscommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 

beslissingen van de jury. 
15. 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 
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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.
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KAMPIOENSKEURING 
 

Nadat alle rubrieken zijn gekeurd, wordt de kampioenskeuring gehouden. De volgende titels 
kunnen worden vergeven: 
 

a.  beste veulen 
b. beste van de een- en tweejarige merries 
c. beste driejarige merries 
d. beste van de vierjarige en oudere, niet zogende merries 
e. beste van de vierjarige en oudere, zogende merries grote maat 
f. beste van de vierjarige en oudere, zogende merries kleine maat 
g. beste ruin 
h. dagkampioen 
 

Aan de kampioenskeuring mag worden deelgenomen door de kopnummers van iedere rubriek, 
mits ze – bij premierubrieken - een eerste premie hebben behaald. De bovenaan geplaatste 
pony’s in plaatsingsrubrieken mogen in ieder geval deelnemen aan de kampioenskeuring. De 
voorlopig kroonmerries worden ingedeeld bij de stermerries.  
 

Algemeen dagkampioenschap 
De dagkampioen van de keuring wordt gekozen uit de rubrieken 3-jaar en oudere merries met 
of zonder veulen.  
 
PREDIKATEN 
 
 

Ster 
Per 2017 worden aan merries en ruinen het predicaat ‘ster’ toegekend door aan de eisen te 
voldoen zoals omschreven in het nieuw aangenomen voorstel stamboekopname met vrij 
bewegen en / of vrij springen.  
Per 2018 is daaraan toegevoegd dat pony’s met 70 of meer punten voor exterieur bij 
stamboekopname ook ‘ster’ verklaard kunnen worden als zij slagen voor het 
verrichtingsonderzoek. En tevens door het via de sport (middels toekennen predicaat 
‘prestatiepony’) het ster predicaat halen 
De ster-pony’s ontvangen een predicaatlint met de vermelding ‘ster’.  
 

Kroon 
Een 3-jarige of oudere stermerrie ( predicaat verworven via opname met vrij bewegen en/of 
vrijspringen  kan op de Centrale Merrie Keuring, als zij voldoet aan de daarvoor geldende 
criteria, worden aangewezen als voorlopige kroonmerrie. 
Stermerries en sterruinen welke het precicaat vóór 2017 hebben verworven kunnen nog 
gedurende 3 jaar  waarvan de eerste twee jaren reeds zijn gepasseerd, dus nu alleen nog in 
2019, door de pony aan te bieden op de Regionale Keuring en hier door de jury te worden 
aangewezen voor deelname aan de Centrale Merriekeuring, om vervolgens op deze Centrale 
Merriekeuring mogelijk te worden aangewezen als voorlopige kroonmerrie. 
 

Het predikaat ‘kroon’ wordt vervolgens verleend indien een voorlopige kroonmerrie de 
verrichtingsproef met voldoende resultaat heeft afgelegd of een wedstrijdniveau heeft zoals in 
het keurings- en predicaten reglement omschreven. Voorlopige kroonmerries mogen, maar 
hoeven niet zogend te zijn in het jaar dat de verrichtingsproef wordt afgelegd. De proef mag 
maximaal tweemaal worden afgelegd. Daarvoor bestaat geen tijdslimiet. Voor de kroonmerries 
is een predicaatlint met de vermelding ‘kroon’ beschikbaar.  
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Stamboek - en stermerries en ruinen, kunnen de verrichtingsproef op vrijwillige basis afleggen. 
Worden stermerries in een later stadium aangewezen als voorlopig kroonmerrie, dan krijgen 
zij, wanneer zij aan de gestelde eisen aangaande het verrichtingsonderzoek hebben voldaan of 
een sportverrichting hebben behaald zoals in het reglement omschreven, direct het predikaat 
‘kroon’. 
 
 

Verrichtingsproef (V.P.) 
Stamboekmerries en stamboekruinen kunnen de verrichtingsproef op vrijwillige basis afleggen. 
Bij een voldoende resultaat kunnen zij het predicaat “V.P.” (VerrichtingsProef)  behalen.  
 
 

Prestatiepony 
Een merrie, een niet goedgekeurde hengst of een ruin kan tot prestatiepony worden verklaard, 
indien zij/hij in één van de disciplines in de klasse Z, 1 winstpunt heeft behaald. Voor de klasse 
Z wordt ten aanzien van pony’s in de categorie C die gereden worden onder het zadel in de 
dressuur M2 + 10 en bij het springen en/of eventing M+10 gelezen. Voor de klasse Z wordt ten 
aanzien van pony’s in de categorie A en B, die gereden worden onder het zadel in de dressuur 
L2 + 15 en bij het springen en/of eventing L + 15 gelezen.  

