
 

Inschrijvings- en keuringsvoorwaarden Hengstenkeuring 2018 

Het hoofdbestuur van het Nederlands Shetland Pony Stamboek heeft de 

hiernavolgende inschrijvings- en keuringsvoorwaarden van toepassing verklaard op 

de hengstenkeuring december 2017 en januari 2018. 

 

Data die van belang zijn voor de hengstenkeuring 2018 

 

 Uiterlijk 15 oktober 2017: Opgave van (jonge) hengsten die voor het eerst 

in Nederland ter keuring worden aangeboden moeten bij het 

stamboekkantoor binnen zijn. 

 Donderdag 7 december 2017: keuring hengsten in de mini en kleine 

maat. 

 Zaterdag 9 december 2017: keuring hengsten in de midden en grote 

maat. 

 Vrijdag 5 januari 2018: Na- en herkeuring. 

 Uiterlijk 1 februari 2018: aanvragen basislicentie. 

 Uiterlijk 1 maart 2018: vaststellen afstamming hengst op basis van DNA-

onderzoek. 

 Uiterlijk 1 november 2017: opgave van hengsten voor de Premiekeuring 

 Vrijdag 5 en zaterdag 6 januari 2018: premiekeuring. 

 

1.  Algemeen 

 

De voor het eerst te keuren hengsten dienen; 

 minimaal de leeftijd van drie jaar te hebben en 

 te zijn ingeschreven in het Veulenboek van het NSPS 

 dan wel te zijn geïmporteerd vanuit het buitenland, waarbij het bij het ISPC 

aangesloten stamboek uit dat land via een ITC-document, of via een ander 

document waarmee de afstamming van de te keuren hengst is geratificeerd, 

het NSPS heeft geïnformeerd over de afstamming en de fokstatus van het dier 

 in het jaar van aanmelding tegen influenza te zijn ingeënt (volledige 

basisenting of vervolgenting), waarvan door een bevoegde dierenarts 

aantekening is gemaakt in het paspoort van de hengst. 

 

Ook hengsten die reeds eerder ter keuring zijn aangeboden en al zijn ingeschreven 

in het Stamboek van het NSPS kunnen worden aangeboden, mits zij nog geen 

deklicentie hebben. 

 

De opgave geschiedt bij voorkeur via ‘Mijn NSPS’. 

Zij die niet beschikken over Mijn NSPS dienen de aanmelding vóór genoemde datum 

(15 oktober 2017) aan het stamboek kantoor door te geven. 

In beide gevallen dient het Bewijs van Inschrijving (BVI) van de hengst vóór 

genoemde inschrijfdatum op het stamboekkantoor aanwezig te zijn. 

 

Hengsten die (nog) niet op naam van de goede eigenaar staan, dienen via het 

stamboekkantoor te worden ingeschreven o.v.v. de juiste tenaamstelling. 

 

De eigenaar van de hengst dient te hebben voldaan aan alle financiële 

verplichtingen ten aanzien van het NSPS. Indien er sprake is van een 

betalingsachterstand wordt inschrijving en/of deelname aan de keuring geweigerd. 



 

 

Voorafgaand aan de eerste bezichtiging van de hengsten in de keuringsbaan wordt 

van alle deelnemende hengsten de schofthoogte gemeten. 

 

Hengsten die reeds eerder in het stamboek zijn ingeschreven, dienen, indien zij 

worden doorverwezen naar een tweede bezichtiging, te worden aangeboden voor 

een nieuwe veterinaire controle. Deze controle dient met positief resultaat te 

worden doorlopen. 

Voor het eerst te keuren hengsten die vanwege een veterinair attest afwezig blijven 

tijdens de aangewezen keuringsdagen, kunnen alsnog worden gekeurd tijdens de 

nakeuring. 

 

Eigenaren die het niet eens zijn met de keuringsbeslissing kunnen binnen 8 

dagen na de keuringsdag, met opgave van redenen, een herkeuring 

aanvragen bij het stamboekkantoor. De herkeuring zal, evenals de nakeuring, 

plaatsvinden in Mariënheem. 

