
 

 
 
2022 - ALGEMENE BEPALINGEN DEELNAME KEURINGEN  
 

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 
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. 
 
Aangaande deze Algemene Bepalingen moet er rekening mee worden gehouden en in acht genomen dat, 

wanneer er zich mogelijke onvoorziene omstandigheden zich voordoen, welke van invloed kunnen zijn op 

de organisatie en het inhoudelijke samenhangend met het vraagprogramma daar dan via de officiële 

publicatie-organen van de vereniging melding van zal worden gedaan middels publicatie.  