 
 

Prestatie-fokmerrie 
Een merrie wordt tot prestatie fokmerrie verklaard, indien twee van haar nakomelingen in één 
van de disciplines in de klasse M zijn gestart en daar 5 winstpunten in hebben behaald. Voor de 
klasse M wordt ten aanzien van pony’s in de categorie A en B, die gereden worden onder het 
zadel, in de dressuur L2 + 15 en bij het springen en/of eventing L + 15 gelezen. Daarnaast mag 
als gelijkwaardige prestatie naast genoemde sportprestaties het behalen van de 
verrichtingsproef zoals omschreven in het reglement worden gezien. Voorwaarde voor het 
meetellen voor het predicaat is dat er dan een puntenaantal van 80 punten of meer moet zijn 
behaald en aan de overige voorwaarden voor slagen voor het verrichtingsonderzoek moet zijn 
voldaan. Het predikaat prestatie fokmerrie kan ook postuum worden verleend. 

 

Preferent 
Een merrie kan preferent worden verklaard, wanneer zij door haar nakomelingen: 
- verwekt door 3 verschillende hengsten minimaal 12 punten behaalt; 
- verwekt door 2 verschillende hengsten minimaal 15 punten behaalt; 
- verwekt door 1 hengst 18 punten behaalt. 
Voor de puntentelling geldt: 1e premie veulens, enters en twenters: 1 punt, 3 jaar of oudere 1e 
premie merries (van voor 2017): 3 punten, drie jaar of oudere 1e premieruinen (van voor 
2017): 3 punten, hengsten -- welke tijdens de voorkeuringen sterwaardig zijn, geplaatst zijn of 
tijdens de CHK worden aangewezen voor de tweede bezichtiging: 4 punten, stermerrie: 4 
punten, kroonmerrie: 5 punten, goedgekeurde zoon: 5 punten. 
Voor de puntentelling geldt alleen het hoogste puntenaantal van de nakomeling. Het predikaat 
preferent kan ook postuum worden verleend. 
 

Elite 
Een merrie kan elite worden verklaard, wanneer zij door haar nakomelingen, verwekt door 
minimaal 3 verschillende hengsten, minimaal 30 punten behaalt. De puntentelling is gelijk aan 
die van het preferentschap voor merries. Voor de puntentelling geldt alleen het hoogste 
puntenaantal van de nakomeling. Het predikaat elite kan ook postuum worden verleend. 



13 

VERKLARING AFKORTINGEN IN AFSTAMMING 

Vb. Veulenboek 
Stb. Stamboek - merries opgenomen voor 2017 
Stb. Ext. Stamboek  Exterieur - per 2017: merries en ruinen opgenomen zonder deel te 

nemen aan stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 
Stb. + Stamboek  “plus” - per 2017: merries en hengsten (per 2019) opgenomen 

door deel te nemen aan stamboekopname met vrij bewegen en/of vrijspringen 
Imp. Stamboek import (merries opgenomen voor 2017) 
Imp. Ext. Stamboek import Exterieur (merries) - per 2017: merries en ruinen 

opgenomen zonder deel te nemen aan stamboekopname met vrij bewegen 
en/of vrij springen 

Imp. + Stamboek  import “plus” - per 2017: merries en ruinen en hengsten (per 
2019)  opgenomen  door deel te nemen aan stamboekopname met vrij 
bewegen en/of vrij springen 

Rn. Stamboek (ruinen opgenomen voor 2017) 
Rn. Ext. Stamboek Exterieur (ruinen) - per 2017: ruinen opgenomen “oude stijl” d.w.z. 

zonder deel te nemen aan stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij 
springen 

Rn. + Stamboek  “plus” (ruinen) - per 2017: ruinen opgenomen “nieuwe stijl” d.w.z. 
door deel te nemen aan stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 

F F-register
He.Stb. Hengst Stamboek ( goedgekeurd voor de dekdienst)
He.Imp. Hengst Import Stamboek (goedgekeurd voor de dekdienst)
NFS New Forest Stallion
NFM New Forest Mare
NFPB&CS New Forest Pony Breeding & Cattle Society (het moederstamboek van de

