
   

 

DAGINDELING CENTRALE HENGSTENKEURING NNFPS 
18 februari 2023 te Dronten 
 

Locatie: Ruimte in de “kleine hal”  
7.45 uur Aanvang meten en controle signalement deelnemende hengsten Rubriek 1a, 7 en 1b (binnen 

de groep op cat. volgorde) Aansluitend meten vijfjarige hengsten  
Locatie: Ruimte tussen “de kleine hal” en “de grote hal”  
 8.00 uur Lineair scoren en bewegen op het harde deelnemers Rubriek 1 (op catalogusvolgorde) 
Locatie: Grote hal   
 8.15 uur Rubriek 1A (grote maat) -1e groep cat.nr. 1 t/m 7 vrij bewegen en vrij springen in de 
   kooi gevolgd door bewegen aan de hand.   
 9.00 uur  Rondstappen Rubriek 1A - 1e groep en bekendmaking “ster”hengsten en hengsten “ster” met  

doorverwijzing naar volgende ronde (veterinair)  
9.15 uur Rubriek 1A (grote maat) - 2e groep cat.nr. 8 t/m 14 vrij bewegen en vrij springen in de kooi 

gevolgd door bewegen aan de hand.   
10.00 uur Rondstappen Rubriek 1A- 2e groep en bekendmaking “ster”hengsten en hengsten “ster” met 

doorverwijzing naar volgende ronde (veterinair)  
10.15 uur Rubriek 1A (grote maat) - 3e groep cat.nr. 15 t/m 21 vrij bewegen en vrij springen in de kooi 

gevolgd door bewegen aan de hand.  
11.00 uur Rondstappen Rubriek 1A - 3e groep en bekendmaking “ster”hengsten en hengsten “ster” met 

doorverwijzing naar volgende ronde (veterinair)  
11.15 uur Rubriek 1A (grote maat)- 4e groep cat.nr. 22 t/m 28 vrij bewegen en vrij springen in de 
   kooi gevolgd door bewegen aan de hand.  
11.45 uur Rondstappen Rubriek 1A - 4e groep en bekendmaking “ster”hengsten en hengsten “ster” met 

doorverwijzing naar volgende ronde (veterinair)  
 

12.00 uur Rubriek 7A NFX (grote maat)- 5e groep cat.nr. 33 t/m 35 vrij bewegen en vrij springen in de 
   kooi gevolgd door bewegen aan de hand.  
12.20 uur Rondstappen Rubriek 7A - 5e groep en bekendmaking “ster”hengsten en hengsten “ster” met 

doorverwijzing naar volgende ronde (veterinair)  
 

12.30 uur Rubriek 1B NF (kleine maat)- 6e groep cat.nr. 29 t/m 32 vrij bewegen en vrij springen in de 
   kooi gevolgd door bewegen aan de hand.  
13.00 uur Rondstappen Rubriek 1B - 6e groep en bekendmaking “ster”hengsten en hengsten “ster” met 

doorverwijzing naar volgende ronde (veterinair)  
 

13.15 uur PAUZE  
 

14.00 uur Keuring aan de hand Rubrieken 2 t/m 5 (reeds goedgekeurde hengsten) 
 

16.45 uur Uitreiking predicaten   
    
17.00 uur Tweede bezichtiging Rubriek 1A rondstappen en bekendmaking van aanwijzing voor 

goedkeuring van de 3 jaar e.o hengsten voor het jaar 2023 
   Tweede bezichtiging Rubriek 1B rondstappen en bekendmaking van aanwijzing voor 

goedkeuring van de 3 jaar e.o hengsten voor het jaar 2023 
   Tweede bezichtiging Rubriek 7A rondstappen en bekendmaking van aanwijzing voor 

goedkeuring van de 3 jaar e.o hengsten voor het jaar 2023 

 
17.45 uur  Kampioenskeuring  
      
    
Wijzigingen onder voorbehoud; houd er rekening mee dat het programma kan uit – of inlopen! 


