Naar de keuring met mijn pony, hoe zit dat nu precies?
Nu de keuringen met rasse schreden naderen is het wellicht prettig om nog even te
kunnen lezen over de huidige keuringssystematiek omdat dit de laatste jaren bij het
NNFPS is vernieuwd en we momenteel in de jaren zitten waarbij we ook nog te maken
hebben met een aantal “overgangsregelingen”.
In 2017 is het vrij bewegen en vrij springen geïntroduceerd voor in het stamboek op te
nemen pony’s. Daarbij is in 2018 is het aantal mogelijkheden tot stamboekopname
toegenomen tot zes momenten. Al dan niet gecombineerd met keuringsrubrieken.
Deze werkwijze hebben we ook in 2019 voortgezet waarbij nu in 2019 hieraan toevoegen de
keuringsrubrieken voor de kruisingsprodukten (NFX).
Hieronder volgt een beschrijving van het keuringstraject voor pony’s van de
verschillende leeftijdscategorieën.
Veulens
Wanneer een veulen wordt aangemeld bij de vereniging, dan wordt het veulen – als aan de
reglementaire voorwaarden is voldaan - ingeschreven in het veulenboek. Om een indicatie te
krijgen van de kwaliteit van uw veulen kunt u besluiten om uw veulen aan te melden voor
een keuring. Voorheen gebeurde dat tijdens de Regionale keuring (RK) nu – bij voldoende
opgave - ook eventueel tijdens enkele stamboekopname-dagen. Wanneer uw veulen tijdens
de beoordeling van de jury een eerste premie ontvangt, dan bent u automatisch geselecteerd
om deel te nemen aan de landelijke Centrale Merrie Keuring (CMK). Ontvangt uw veulen
geen eerste premie, dan stopt hier uw keuringstraject voor dit jaar. (U kunt uw veulen maar
één keer voor beoordeling aanbieden). Tijdens de keuring zal uw veulen (wanneer deze een
nakomeling is van een bij het NNFPS in Nederland goedgekeurde hengst) tevens op de
keuring lineair worden gescoord (pilot veulens) . Dit lineair scoren is tevens ten bate van het
nakomelingenonderzoek van de betreffende hengst.
Jaarlingen en tweejarigen
Jaarlingen en tweejarigen zijn nog steeds pony’s die geregistreerd staan in het veulenboek
en net als veulens kunnen zij voor primering worden aangeboden om een inschatting van de
kwaliteit te krijgen. Dit kan voor jaarlingen en tweejarigen alleen op keuring waar alle
rubrieken plaatsvinden. Behaalt uw jaarling of tweejarige een eerste premie, dan geldt ook
hier een automatische selectie voor de CMK. Heeft uw jaarling of tweejarige geen eerste
premie gehaald, dan stopt hier uw keuringstraject voor dit jaar.

Driejarige en oudere merries en ruinen die nog niet in het stamboek zijn opgenomen
Vanaf driejarige leeftijd kunnen pony’s worden opgenomen in het stamboek, dit gebeurt
tijdens de stamboekopname. De pony wordt dan beoordeeld op uiterlijk waarneembare
(erfelijke) gebreken en/of afwijkingen, wordt lineair gescoord* en beoordeeld tijdens het
bewegen aan de hand op het harde en - in de binnenbak – bij het vrij bewegen en/of vrij
springen als daar voor gekozen wordt. Ook wordt de pony gemeten; de stokmaat geeft weer
of de pony in de kleine of grote maat valt. De pony krijgt een bovenbalk** cijfer voor het
exterieur en de kwaliteit van de stap en de draf. Daarna volgen cijfers voor vrij bewegen
en/of vrij springen (als daar voor dat laatste ook gekozen is).
Wanneer u van uw pony bij stamboekopname alleen het exterieur en de stap en draf aan de
hand laat beoordelen, dan komt uw merrie voor een Stb-Ext notatie in aanmerking. Wordt de
pony stamboekwaardig bevonden dan kan de pony tijdens de Regionale keuringen in de
rubriek(en) voor stamboekmerries gekeurd worden.