New Forest Fokkerij)
PREDICATEN 
keur predikaat hengsten op grond van fokresultaten  
pref preferent, predikaat merries/ hengsten op grond van fokresultaten 
elite predikaat merries op grond van fokresultaten 
ps-pony prestatie, predikaat merries / ruinen en niet goedgekeurde hengsten op 

grond van sportprestaties 
ps.d.h. prestatie dekhengst, predikaat dekhengsten op basis van sportprestaties 
ps.f.h. prestatie fokhengst, predikaat dekhengsten op basis van sportprestaties 

afstammelingen 
ps.f.m. prestatie fokmerrie, predikaat merries op basis van sportprestaties 

afstammelingen 
ster predikaat merries/ruinen op grond van exterieur en bewegingen en per 2017 

op basis van de beoordeling in de “bovenbalk”  aangaande het cijfer voor 
exterieur, het vrij bewegen en/of vrij springen zoals waargenomen bij 
stamboekopname en per 2019 ook voor hengsten 

v.p. predikaat merries/niet goedgekeurde hengsten en ruinen welke in het 
stamboek zijn opgenomen op grond van resultaat verrichtingsproef 

kroon  predikaat merries op grond van exterieur beoordeeld met verlopig kroon en 
resultaat verrichtingsproef cq. Sportresultaat 
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REGIONALE KEURING Oost, zaterdag 17 juli 2021 
 
 
Locatie:   Hippisch Verband Putten 
    Halvinkhuizerweg 78-80 
     
 
Aanvangstijden:  09:00 uur stamboekopname 

13:00 uur keuringsrubrieken 
 
Organisatie:   Regio Oost 
 
Juryleden:   Dhr. J. van de Griend, Strijen 
    Dhr. A.T.M. Westing, IJsselstein 
 
    Dhr. T. Buijtelaar,  
    Dhr. L. Linders, Maasbree 
 
Externe deskundige: Mw. S. Schmucker, Varik 
 
Secretariaat:  Mirjam de Wit (0630495449) 
 
 
Omroep:    
 
 
Ringmeesters:  Ferdi van den Broek 

Jolanda Brugman 
 
Begeleiders in de kooi: Eddy Schoonhoven 

Gerard Vervoorn 
Jan Martens  
Peter Wolken 
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Programma Putten 17 juli 2021 

Stamboekkeuring – 9.00 uur 
Voorafgaand aan het vrij bewegen/vrij bewegen met vrij springen moet de pony worden gemeten door 
de ponymeter en lineair gescoord door de jury. Dit vindt plaats op de verharding (straatje). 

tijdstip 
straatje cat. nr.’s pony’s 

9.00 u 1 t/m 4 meten, lineaire score door jurykoppel 1 
aansluitend met dezelfde jury door naar de rijhal (9.30-10 u) 

1 Hungario's Felice, 528018020182048 Vb. , 25-04-2018, Zwart 
2 Klinkerberg's Meghan, 528018020182159 Vb. , 31-05-2018, Donkerbruin 
3 Janneke, 528018020172226 Stb. + , 14-06-2017, Vos, 1.46 m. 
4 Loda, 528018020072252 Stb. , 17-02-2007, Donkerbruin, 1.43 m. 

9.30 u 5 t/m 8 meten, lineaire score door jurykoppel 2 
aansluitend met dezelfde jury door naar de rijhal (10–10.30 u) 

5 Zwavo's Fatima, 528018020102087 Stb. , 01-04-2010, Bruin;, 1.43 m. 
6 Loena, 528018020172136 Vb. , 25-05-2017, Bruin 
7 Cragganmore, 528018020171063 Vb. , 12-05-2017, Bruin 
8 Molenberg's Fleur, 528018020182088 Vb. , 05-05-2018, Bruin 

10.15 u 9 t/m 12 meten, lineaire score door jurykoppel 1 
aansluitend met dezelfde jury door naar de rijhal (10.45-11.15 u) 

9 Gruyter's Perfect Ledie, 528018020182020 Vb. , 09-04-2018, Donkere vos 
10 Altrido Olet's Niona, 528018020182188 Vb. , 25-05-2018, Schimmel bruin geb. 
11 Quique's Domaine, 528018020182012 Vb. , 27-03-2018, Bruin 
12 Prodise's Quattro Ronaldo Flora, 528018020182167 Vb. , 14-06-2018, Bruin 

10.45 u 13 t/m 16 meten, lineaire score door jurykoppel 2 
aansluitend met dezelfde jury door naar de rijhal (11.15-11.45 u) 

13 Prodise's Selfie, 528018020182141 Vb. , 20-05-2018, Bruin 
14 Pronk Stables My Inspiration, 528018020182216 Vb. , 21-06-2018, Bruin 
15 The Mickle's March Mary, 528018020182003 Vb. , 03-03-2018, Bruin 
16 The Mickle's Magnolia, 528018020182004 Vb. , 17-03-2018, Palomino 

11.15 u 17 t/m 19 meten, lineaire score door jurykoppel 1 
aansluitend met dezelfde jury door naar de rijhal (11.45- 12.15 u) 

17 Moogy Woogy Prescott, 528018020172204 Vb. , 09-05-2017, Bruin 
18 Molenberg's Faya, 528018020182090 Vb. , 29-04-2018, Donkere vos 
19 Donna, 528018020172162 Vb. , 14-05-2017, Bruin

