
Informatie betreffende het NK te Lunteren op zaterdag 21 oktober 2017 
 
Dagindeling Keuring 
 

9.00 u. Veulens minimaat, 4 groepen 
Aansluitend Veulens overige maten, 5 groepen 
Aansluitend Enters in 4 maatgroepen 
Aansluitend Twenters in 4 maatgroepen 
Aansluitend Ruinen in 4 maten 
 
+/- 12:30 u. NK Jeugdige voorbrengers 
 
Aansluitend 3-jarige merrie in 4 maatgroepen 
Aansluitend 4 jaar en oudere merries in 4 maatgroepen 
 
+/- 16:00 u. NK Enkelspannen 
+/- 16:30 u. Kampioenskeuring    
Aansluitend  Huldiging alle kampioenen 
 
Algemene bepalingen en regelingen 
 

1. Openstelling manegeterrein 
De manegeterreinen en de stalling zijn vanaf  7.00 uur ’s morgens opengesteld. 
 

2. Parkeren en stalling 
Voor de inzenders (met trailers, etc) is een apart parkeerveld beschikbaar. Bezoekers worden naar een 
ander terrein gedirigeerd. U wordt dringend verzocht bij de ingang van de manege de aanwijzingen van de 
parkeerwachten strikt op te volgen.  
 

3. Catalogus 
Bij het secretariaat is een catalogus van de keuring verkrijgbaar tegen contante betaling van €7. Gepast 
betalen wordt zeer op prijs gesteld. 
 

4. Voorbrengen 
De voorbrenger en aanjager dienen beiden in het wit gekleed te zijn. Er wordt maximaal één begeleider 
per pony in de baan toegelaten. Deze dient bij het rondstappen zich achter de voorbrenger te bevinden en 
mag zich niet ophouden in de ruimte tussen de jury en de pony’s. De juryleden beoordelen de 
voorgebrachte dieren zonder inzicht te hebben in de gegevens van de catalogus. 
De jury heeft het recht om zich desgewenst door het betasten van de pony een indruk te vormen van het 
toilet en conditie, waarin de pony ter keuring wordt voorgebracht. 
 

5. Keuringen / Ringen 
Er zijn 2 ringen beschikbaar voor de individuele keuring en een hoofdring voor de plaatsing van de pony’s. 
Per rubriek worden de pony’s individueel gekeurd in ring 1 of ring 2, afhankelijk van welke ring er op dat 
moment leeg komt. De ringmeester zal de hoofdstelnummers afroepen op catalogusvolgorde. Op die 
volgorde worden de pony’s in de hoofdring verwacht alwaar de jury de definitieve plaatsing zal bepalen. 
Achtereenvolgens zullen de veulenrubrieken (onderverdeeld in veulens in de minimaat en veulens in de 
overige maatgroepen), de rubrieken enters en twenters per maatgroep en de drie jaar en oudere pony’s 
per maatgroep worden gekeurd. De plaatsing op kwaliteitsvolgorde gebeurt in de 3e (hoofd)ring. 
In de veulenrubrieken worden hengstveulens en merrieveulens door elkaar heen in eenzelfde rubriek 
gekeurd. De 3 jaar en oudere merries worden ingedeeld naar leeftijd en niet op basis van behaalde 
predicaten. De catalogusvolgorde is bepalend voor de volgorde waarin wordt gekeurd.  



De deelnemers worden verzocht zich minimaal een uur voor aanvang van de rubriek te melden bij het 
secretariaat en zich daarna strikt te houden aan aanwijzingen van de ringmeesters. 
De kopnummers van elke rubriek mogen deelnemen aan de kampioenskeuringen die in de middag zullen 
plaatsvinden en waarbij door de jury kampioenen zullen worden aangewezen overeenkomstig de indeling 
zoals aangegeven achter in de catalogus. 
De juryleden beoordelen de voorgebrachte dieren zonder inzicht te hebben in de gegevens van de 
catalogus. 
 

6. Maatindeling 
Bij de rubricering van de veulens en de jeugdpony’s is getracht zo veel mogelijk de pony’s in de goede 
maatrubrieken te krijgen. Dit laat onverlet dat aan de ringmeesters en aan de juryleden het recht is 
toegekend zo nodig veulens, enters of twenters door te verwijzen naar een rubriek met grotere of kleinere 
dieren.  
 

7. Identiteitscontrole 
De ringmeester zal van alle deelnemende dieren de identiteit controleren aan de hand van een vergelijking 
van het transpondernummer in de hals van de pony met het in de catalogus vermelde nummer. 
 

8. Paspoortafstempeling en herinneringsrozetten 
Inzenders worden verzocht de paspoorten van de deelnemende pony’s in te leveren bij het 
keuringssecretariaat. Het paspoort wordt voorzien van een stempel waaruit blijkt dat de pony heeft 
deelgenomen aan het Nationaal Kampioenschap. De paspoorten kunnen aan het einde van de keuringsdag 
weer worden afgehaald. Tevens zal elke pony die heeft deelgenomen na afloop van een rubriek een 
herinneringsrozet ontvangen. Voor de kopnummers van de rubrieken en voor de kampioenen worden 
diverse prijzen beschikbaar gesteld. 
 

9. Verantwoordelijkheden en veterinaire controle 
Het Bestuur van het Nederlands Shetland Pony Stamboek draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
eventuele gevolgen van schade, welke tijdens de keuringsdag ontstaat, tenzij dit te wijten zou zijn aan 
grove fouten of nalatigheden van de medewerkers van de keuring. Deelnemers zijn er zelf verantwoordelijk 
voor dat uitsluitend pony’s worden aangevoerd die gezond zijn.  

 
Locatie Manege 
Manege De Nieuwe Heuvel,  Veenstraat 1,  6741 EC Lunteren 
(Ingang aan de Goorsteeg 25) 