Wanneer u van uw pony het exterieur, de stap en de draf aan de hand en het vrij bewegen
en/of vrij springen laat beoordelen bij stamboekopname krijgt u van de jury te horen of uw
pony in het stamboek is opgenomen en komt dan in aanmerking voor de notatie Stb.+ én
mogelijk of uw pony voor het sterpredicaat in aanmerking komt. Wanneer uw pony ‘ster’
wordt verklaard bent u in principe rechtstreeks geselecteerd voor de Centrale Merrie
Keuring. U kunt besluiten om met uw pony deel te nemen aan de regiokeuring om met een
plaatsing inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw pony ten opzichte van de stermerries van
andere eigenaren. Wanneer uw pony alleen in het stamboek (Stb.+)wordt opgenomen en
geen ster wordt verklaard, dan kunt u eveneens met uw pony deelnemen aan de keuring om
met een plaatsing inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw pony ten opzichte van de
stamboekmerries van andere eigenaren. Na deze beoordeling stopt het keuringstraject voor
uw pony voor dit jaar***.
Een pony wordt bevorderd tot ‘ster’ als zij/hij voor exterieur minimaal 70 punten en voor vrij
bewegen of – facultatief – vrij springen minimaal 75 punten heeft behaald.
Merries en ruinen die al in het stamboek zijn opgenomen
Merries en ruinen die in het stamboek zijn opgenomen middels het “oude” systeem (alleen
beoordeling aan de hand), kunnen opnieuw voor stamboekopname (herbeoordeling) worden
aangeboden en dan nu met, naar keuze met vrij bewegen en/of vrij springen. Op deze wijze
kan dan als de toegekende cijfers in de bovenbalk daartoe toereikend zijn, het predicaat
‘ster’ alsnog worden behaald.
Wanneer uw pony ster is geworden via het “oude” systeem van stamboekopname (dus
zónder vrij bewegen en/of vrij springen), dan heeft u met uw pony dit jaar nog de
mogelijkheid om op basis daarvan voor graadverhoging in aanmerking te komen. Daarvoor
dient uw pony dit jaar op de regionale keuring te worden aangeboden, waar de jury al
dan niet doorverwijst naar de CMK.
Merries die al in het stamboek zijn opgenomen via Stamboek + (het “nieuwe” systeem)
met beoordeling “ster”.
Wanneer uw pony in de afgelopen twee jaren (2017 of 2018) ‘ster’ is geworden via de
nieuwe wijze van stamboekopname (Stb. +) dan kunt u aan de keuring in de regio
deelnemen om met een plaatsing inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw pony t.o.v. de
andere deelnemende pony’s en uiteraard om mee te strijden voor het verkrijgen van één van
de titels van de dag in de Regio.

Maar U kunt de pony ook rechtstreeks aanmelden voor de CMK. Deze aanmelding
loopt niet via de regio zoals bij de stamboekopname en keuringen in den lande MAAR
rechtstreeks via aanlevering bij het stamboekkantoor van het inschrijfformulier.
Bij deelname aan de CMK kan de pony dan mogelijk van de jury de beoordeling
“voorlopig kroon” ontvangen; een stapje verder in de predicatenrang waarna de pony
vervolgens mogelijk KROON kan worden.
KROONMERRIES:
Wanneer uw pony ‘kroon’ is en u wilt eventueel aan de CMK deelnemen, dan zult u
(reglementair) wel aan een keuring in de regio moeten deelnemen om daar een eventuele
uitnodiging voor de CMK te ontvangen. Wanneer uw pony wordt geplaatst, maar niet wordt
uitgenodigd voor de CMK, dan stopt na deze beoordeling het keuringstraject voor uw pony
voor dit jaar.
Uitleg van *:
*
lineaire score is een constatering van de exterieurkenmerken van uw pony ten
opzichte van de gemiddelde populatie New Forest pony’s, het is geen waardeoordeel
**
bovenbalk is een waardeoordeel voor de betreffende kenmerken en geeft weer hoe
uw pony in staat is met de geconstateerde exterieurkenmerken tot een prestatie te komen
***
Herkansing: het kan zijn dat uw pony tijdens de stamboekopname in uw ogen een
niet optimale presentatie heeft laten zien, of dat u het niet eens bent met de beoordeling.
Dan bestaat aan het einde van het seizoen nog de mogelijkheid herkansing voor uw pony.
Vindt u uw nog te jeugdig om in juni / juli aan te bieden voor stamboekopname dan kunt het
moment van aanbieden ook uitstellen tot later in het jaar. Dit zal dan gelijktijdig plaatsvinden
met de pony’s welke de mogelijkheid benutten van een herkansing. Voor het jaar 2019 staat
deze datum ingepland op 28 oktober te Ermelo.