11.45 u 20 t/m 22 meten, lineaire score door jurykoppel 2 
aansluitend met dezelfde jury door naar de rijhal (12.15-12.45 u) 

20 Voswijck's Avalanche, 528018020122136 Vb. , 15-05-2012, Bruin 
21 Kanaalhoeve's Mimi, 528018020172126 Vb. , 19-05-2017, Bruin 
22 Gruyters Medley, 528018020182021 NFX Vb.Reg. , 14-04-2018, Valk 
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Keuring –13.00 uur 
De keuringen worden op het buitenterrein gehouden. 
Voor de pony’s die in de ochtend hebben deelgenomen aan de stamboekopname en in de middag 
deelnemen aan de keuring, bepaalt de uitslag van die stamboekopname de keuringsrubriek. 
 
richttijd rubriek activiteit cat.nr. ’s pony’s 
13.00 u 1 premiekeuring 23, 24, 25, 26, 27 (5 pony’s) 
 2 premiekeuring 28, 29, 30, 31, 32 (5 pony’s) 
 3 premiekeuring 33, 34, 35, 36 (4 pony’s) 
 4 premiekeuring 37 (1 pony) 
 NFX 4 premiekeuring 38 (1 pony) 
 beste veulen 
14.30 u 7A I of II plaatsingsrubriek 18 (1 pony) 
 8A I of II plaatsingsrubriek 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (9 pony’s) 
 NFX 8A O of II plaatsingsrubriek 22 ( 1 pony) 
 8B I of II plaatsingsrubriek 1, 2 (2 pony’s) 
 beste 3 jarige merrie 
15.45 u 10A of 11C plaatsingsrubriek 3, 4, 5, 6 (4 pony’s) 
 11C plaatsingsrubriek 41 (in ieder geval 1 pony) 
 beste 4 j eo niet zogende merries 
16.30 u 9A of 11 A plaatsingsrubriek 19, 20, 21 (3 pony) 
 11A plaatsingsrubriek 39, 40 (2 pony’s) 
 beste 4 j eo zogende merries grote maat 
17.00 u 13A of B plaatsingsrubriek 7 (1 pony) 
 beste ruin 

aansluitend 
Dagkampioenschap (NF en NFX) 
op kop geplaatste merries van de rubrieken 7A t/m 12C (mits 1e premie) 
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Premierubriek 1 
Hengstveulens geboren voor 1 mei, vergezeld door moeder 
 
23 Larienshof's Dalí, 528018020211072 Vb. , 29-03-2021, Bruin 

V: Westerveld's Sebastiaan, 528018020161023 He.Stb. 
M: Larienhof's Balariena, 528018020072125 Stb. pref 
MV: Kantje's Ronaldo, He.Stb. 197 pref ps.d.h. ps.f.h. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: J.G. Smits 
 

24 Kjento, 528018020211020 Vb. , 30-03-2021, Donkerbruin 
V: Redd Bull, 528018020161134 He.Stb. 
M: De Mensinghe's Lieke, 528018020062317 Stb. ster 
MV: Nieuwmoeds Patrick, He.Imp. 88 keur ps.f.h. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw. K.C.M. Dams - van Welpen 
 

25 Molenberg's Kjento, 528018020211057 Vb. , 04-04-2021, Vos 
V: Lomansheide Hunter, 528018020171022 He.Stb. 
M: Molenberg's Faya, 528018020182090 Vb. 
MV: Jacodi's Maritza's Maison, 528018020111286 He.Stb. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Comb. E.R. Grijsen / T. Bannink 
 

26 Westerveld's Falco, 528018020211047 Vb. , 05-04-2021, Bruin 
V: Westerveld's 20142129, 20142129 He.Stb. 
M: Westerveld's Percia, 528018020142129 Stb. + ster 
MV: Reekamp's Slogan, 528018020091231 He.Stb. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Dhr P. Vissinga 

 
27 Roossienhoeve Djablo, 528018020211053 Vb. , 29-04-2021, Donkerbruin 

V: Hattrick Collin, 528018020171167 He.Stb. 
M: Gulikhoeve's Maxima, 528018020162185 Stb. + ster 
MV: Esse Golden Bigwig, 34-07-1812 RNF He.Imp. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Dhr. J. Roossien 
 

 
Premierubriek 2 
Hengstveulens geboren na 30 april, vergezeld door moeder 
 
28 Klinkenberg's Gold Play, 528018020211163 Vb. , 03-05-2021, Vos 

V: The Mickle's Moxie, 528018020151049 He.Stb. 
M: Desiree's Naomi, 528018019992102 Stb. kroon pref 
MV: Marnehoeve's Everest, He.Stb. 217 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw. H.Z. Haaksema 
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29 King, 528018020211129 Vb. , 06-05-2021, Bruin 