 

Alle ter keuring aan te bieden hengsten dienen gechipt te zijn en naast het 

paspoort moet er van de pony ook een BVI beschikbaar zijn. Wanneer tijdens de 

identiteitscontrole blijkt, dat het afgelezen chipnummer niet in overeenstemming 

is met het chipnummer, zoals dat op het BVI en in het paspoort is vermeld, is de 

hengst voor de dan geldende keuring uitgesloten. Wanneer het chipnummer 

om welke reden dan ook niet aan het dier is af te lezen, dan vindt de keuring 

van hengst onder voorbehoud plaats. Dit voorbehoud houdt in dat via DNA- 

onderzoek moet worden bewezen dat de afstamming van de hengst inderdaad 

overeenstemt met de op papier aangegeven afstamming. Blijkt uit DNA- 

onderzoek dat dit niet het geval is, dan wordt de keuring geacht niet te zijn 

uitgevoerd. De kosten voor het DNA-onderzoek zijn voor rekening van de 

eigenaar van de hengst als blijkt dat het aangeboden dier niet overeenkomt 

met het bij het dier aanwezige/behorende BVI. Restitutie van het inschrijfgeld zal 

echter niet plaatsvinden. 

 

2. Stamboekopname jonge hengsten 

 

De stamboekopname‐inspectie en veterinaire keuring is verplicht voor alle hengsten. 

Hengsten die reeds in het stamboek (categorie A of B) zijn opgenomen, zullen bij 

doorverwijzing naar de tweede ronde veterinair worden beoordeeld.  

 

Het lineair scoren vindt plaats in de keuringsbaan gelijktijdig met de keuring van de 

hengst. Voorafgaand aan deze keuring moet de hengst naar de veterinair voor de 

veterinaire controle en vindt meting van de schofthoogte plaats. 

 

Hengsten die veterinair niet acceptabel zijn hoeven niet in de keuringsbaan te 

verschijnen, zij worden lineair gescoord door de inspecteur die ook de hoogtemeting 

doet. Dit geldt ook voor hengsten die de maximale stokmaat overschrijden. 

 

Buitenlandse hengsten  

Ook van de in het buitenland reeds goedgekeurde hengsten zal een lineaire score 

moeten plaatsvinden. Hoewel een lineaire score niet van invloed is voor inschrijving 

in onze stamboekadministratie, is het van belang om van alle dieren over identieke 



 

informatie te beschikken. Een veterinaire beoordeling kan echter de inschrijving wel 

beïnvloeden. 

 

Criteria stamboekopname hengsten  

Om voor stamboekopname in aanmerking te komen, gelden de volgende 

criteria: 

 de maximum stokmaat voor 3-jarige hengsten is gesteld op 105 cm; 

 de maximum stokmaat voor hengsten ouder dan 3-jarige is gesteld op 107 

cm; 

 de hengst voldoet qua type en beweging aan hetgeen hierover is 

beschreven in de ras standaard; 

 de veterinaire inspectie dient met gunstig resultaat te verlopen. 

 

Hengsten die op basis van exterieurmatige bemerkingen niet voor 

stamboekopname in aanmerking komen, blijven in het Veulenboek 

geregistreerd. Voor geïmporteerde hengsten, welke reeds in een buitenlands 

Stamboek zijn opgenomen, geldt dit echter niet. Deze worden in veel gevallen 

geregistreerd in categorie A van de stamboekadministratie. 

 

Hengsten met veterinaire bemerkingen (zijnde: verkeerde monden, knieën en ogen) 

worden in Categorie C van de Stamboekadministratie geregistreerd. 

 

Hengsten, geboren 2 of 3 jaar voorafgaand aan de keuring, die in het stamboek 

categorie A of B worden opgenomen, komen in aanmerking voor 2 

verdienpunten, tenzij de hengst reeds als twenter heeft deelgenomen aan een 

reguliere premiekeuring. De 2 verdienpunten leveren 2 punten op voor het 

puntentotaal dat benodigd is voor de moeder van de hengst om in aanmerking 

te komen voor het predicaat preferent. 

