TOELICHTING OP HET LINEAIR SCOREFORMULIER
Alle voor stamboekopname aangeboden pony’s , alsmede de voor het eerst ter keuring aangeboden jonge hengsten van 2,5 jaar en
ouder worden met ingang van 2005 beoordeeld aan de hand van het lineair scoreformulier. Met de introductie hiervan heeft een meer
verfijnde beoordelingsmethode zijn intrede gedaan waarmee gradaties kunnen worden aangegeven voor de diverse onderdelen. Het
belang hiervan is tweeledig: het geeft de eigenaar/fokker een beter inzicht in de positieve en minder positieve punten van zijn/haar pony
en we krijgen als stamboek een nauwkeuriger beeld van de vererving van de vaderdieren.
Waarderen en constateren
Als u met uw pony aan de premiekeuring deelneemt voor premie, plaatsing of predikaat dan wordt uw pony als geheel beoordeeld en
gewaardeerd. Bij stamboekopname worden alle onderdelen afzonderlijk waargenomen en spreken we van constateren.
Het formulier, de schaal
Het scoreformulier bevat 30 onderdelen . Achter ieder onderdeel ziet u tegengestelde kenmerken met een schaalverdeling van
5-45. Het gemiddelde niveau van de populatie bevindt zich op 25. Afwijkingen rechts van 25 (dus 30-45) zijn in alle gevallen
minder goed dan het gemiddelde. Hoe verder naar rechts hoe minder goed een onderdeel is.
Scores naar links (20-5) betekenen in de meeste gevallen dat een onderdeel beter is ten opzichte van het gemiddelde.
LET OP : dit geldt alleen voor de onderdelen 1 t/m 6, 8 t/m 10, 14 en 15 , 20 t/m 23 en 26 t/m 30.
Bij de resterende onderdelen ( 7 , 11 t/m 13, 16 t/m 19, 24 en 25) worden tegenovergestelde tekortkomingen in beeld
gebracht. Afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde (25) naar links of rechts zijn in alle gevallen minder goed. Hier geldt
hoe verder naar links of rechts hoe minder goed een onderdeel is. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat bij de onderdelen 16
t/m 19 niet het gemiddelde van de populatie, maar de correctheid als gemiddelde wordt genomen.
Toelichting op onderdelen
Van enkele onderdelen is nog de volgende toelichting te geven.
MODEL (rechthoek-vierkant)
Wanneer de lengte van de pony (boeg-zitbeenknobbel) gelijk is aan de schofhoogte dan is er sprake van een vierkantsmodel.
Van een rechthoeksmodel is sprake wanneer de lichaamslengte groter is dan de hoogte.
NEW FOREST ras (veel-weinig)
De mate waarin de pony als New Forester herkenbaar is.
HOOFD-HALS VERBINDING (licht-zwaar)
Hierbij wordt gekeken naar twee kenmerken: de lengte van de nek en de keeluitsnijding.
Licht: lange nek, lichte keeluitsnijding en kleine afstand tussen bovenkant nek en onderkant keel.
Zwaar: een korte nek, een zware keeluitsnijding en grotere afstand tussen bovenkant nek en onderkant keel.
HALSRICHTING (verticaal-horizontaal)
De hoek die de hals maakt met de horizontaal, wanneer de pony in de natuurlijke houding staat.
Verticaal : opstaand, horizontaal: naar voren gebouwd.
KRUISLIGGING (hellend-recht)
De hoek, die een lijn tussen de bovenkant van het heupbeen en de bovenkant van de zitbeenknobbel maakt met de
horizontaal.
KRUISLENGTE (lang-kort)
De lengte, gemeten vanaf de voorkant van het heupbeen tot aan de achterkant van de zitbeenknobbel.
Deze wordt dus niet beoordeeld aan de hand van de bovenlijn van het kruis .
KWALITEIT BEENWERK (hard-voos)
De mate van droogheid van de benen beoordeeld aan de achterbenen.
OMVANG BEENWERK (zwaar-fijn)
De omvang van het beenwerk inclusief de ontwikkeling van de gewrichten, in relatie tot de bovenbouw van de pony.
STAPCORREKTHEID voor (toontredend-Frans)
Deze wordt van voren beoordeeld. Wanneer vanuit de kogel de hoeven naar binnen zijn gedraaid wordt gesproken van
toontredend. Wanneer vanuit de kogel de hoeven naar buiten zijn gedraaid wordt gesproken van Frans.
DRAF SOUPLESSE (veel-weinig)
De mate waarin de beweging elastisch door het lichaam vloeit en vervolgens wordt opgevangen door de ledematen. Souplesse
kenmerkt zich door gebruik van het lijf.
DRAF KRACHT (krachtig-slap)
De mate waarin de pony zich met zijn achterbenen afzet van de grond (afdruk).
DRAF HOUDING (dragend-duwend)
De combinatie van de lichaamshouding en de mate waarin het achterbeen tot dragen komt.
Bij onvoldoende oprichting in de voorhand (duiken) zien we een duwende drafhouding.