V: El Diego des Etoiles, 250001 14516795Z (DE) 
M: Donna, 528018020172162 Vb. 
MV: Bovenheigraaf's Camillo, 528018020041215 (DE) 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw. O. ten Brummelaar 
 

30 Kapua,   , 08-05-2021, Bruin  
V: El Diego des Etoiles, 250001 14516795Z (DE) 
M: Koetsiershoeve Candance, 528018020162280 Stb. ster 
MV: Bovenheigraaf’s Camillo, 528018020041215 (DE) 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mej. I. Striper 

 
31 Spoekedammetjes Diaz, 528018020211204 Vb. , 10-05-2021, Bruin 

V: Poppings William, 528018020161057 He.Stb. 
M: Migchelshoeve's Diete, 528018020082274 Stb. ster 
MV: Wielgerma's Nelson, He.Stb. 241 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Fam.  H. Wouters 
 

32 Westerveld's Sylvester, 528018020211196 Vb. , 18-06-2021, Zwartbruin 
V: Hattrick Collin, 528018020171167 He.Stb. 
M: Westerveld's Féline, 528018020162113 Stb. + ster 
MV: Holthausen Frodo II, He.Stb. 267 keur ps.d.h. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Dhr P. Vissinga 

 
 
Premierubriek 3 
Merrieveulens geboren voor 1 mei, vergezeld door moeder 

33 Heihoeve's Accapella, 528018020212208 F. , 08-04-2021, Zwartbruin 
V: Melle Bruno, He.Stb. 220 ps.d.h. 
M: Heihoeve's Felicia, 528018020162079 Stb. + ster VP 
MV: Reekamp's Eclips, 528018020071146 pref He.Stb. ps.d.h. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Dhr A. Bosch 
 

34 Kanaalhoeve's Rumba, 528018020212079 Vb. , 10-04-2021, Bruin 
V: Match Point, 528018020171011 He.Stb. 
M: Kanaalhoeve's Mimi, 528018020172126 Vb. 
MV: Casandro van de Stompslag, 528018020101495 He.Stb. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw. D.H.M.D. Groot - van der Geest 
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35  Bibian, 528018020212165 Vb. , 11-04-2021, Bruin 

V: Hattrick Collin, 528018020171167 He.Stb. 
M: Sirocco's Lady, 528018020122130 Stb. 
MV: Hoppenhof's Tycko, 528018020081111 He.Stb. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw. W.J. de Iongh 
 

36 Klinkenberg's Coco, 528018020212177 Vb. , 14-04-2021, Donkerbruin 
V: Hattrick Collin, 528018020171167 He.Stb. 
M: Nikita, 528018020142113 Stb. + ster 
MV: Bovenheigraaf's Camillo, 528018020041215 (DE) 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw. H.Z. Haaksema 

 
 
Premierubriek 4 
Merrieveulens geboren na 30 april, vergezeld door moeder 
 
37 Voswijck's Gucci, 528018020212080 Vb. , 16-05-2021, Zwart 

V: Hattrick Collin, 528018020171167 He.Stb. 
M: Voswijck's Avalanche, 528018020122136 Vb. 
MV: Sulaatik's Versaille, He.Stb. 280 ps.d.h. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw J.J. van Rijn 

 
 
Premierubriek 4 NFX 
NFX Merrieveulens geboren na 30 april, vergezeld door moeder 
 
38  Arijana's Junie Aylin, 528018020212191 NFX Vb.Reg. , 05-06-2021, Bruinbont 

V: Woodrow Carisbrooke, He.Imp. 98 pref ps.d.h. ps.f.h. 
M: Arijana, 52803009005243 (GCDHA) 
MV: onbekend 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw A.A.J. van Erven 
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Pony’s met alleen deelname STAMBOEKOPNAME 
 
17  Moogy Woogy Prescott, 528018020172204 Vb. , 09-05-2017, Bruin 

V: Furzley First Aide, 826038NFS360315 (BNFPS) 
M: Amalia Prescott, 528018020052183 Stb. kroon 
MV: Arenberg's Maurits, He.Stb. 213 ps.f.h. 
Fok.: Mw A. Dijkstra-van Bruggen 
Eig.: Mw. J. Koch 

 
Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 

 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
 
Uitslag stamboekopname ochtendprogramma bepaalt of de pony’s geplaatst worden in: 
Plaatsingsrubriek 7A-I 
Driejarige stamboekmerries met veulen, grote maat opgenomen middels “Stb. Ext” of Stb.+”  
Plaatsingsrubriek 7A-II 
Driejarige stamboekmerries met veulen, grote maat opgenomen met beoordeling “ster” bij opname via “Stb.+” 
18 Molenberg's Faya, 528018020182090 Vb. , 29-04-2018, Donkere vos 