 

Veterinaire inspectie  

De daartoe door het stamboek aangewezen veterinairs voeren een veterinaire 

inspectie uit overeenkomstig het hiervoor vastgestelde protocol dat bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

 

* De identiteit 

Het chipnummer wordt gecontroleerd op de juistheid t.a.v. de gegevens op het 

BVI. Blijkt het chipnummer niet te kloppen met het op het stamboekpapier of 

paspoort vastgelegde chipnummer, dan kan de betreffende hengst in dit jaar niet 

worden gekeurd. Van de voor het eerst als dekhengst in de fokkerij 

geaccepteerde hengsten wordt t.b.v. de afstammingscontrole een haarmonster 

genomen voor DNA-onderzoek. Eventuele acceptatie als hengst voor de 

dekdienst gebeurt onder voorwaarde dat vóór genoemde datum duidelijk is dat 

de, door middel van vergelijking van de DNA- patronen van de vader en van de 

moeder en van de vader van de moeder, is vast komen te staan dat de 

afstamming van de hengst overeenkomt met hetgeen blijkt uit het BVI. 

 

* De hoogtemaat 

De schofthoogte wordt bepaald op het hoogste punt van de schoft met 

behulp van een meetlat met een waterpas. De plaats van meting moet een 

harde vlakke ondergrond hebben en wordt uitgevoerd door de 

stamboekinspecteur. 



 

Indien een eigenaar het niet eens is met de gemeten schofthoogte bestaat de 

mogelijkheid op dezelfde dag waarop de eerste meting heeft plaatsgevonden 

een hermeting van de schofthoogte aan te vragen bij de secretaris van het 

stamboek. Deze, op kosten van de eigenaar, uit te voeren hermeting wordt 

verricht door een stamboekinspecteur, niet zijnde de inspecteur die de eerste 

meting heeft uitgevoerd 

 

* De mond 

De boven- en de onderkaak dienen gelijk van lengte te zijn. Een overbeet zal 

geaccepteerd worden tot maximaal een kwart tanddikte.  

 

Een onderbeet wordt niet geaccepteerd. De beoordeling vindt plaats met het 

hoofd in een normale positie. 

 

* De ogen 

De ogen moeten worden onderzocht. Er mogen geen verschijnselen van totaal 

diffuus cataract (lenstroebeling) of enige vorm van cataract gecombineerd met 

verschijnselen van maanblindheid worden vastgesteld. 'Blue eyes' en ringogen zullen 

met reserve beoordeeld worden. 

Het onderzoek moet plaatsvinden in een verduisterde ruimte met gebruik van een 

lichtbron. 

 

* De staart en de manen 

Er mogen geen verschijnselen worden waargenomen die wijzen op het hebben van 

staart- en/of maneneczeem. Zowel bij de presentatie aan de veterinair als aan de 

hengstenjury is het op kunstmatige wijze aanbrengen van extra staart- of 

manenharen niet toegestaan. Ook het overmatig knippen en/of scheren van de 

hengsten is niet toegestaan. 

Bij twijfel aan de echtheid van de staart en manen van een hengst zijn de HK-jury en 

de veterinair gerechtigd de hengst nader te onderzoeken. 

 

* Navelbreuk en liesbreuken 

Er mogen geen verschijnselen van een navelbreuk of van een- of tweezijdige 

liesbreuken worden vastgesteld. 

 

* Hart en longen 

Bij auscultatie (beluisteren) van hart en longen mogen geen afwijkingen worden 

vastgesteld. 

 

* Het geslachtsapparaat 

De hengst dient te beschikken over twee normaal ontwikkelde testikels. Een verschil 

in grootte (lees: volume) tot 50 % is acceptabel. De normale grootte is ± 5 x 3 x 3 cm. 

Gedraaid liggende testikels leiden niet tot uitsluiting, de bevindingen worden wel 

genoteerd. Een hengst wordt geaccepteerd als dekhengst onder de voorwaarde 

dat onder auspiciën van het stamboek bij de Faculteit der Diergeneeskunde in 

Utrecht spermaonderzoek wordt uitgevoerd en met goed gevolg word afgelegd. 

 

* Het bewegingsapparaat 

De hengsten worden beoordeeld op de rechte lijn en op korte voltes. De hengsten 

dienen correcte, regelmatige bewegingen te hebben met een normaal 

functioneren van de gewrichten. 



