Fokbeleid van de New Forest pony van het Nederlands New Forest Pony
Stamboek (NNFPS) zoals aangenomen in de ALV van 17 april 2019
Fokbeleid van de New Forest Pony
Inleiding.
Het fokbeleid dient te fungeren als baken voor de fokkers en de gebruikers van de New Forest pony
en moet, indien wenselijk, worden bijgesteld. In dit beleid wordt de officiële visie van het stamboek
weer gegeven met betrekking tot het fokken van de New Forest en de handelwijze om dit doel te
realiseren. Hierin spelen de eisen en wensen van de gebruikers een belangrijke rol. De New Forest
pony fokkerij is een rasfokkerij waaraan, evenals sport en recreatie die zo hun eigen eisen stellen, door
de fokker en het stamboek niet voorbij kan worden gegaan. Ook wordt het beleid mede ingegeven
door de Europese wet en regelgeving alsmede door richtlijnen vanhet Engels moeder stamboek.
Doel.
Het fokken van een herkenbare en gezonde New Forest raspony met een werkwillig en betrouwbaar
karakter en een exterieur dat de pony in staat stelt om, in verschillende disciplines van de sport, op
een optimaal niveau te presteren.
Type.
De New Forest pony dient als ras herkenbaar te zijn, waarbij in het fokmateriaal het ponytype duidelijk
tot uiting dient te komen. De New Forest pony dient gebouwd te zijn in het rechthoekmodel, waarbij
de lengte van de romp langer is dan de schofthoogte en waarbij de romp een goede diepte heeft. Ook
behoort de pony harmonisch gebouwd te zijn met voldoende massa en robuustheid, goed ontwikkelde
gewrichten, benen en hoeven, die tevens hardheid en kwaliteit uitstralen.
Exterieureisen.
Om aan het gewenste doel te kunnen voldoen wordt bij de onderdelen naar het volgende gestreefd:
- De New Forest pony dient een sprekend hoofd te hebben met een goedhartige uitdrukking.
- De hals dient goed van lengte en bovenlijnbespiering te zijn met voldoende nek.
- De schoft moet goed ontwikkeld zijn. Deze dient lang en vloeiend door te lopen in de rug.
- De schouder dient een goede lengte te hebben en voldoende schuin te liggen.
- De rug en lendenen dienen goed aangesloten en bespierd te zijn.
- De croupe dient voldoende hellend te zijn met goede lengte en bespiering.
- Het voorbeen dient correct gesteld te zijn met een goed bespierde onderarm, een goed
ontwikkelde voorknie en in verhouding een kort plat pijpbeen.
- Het achterbeen dient eveneens goed gesteld en bespierd te zijn met een goed ontwikkeld
spronggewricht.
- De voeten dienen gelijk van vorm en ontwikkeling te zijn en over voldoende verzenen te
beschikken.
Beweging.
Een natuurlijke beweging in drie gangen, waarbij ruimte, takt, zuiverheid, balans en souplesse
aanwezig dienen te zijn.
Karakter.
Aan het karakter van de New Forest pony dienen hoge eisen te worden gesteld. De pony dient,
kindvriendelijk – intelligent – werkwillig – eerlijk en betrouwbaar te zijn.

Maat.
Bij de New Forest pony is een indeling gemaakt in de kleine maat, en de grote maat conform het
keuringsreglement Gezien het feit dat een aantal pony’s uit de maat groeit, is het gewenst dat de
fokker alert is op de te kiezen combinatie.
Bloedspreiding.
Aangezien het New Forest pony stamboek uit een vrij kleine populatie bestaat en vele dieren zijn te
herleiden tot dezelfde stamvaders, verdient bloedspreiding continu aandacht.
Inteeltbewaking en wel specifiek in samenhang met myotonie
In 2011 werd in de New Forest populatie door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit
Utrecht bij twee veulens binnen de Nederlandse New Forest populatie een afwijkend gen gevonden
wat bij bepaalde aanparingen een nakomeling kan opleveren die lijdt aan Myotonie Op 18 december
2012 heeft een Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden waarin
bestuursvoorstellen ter wijziging van het stamboek- en keuringsreglement aangaande myotonie zijn
aangenomen. Dit beleid is tussentijds nogmaals bijgesteld. Door dit beleid wordt van elk dier van de
populatie inzicht verkregen aangaande de myotoniestatus. Hierdoor kan een zodanige aanparing
worden voorkomen die dragers van deze ziekte zou kunnen voortbrengen. Jaarlijks wordt het
myotoniebeleid binnen de vereniging
geëvalueerd en zo nodig middels reglementswijziging
aangepast. Het beleid hieromtrent is omschreven in het stamboekreglement.
Golden Wonder
Het gevoerde beleid is in overeenstemming met wat hierover is beschreven in het Stamboekreglement
Toe te passen selectie methode.
De selectie voor zowel de merries als de hengsten wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van het
Keuringsreglement
Veterinair onderzoek.
Veterinair onderzoek vindt plaats voor hengsten welke worden ingezet voor de dekdienst en vindt
plaats conform de regels zoals deze staan vermeld in het Keuringsreglement m.b.t. de keuring van
hengsten
Erkenning buitenlandse hengsten.
Hengsten die zijn goedgekeurd door een (door het moederstamboek) erkend buitenlands New Forest
pony stamboek worden erkend conform de voorschriften van het Stamboekreglement
Registreren.
Registreren vindt plaats conform de voorwaarden zoals omschreven in het Stamboekreglement
Opname Stamboek
Hierin kunnen pony’s worden ingeschreven conform het Stamboekreglement
Erkenning stamboeken voor inschrijving in het NNFPS
Overige stamboeken van waaruit pony’s voor inschrijving in het NNFPS worden aangeboden dienen
door het moederstamboek te zijn erkend voor het inschrijven van pony’s met als ras omschrijving “New
Forest Pony” en deze stamboeken dienen tevens Europees erkend te zijn.