V: Jacodi's Maritza's Maison, 528018020111286 He.Stb. 
M: Amalia, 528018020052157 Stb. kroon pref ps.f.m. 
MV: Woodrow Carisbrooke, He.Imp. 98 pref ps.d.h. ps.f.h. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Comb. E.R. Grijsen / T. Bannink 
Hengstveulen Molenberg’s Kjento, 528018020211057 Vb. , V. Lomansheide Hunter 

 
 
Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 

 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 
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Uitslag stamboekopname ochtendprogramma bepaalt of de pony’s geplaatst worden in: 
Plaatsingsrubriek 8A-I 
Driejarige stamboekmerries zonder veulen, grote maat opgenomen middels “Stb. Ext” of Stb.+”  
Plaatsingsrubriek 8A-II 
Driejarige stamboekmerries zonder veulen, grote maat opgenomen met beoordeling “ster” bij opname via “Stb.+” 
 
8 Molenberg's Fleur, 528018020182088 Vb. , 05-05-2018, Bruin 

V: Jacodi's Maritza's Maison, 528018020111286 He.Stb. 
M: Alicia, 528018020122109 Stb. ster 
MV: Rivaldo H, 528018020071299 He.Stb. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Comb. E.R. Grijsen / T. Bannink 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
 
9 Gruyter's Perfect Ledie, 528018020182020 Vb. , 09-04-2018, Donkere vos 

V: Heihoeve's Berlin, 528018020141235 He.Stb. ps.d.h. 
M: Gruyter's Ledie's Perfection, 528018020132100 Stb. kroon 
MV: Noordhof's Surprise, 528018020081301 He.Stb. ps.d.h. 
Fok.: Dhr. H.J. Braat 
Eig.: Dhr. H. van Putten 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 
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10 Altrido Olet's Niona, 528018020182188 Vb. , 25-05-2018, Schimmel bruin geb. 

V: Rowan, 528018020131121 He.Stb. ps.d.h. 
M: Hali's Oletta, Stb. 6439 elite ster pref ps.f.m. 
MV: Priory Prickle, He.Imp. 78 pref 
Fok.: Fam. A. en T. Doornbos 
Eig.: Dhr. H. van Putten 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
11 Quique's Domaine, 528018020182012 Vb. , 27-03-2018, Bruin 

V: Heihoeve's Boston, 528018020141036 He.Stb. 
M: Westerveld's Valerine, 528018020072093 Stb. kroon 
MV: Elshofs Otto, He.Stb. 257 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Dhr P. Schuiling 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
12 Prodise's Quattro Ronaldo Flora, 528018020182167 Vb. , 14-06-2018, Bruin 

V: Prodise's Fender, 528018020151167 He.Stb. 
M: Prodise's Verena, 528018020112326 Vb. 
MV: Kantje's Appart, He.Stb. 269 
Fok.: Dhr P.G.B. Wolken 
Eig.: Mw. L. Klopman 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 
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13 Prodise's Selfie, 528018020182141 Vb. , 20-05-2018, Bruin 

V: Prodise's Fender, 528018020151167 He.Stb. 
M: Prodise's Lisa, 528018020072315 Stb. kroon 
MV: Wielgerma's Nelson, He.Stb. 241 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Dhr P.G.B. Wolken 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
14 Pronk Stables My Inspiration, 528018020182216 Vb. , 21-06-2018, Bruin 

V: Dimmans Edward, 752034034092074 (DE) 
M: Pronk Stable's Fleur, 528018020122163 Stb. ster 
MV: Hoppenhof's Tycko, 528018020081111 He.Stb. 
Fok.: L. Pronk / Pronk Stables,  
Eig.: Mw A. Csengo 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
15 The Mickle's March Mary, 528018020182003 Vb. , 03-03-2018, Bruin 

V: Kulberg's Timor, 528018020101311 He.Stb. ps.d.h. 
M: The Mickle's Merit, 528018019992157 Stb. kroon 
MV: Sander, He.Stb. 225 keur ps.d.h. ps.f.h. 
Fok.: Comb.  A. de Groote / J.J. Swart  
Eig.: Comb. M.J. de Groote / M.J. Swart 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 
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16 The Mickle's Magnolia, 528018020182004 Vb. , 17-03-2018, Palomino 

V: Dimmans Edward, 752034034092074 (DE) 
M: The Mickle's Miniver, 528018020022204 Stb. kroon 
MV: Sander, He.Stb. 225 keur ps.d.h. ps.f.h. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw. M. de Groote 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
 

 
Uitslag stamboekopname ochtendprogramma bepaalt of de pony’s geplaatst worden in: 
Plaatsingsrubriek NFX 8A-I 
Driejarige NFX - stamboekmerries zonder veulen, grote maat opgenomen middels “Stb. Ext” of Stb.+”  
Plaatsingsrubriek NFX 8A-II 
Driejarige NFX -  stamboekmerries zonder veulen, grote maat opgenomen met beoordeling “ster” bij opname via “Stb.+” 