 

Bij inspectie en palpatie van de gewrichten - met extra aandacht voor de knieën - 

mogen geen afwijkingen worden vastgesteld. Het kniegewricht wordt onderzocht in 

belaste positie en met opgenomen been. 

De voeten worden opgenomen, de hoefvorm wordt beoordeeld en er wordt 

aandacht geschonken aan een eventuele sterke stand- of vorm corrigerende 

hoefverzorging. De ondervoeten worden ingebogen. 

 

* De pijpomvang 

Van alle hengsten wordt de pijpomvang gemeten met behulp van een meetlint. De 

meting vindt plaats halverwege de pijp van een van de voorbenen. 

De omvang wordt vastgelegd in (hele) centimeters. 

 

Indien een eigenaar het niet eens is met de gemeten pijpomvang bestaat de 

mogelijkheid op dezelfde dag waarop de eerste meting heeft plaatsgevonden een 

hermeting van de pijpomvang aan te vragen bij de secretaris van het stamboek. 

Deze, op kosten van de eigenaar, uit te voeren hermeting wordt verricht door een 

veterinair, niet zijnde de veterinair die de eerste meting heeft uitgevoerd. 

 

Beoordeling temperament c.q. karakter 

Hengsten waarbij het veterinaire onderzoek vanwege onhandelbaarheid niet kan 

worden uitgevoerd, worden uitgesloten van verdere keuringsdeelname. 

 

Het gebruik van ongeoorloofde middelen  

Indien de stamboekinspecteur en de bij de inspectie betrokken veterinairs daartoe 

aanwijzingen vinden, zijn zij gerechtigd te bepalen dat van de hengst bloedmonsters 

worden genomen voor onderzoek naar het gebruik van ongeoorloofde middelen, 

een en ander overeenkomstig de bepalingen van het Dopingreglement. 

 

Door de hengstenkeuringscommissie en daartoe door het stamboek aangewezen 

veterinairs wordt nauwlettend toegezien op het voorkomen van verschijnselen die 

zouden kunnen wijzen op het gebruik van middelen die het gedrag van de 

hengsten kunnen beïnvloeden. 

 

De keuringscommissie heeft het recht om hengsten door te verwijzen naar de 

veterinair voor afname van bloedmonsters ten behoeve van onderzoek naar de 

aanwezigheid van ongeoorloofde middelen. 

Indien definitief is vastgesteld dat de hengst doping heeft gebruikt, wordt de hengst 

voor het komende jaar niet goedgekeurd. De hengst kan het volgende jaar 

opnieuw terugkomen. De gemaakte kosten bij hengsten die positief zijn bevonden 

worden verhaald op de eigenaar. 

 

3. Keuringscriteria voor het in aanmerking komen voor een op aangeven van de 

keuringscommissie af te geven deklicentie door het stamboek 

 

Voor de in het stamboek opgenomen hengsten bepaalt de 

hengstenkeuringscommissie op basis van de kwaliteit van de afstamming, de 

bloedspreiding en de exterieurkenmerken of en in welke mate een in het 

stamboek opgenomen hengst een bijdrage kan leveren aan de verbetering van 

de fokpopulatie van het NSPS. Daarbij kan zij, na twee of meer bezichtigingen, tot 

de uitspraak komen: 

 



 

a. Hengst krijgt geen deklicentie voor de fokpopulatie binnen het stamboek en 

kan een basislicentie aanvragen voor genoemde datum (mits de hengst is 

opgenomen in het Stamboek categorie A of B). 

b. Hengst ontvangt een deklicentie voor de fokpopulatie binnen het stamboek 

(selectielicentie). De hengst wordt aangeduid als stamboekhengst met 

selectielicentie. 

 

Vanuit de fokleiding is de hengstenjury gevraagd speciaal aandacht te besteden 

aan de vraag of de hengst beschikt over: 

  Ruim voldoende ras  adel ;  

  goede besp ier ing;  

 goede souplesse en kracht in de beweging; 

  een correcte stand van het voorbeen en achterbeen;  

  een voldoende goede ontwikkeling van de hoefvorm 

 een voldoende schoftontwikkeling; 

 een uitstraling die past bij de leeftijd van de hengst 

 een goede vorm, ligging en lengte van de croupe. 

 

Voorts is de hengstenjury door de fokleiding verzocht bij de selectie van hengsten 

voor dekdienst rekening te houden met: 

 de behoefte aan nieuwe bloedlijnen  

 de beperkte aanwezigheid van kleine mini’s in de huidige populatie 

 de beperkte aanwezigheid van grote maats kleurhengsten in de huidige 

populatie 

 

Naast het bovenstaande zijn bij de beoordeling van de verschillende kenmerken en 

aspecten de volgende zaken van belang: 

 

* Het type 

Ten aanzien van het type moet gestreefd worden naar het behoud van de 

karakteristieke Shetland pony ras-eigenschappen, passend bij de leeftijd van de 

hengst, zoals goed van zwaarte in het beenwerk en ruim voldoende goed 

ontwikkelde voeten met behoud van massa. 

 

* De bewegingen 

Ten aanzien van de bewegingen moet gestreefd worden naar het goedkeuren van 

hengsten die over bij de Shetland pony behorende vlotte en correcte bewegingen 

beschikken, passend bij de leeftijd van de hengst. 

 

* De afstamming van de hengst 

Hengsten die voor een deklicentie binnen de fokpopulatie in aanmerking komen, 

moeten voor wat betreft de afstamming aan de volgende eisen hebben voldaan:  

 voor zover is na te gaan dienen de voorouders, zoveel als mogelijk is, vrij te zijn 

van gebreken;  

 de moeder en de grootmoeder van de aangeboden hengst dienen 

premiewaardig te zijn en hebben aangetoond qua exterieur en bewegingen 

goed te vererven; 

 Veulenboek en Stamboek Categorie C-merries mogen in de twee 

voorgaande generaties niet voorkomen;  



 

 Bij buitenlandse hengsten dienen het vaderdier en het 

moederdier ingeschreven te staan in het Stamboek van Shetland Pony 

StudBook Society of in een Europees erkend zusterstamboek 

 

Voor zover aanwezig worden de fokresultaten van de (voor)ouders bij de 

beoordeling betrokken. Spreiding in de bloedvoering van de voor dekdienst aan te 

wijzen hengsten is zeer gewenst.  

 

*  De hoogtemaat 

In het kader van de internationaal overeengekomen regelgeving mag de maximum 

stokmaat op 3-jarige leeftijd 1.05 m zijn en maximaal 1.07 m op 4-jarige of oudere 

leeftijd. T.a.v. de stokmaat van de hengsten moet zoveel mogelijk worden 

voorkomen dat de maat een toevalstreffer is. 

 

* De kleuren 

Er zal door de hengstenkeuringscommissie bij de beoordeling van de aangeboden 

hengsten voldoende aandacht geschonken worden aan een gevarieerd 

kleurenpalet binnen de fokpopulatie van het NSPS. 

 

4. Overige keuringsnormen voor de aanwijzing als hengst met selectielicentie 

 

Om als stamboekhengst met selectielicentie te worden aangewezen wordt, in 

aanvulling op hetgeen hierboven aan criteria is geformuleerd, als voorwaarde 

gesteld dat: 

a. Er, voor wat betreft de kwaliteit van de vererving van de ouderdieren, 

voldoende gegevens beschikbaar zijn om hieraan een positieve conclusie 

te verbinden. Zie hiervoor hetgeen gesteld is in artikel 7.2 van het 

keuringsreglement. 

b. Exterieurmatig in ruime mate wordt voldaan aan de rasbeschrijving en aan 

het fokdoel als hierboven bedoeld onder 3 en zelf premiewaardig moeten 

zijn; 

c. De hengst over een uitslag van het spermaonderzoek moeten beschikken 

waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de normen, d.w.z. een TNB-gehalte van 

min. 600, min. 50% beweeglijkheid en morfologie, of een TNB-gehalte van min. 

1000 en een morfologie van min. 40%. 

d. De hengst wordt verplicht de eerste twee jaar na het jaar waarin voor het 

eerst een deklicentie werd verstrekt te verschijnen op de premiekeuring voor 

hengsten. 