 
22 Gruyters Medley, 528018020182021 NFX Vb.Reg. , 14-04-2018, Valk 

V: Leuns Veld Winston Jr., 528017201400318 (NRPS) 
M: Hattrick Zinthy, 528018020142069 Stb. + ster 
MV: Brummerhoeve's Boss, He.Stb. 205 pref ps.d.h. ps.f.h. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Fam. A.M. Braat 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 
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Uitslag stamboekopname ochtendprogramma bepaalt of de pony’s geplaatst worden in: 
Plaatsingsrubriek 8B-I 
Driejarige stamboekmerries zonder veulen, kleine maat opgenomen middels “Stb. Ext” of Stb.+”  
Plaatsingsrubriek 8B-II 
Driejarige stamboekmerries zonder veulen, kleine maat opgenomen met beoordeling “ster” bij opname via “Stb.+” 
 
1 Hungario's Felice, 528018020182048 Vb. , 25-04-2018, Zwart 

V: Blue Forest Sharon's Star, 528018020131190 He.Stb. 
M: Kraaiendijk's Celina, 528018020092159 Stb. ster 
MV: Paddington's O'Malley, He.Stb. 248 
Fok.: Mw A. Csengö  
Eig.: Dhr. J.S.M. Vernooij 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
 

2 Klinkerberg's Meghan, 528018020182159 Vb. , 31-05-2018, Donkerbruin 
V: Gruyter's Memphis, 528018020141205 He.Stb. ps.d.h. 
M: Eikhof Otasya Gold, 528018020142198 Stb. + 
MV: Haywards Guardsman, S48/109 He.Imp. keur 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw. H.Z. Haaksema 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 
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Uitslag stamboekopname ochtendprogramma bepaalt of de pony’s geplaatst worden in: 
Plaatsingsrubriek 9A 
Vierjarige en oudere stamboekmerries met veulen, grote maat opgenomen middels “Stb. Ext” of Stb.+”  
Plaatsingsrubriek 11A 
Vierjarige en oudere stermerries met veulen, grote maat 
 
19 Donna, 528018020172162 Vb. , 14-05-2017, Bruin 

V: Bovenheigraaf's Camillo, 528018020041215 (DE) 
M: Goldhoorn's Amaryl, Stb. 6206 ster ps.f.m. 
MV: Oosterbroek Sergio, He.Stb. 129 keur ps.d.h. ps.f.h. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw. O. ten Brummelaar 
Hengstveulen King, 528018020211129 Vb., V. El Diego des Etoiles 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
 

20 Voswijck's Avalanche, 528018020122136 Vb. , 15-05-2012, Bruin 
V: Sulaatik's Versaille, He.Stb. 280 ps.d.h. 
M: Lady Anna, 528018020002236 Vb. 
MV: Brummerhoeve's Boss, He.Stb. 205 pref ps.d.h. ps.f.h. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw J.J. van Rijn 
Merrieveulen Voswijck’s Gucci, 528018020212080 Vb., V. Hattrick Collin 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 
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21 Kanaalhoeve's Mimi, 528018020172126 Vb. , 19-05-2017, Bruin 

V: Casandro van de Stompslag, 528018020101495 He.Stb. 
M: Beauty, 528018020072262 Stb. ster 
MV: Sander, He.Stb. 225 keur ps.d.h. ps.f.h. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw. D.H.M.D. Groot - van der Geest 
Merrieveulen Kanaalhoeve’s Rumba, 528018020212079 Vb., V. Matchpoint 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
 
Plaatsingsrubriek 11A Vierjarige en oudere stermerries met  veulen, grote maat 

 
39 Heihoeve's Felicia, 528018020162079 Stb. + ster VP , 30-03-2016, Zwartbruin, 1.48 m. 

V: Reekamp's Eclips, 528018020071146 pref He.Stb. ps.d.h. 
M: Heihoeve's Alycia, 528018020052017 Stb. kroon 
MV: Lamento III, He.Imp. 91 ps.d.h. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw J.A.M. Bosch 
Merrieveulen Heihoeve’s Accapella, 528018020212208 F., V. Melle Bruno 
Verrichtingsproef 2020: 78 pnt. 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2019: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

 80 90 75 85 80 80 80 75 80 85 80 

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 
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40 Westerveld's Féline, 528018020162113 Stb. + ster , 23-05-2016, Bruin, 1.44 m. 

V: Holthausen Frodo II, He.Stb. 267 keur ps.d.h. 
M: Westerveld's Karline, 528018020032135 Stb. ster pref 
MV: Valentino, He.Imp. 81 pref ps.f.h. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Dhr P. Vissinga 
Hengstveulen Westerveld’s Sylvester, 528018020211196 Vb., V. Hattrick Collin 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2019: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

70 60 75 70 80 85 85 75 85 70 80 

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
 
Uitslag stamboekopname ochtendprogramma bepaalt of de pony’s geplaatst worden in: 
Plaatsingsrubriek 10A 
Vierjarige en oudere stamboekmerries zonder veulen, grote maat opgenomen middels “Stb. Ext” of Stb.+” 
Plaatsingsrubriek 11C 
Vierjarige en oudere stermerries zonder veulen, kleine of grote maat 
 
3 Janneke, 528018020172226 Stb. + , 14-06-2017, Vos, 1.46 m. 

V: Spoekedammetje's Nick, 528018020121133 He.Stb. ps.d.h. 
M: Anoek, 528018019982212 Stb. ster pref 
MV: Carlo, He.Stb. 204 ps.f.h. 
Fok.: Dhr G.J. Slotboom 
Eig.: Mw. N. Pohlmann-Fles 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2020: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

 70 70 70 75 70 65 70 70 70 70 70 

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 

 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 



 

 
29 

 
4 Loda, 528018020072252 Stb. , 17-02-2007, Donkerbruin, 1.43 m. 

V: Nieuwmoeds Patrick, He.Imp. 88 keur ps.f.h. 
M: Moerputten Alison, Stb. 992099 Stb. ster pref ps.f.m. 
MV: Molenaar's Golden King, He.Stb. 193 ps.d.h. ps.f.h. 
Fok.: Dhr G.J. Slotboom 
Eig.: Mw. N. Pohlmann-Fles 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
5 Zwavo's Fatima, 528018020102087 Stb. , 01-04-2010, Bruin;, 1.43 m. 

V: Roza's Savaneta, He.Stb. 275 
M: Ledie, Stb. 5381 elite kroon pref ps.f.m. 
MV: Kantje's Ronaldo, He.Stb. 197 pref ps.d.h. ps.f.h. 
Fok.: Dhr J. Zwaans 
Eig.: D & R Sportpony's / R. Reurings 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 

 
 

6 Loena, 528018020172136 Vb. , 25-05-2017, Bruin 
V: Kinou des Marronniers, 05601102013113 He.Imp. 
M: Bovenheigraaf's Butterfly, 528018020122045 Stb. + 
MV: Marjon Naughty Boy, 528018020081188 He.Stb. 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: Mw. N.W. Vrijburg 
 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:            

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

                     

        * = afgerond gemiddelde vrij bewegen 

        ** = afgerond gemiddeld vrij springen 
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Plaatsingsrubriek 11C 
Vierjarige en oudere stermerries zonder veulen, kleine of grote maat 

41 Reekamp's Stella, 528018020132104 Stb. + ster , 17-05-2013, Bruin, 1.41 m. 
V: Orlando, He.Imp. 99 keur pref ps.d.h. ps.f.h. 
M: Casita's Sandra, Stb. 5747 elite ster pref ps.f.m. 
MV: Melle Jerom, He.Stb. 198 
Fok.: Fam.  Zevenhoeken-Hiebendaal 
Eig.: Mw. N. Pohlmann-Fles 

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2018: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:           

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

 70 80 75 75 75 75 

* = afgerond gemiddelde vrij bewegen

** = afgerond gemiddeld vrij springen

Uitslag stamboekopname ochtendprogramma bepaalt of de pony’s geplaatst worden in: 
Plaatsingsrubriek 13A of 
Stamboekruinen opgenomen opgenomen middels “Stb. Ext” of Stb.+”
Plaatsingsrubriek 13B 
Sterruinen of ruinen die als hengst op de CHK sterwaardig zijn bevonden 

7  Cragganmore, 528018020171063 Vb. , 12-05-2017, Bruin 
V: Holthausen Elessar, 528018020081210 (DE) 
M: Bailey's, 528018020042222 Stb. kroon ps.f.m. 
MV: Moorland's Crack, He.Imp. 96 
Fok.: Eigenaar 
Eig.: P.A.  Schouten

Bovenbalkcijfers bij stamboekopname met vrij bewegen en/of vrij springen 2021: 
 BEWEGEN: VRIJ SPRINGEN: TOTALEN BOVENBALK:           

Stap: Draf: Galop: 
Houding 
bij het 
bewegen: 

Spring 
reflexen: 

Spring 
techniek: 

Spring 
vermogen: Galop: Exterieur: Aanleg  

dressuur*: 
Aanleg 
springen **: 

* = afgerond gemiddelde vrij bewegen

** = afgerond gemiddeld vrij springen
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Mw. K.C.M. Dams - van Welpen 24 
Mw A.A.J. van Erven 38 
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