 

N.B. De aanwijzing van een hengst voor een selectielicentie tijdens een 

hengstenkeuring of het aanvragen van een Basislicentie is altijd eerst een 

voorlopige aanwijzing/aanvraag, omdat het een aanwijzing/aanvraag betreft 

onder voorwaarde van een gunstig afgerond DNA-onderzoek. Wordt aan deze 

voorwaarde niet voldaan dan wordt de hengst niet toegelaten tot de 

dekdienst. Voor hengsten met selectielicentie geldt tevens de voorwaarde dat 

de uitslagen van het spermaonderzoek moeten voldoen aan de gestelde norm. 

Wanneer van een hengst met selectielicentie wel een spermaonderzoek is 

uitgevoerd maar per 1 juni van dat jaar de resultaten daarvan niet voldoen 

aan de gestelde normen, dan kan deze hengst alleen worden ingezet als 

hengst met basislicentie. 



 

Blijkt bij een hernieuwd spermaonderzoek in augustus/september van datzelfde jaar, 

dan wel uitgevoerd vóór 1 mei van het daaropvolgende jaar dat een 

spermaonderzoeksrapport kan worden overlegd dat wel voldoet aan de norm, dan 

wordt de oorspronkelijke status van hengst met selectielicentie hersteld en dient de 

hengst derhalve op de eerstvolgende 2 hengstenkeuringen te verschijnen. Alle DNA-

- en spermaonderzoeken geschieden onder auspiciën van het NSPS. 

 

5. Premiekeuring januari 2018 

 

Op de premiekeuring in januari mogen verschijnen: 

Alle hengsten met een onbeperkte selectielicentie, die niet ouder zijn dan 12 

jaar. 

 

Op de keuringsdagen in januari zijn verplicht te verschijnen: 

 alle hengsten die ingaande deze HK definitief kunnen worden aangewezen 

als dekhengst; 

 alle hengsten die tijdens deze HK of de twee voorafgaande jaren als 

hengst met selectielicentie zijn, c.q. worden, aangewezen; 

 alle hengsten die ingaande deze HK met goed gevolg een 1 e 

beoordelingsfase hebben afgesloten (Fokplan 2005); 

 hengsten die per deze HK of de twee voorafgaande jaren zijn 

gepromoveerd van een beperkte deklicentie (S8 status) naar een 

onbeperkte selectielicentie. 

 

Hengsten welke verplicht worden te verschijnen worden door het stamboek 

‘automatisch’ in de catalogus opgenomen, maar kunnen ook door u zelf via Mijn 

NSPS worden aangemeld. Eigenaren ontvangen voor half november bericht dat zij 

verplicht zijn aan de keuring deel te nemen. 

Voor hengsten die verplicht zijn te verschijnen op de premiekeuring en daar 

met een veterinair attest afwezig blijven, bestaat de mogelijkheid op een later 

moment aan de verplichting te voldoen. De nakeuring van deze hengsten zal 

op een nader te bepalen plaats en tijd plaatsvinden. Tijdens de nakeuringen 

worden de hengsten niet geprimeerd, tenzij het een jonge hengst betreft in de 

eerste 3 jaar vanaf goedkeuring. 

Wanneer, om wat voor redenen dan ook, hengsten die reglementair een 

verschijningsplicht hebben, niet verschijnen op de reguliere keuringsdagen en de 

nakeuring, wordt op kosten van de eigenaar door het stamboek een huiskeuring 

uitgevoerd. Deze huiskeuring dient plaats te vinden voordat de hengst ter dekking 

wordt gesteld in het nieuwe dekseizoen, dus uiterlijk voor 1 april volgend op de 

hengstenkeuring. 

 

Voor hengsten welke vrijwillig zijn opgegeven voor de premiekeuring, maar zonder 

veterinair attest afwezig blijven, wordt een tarief, zoals genoemd in de tarievenlijst, in 

rekening gebracht 

 

N.B. 

De eigenaar c.q. Inschrijver conformeert zich aan deze voorwaarden door de 

hengst in te schrijven voor de hengstenkeuring.  

 


