
DAGINDELING DONDERDAG 7 DECEMBER 2017 MINI- EN KLEINE MAAT 

SCHEDULE 7 DECEMBER MINI AND SMALL SECTION  

Bepaling veterinaire inspectie en hoogtemaat per hengst direct achtereenvolgend op 
catalogusvolgorde. Aanvang 6.30 uur. 
Veterinary inspection and measuring height according to catalogue order. Start 06.30 a.m. 

 

a. De lineaire score en keuring van hengsten. Aanvang 09.30 uur  

Start studbook inspection en selection for licenses. Start 09.30 a.m. 

 

1. Eerste bezichtiging van 3 jarige hengsten aangemeld in de minimaat die nog niet in het 

stamboek zijn opgenomen. (First inspection 3 year-old colts, not inspected before, mini 

section.) 

2. Eerste bezichtiging 4 jaar en oudere hengsten aangemeld in de kleine maat die nog niet in het 

stamboek zijn opgenomen hengsten (First inspection stallions 4 years and older, NOT 

inspected before, kleine section.) 

3. Eerste bezichtiging van 3 jarige hengsten aangemeld in de kleine maat die nog niet in het 

stamboek zijn opgenomen. (First inspection 3 year-old colts, not inspected before, small 

section.) 

4. Eerste bezichtiging van 4 jaar en oudere hengsten aangemeld in de kleine maat die reeds in 

het stamboek zijn opgenomen. (First inspection stallions 4 years and older, inspected before, 

small section.)  

5. Eerste bezichtiging van hengsten uit de groepen 1 t/m 4 die niet tijdig bij de veterinaire 

inspectie of in de vooropstelling zijn verschenen. (Stallions not in time for veterinarian 

inspection or their own class)  

 

 Doorspreekpauze voor jury en veterinairs. (Consultancy break for judges and veterinarians) 

6. Tweede bezichtiging van de daarvoor aangewezen hengsten in de minimaat. Mochten er 

teveel hengsten voor 1 maatgroep zijn doorverwezen naar de tweede bezichtiging, dan kan 

deze groep op verzoek van de jury worden gesplitst. (Second inspection of selected stallions 

mini section, if there are too many stallions selected, the judges can decide to divided this 

group.) 

7. Derde bezichtiging van alle daarvoor aangewezen hengsten in de minimaat. (Third inspection 

of all therefore selected stallions mini section.) 

8. Tweede bezichtiging van de daarvoor aangewezen hengsten in de kleine maat. Mochten er 

teveel hengsten voor 1 maatgroep zijn doorverwezen naar de tweede bezichtiging, dan kan 

deze groep op verzoek van de jury worden gesplitst.  (Second inspection of selected stallions 

small section, if there are too many stallions selected, the judges can decide to divided this 

group.) 

9. Derde bezichtiging van alle daarvoor aangewezen hengsten in de kleine maat. (Third 

inspection of all therefore selected stallions small section.) 

 

Lunchpauze rond 12.30 (1 hour break) duur 1 uur. 
  



 
DAGINDELING ZATERDAG 9 DECEMBER 2017 MIDDEN- EN GROTE MAAT 

SCHEDULE 9 DECEMBER MIDDLE AND LARGE SECTION  

Bepaling veterinaire inspectie en hoogtemaat per hengst direct achtereenvolgend op 
catalogusvolgorde. Aanvang 6.30 uur. 
Veterinary inspection and measuring height according to catalogue order. Start 06.30 a.m. 

 

a. De lineaire score en keuring van hengsten. Aanvang 09.30 uur  

Start studbook inspection and selection for licenses. Start 09.30 a.m. 

 

10. Eerste bezichtiging van 3 jarige hengsten aangemeld in de middenmaat die nog niet in het 

stamboek zijn opgenomen. (First inspection 3 year-old colts, not inspected before, middle 

section.) 

11. Eerste bezichtiging 4 jaar en oudere hengsten aangemeld in de middenmaat die nog niet in 

het stamboek zijn opgenomen hengsten (First inspection stallions 4 years and older, NOT 

inspected before, middle section.) 

12. Eerste bezichtiging van 4 jaar en oudere hengsten aangemeld in de middenmaat die reeds in 

het stamboek zijn opgenomen. (First inspection stallions 4 years and older, inspected before, 

middle section.)  

13. Eerste bezichtiging van 3 jarige hengsten aangemeld in de grote maat die nog niet in het 

stamboek zijn opgenomen. (First inspection 3 year-old colts, not inspected before, large 

section.) 

14. Eerste bezichtiging 4 jaar en oudere hengsten aangemeld in de grote maat die nog niet in het 

stamboek zijn opgenomen hengsten (First inspection stallions 4 years and older, NOT 

inspected before, large section.) 

15. Eerste bezichtiging van 4 jaar en oudere hengsten aangemeld in de grote maat die reeds in 

het stamboek zijn opgenomen. (First inspection stallions 4 years and older, inspected before, 

large section.)  

16. Eerste bezichtiging van hengsten uit de groepen 10 t/m 15 die niet tijdig bij de veterinaire 

inspectie of in de vooropstelling zijn verschenen. (Stallions not in time for veterinarian 

inspection or their own class) 

 

Doorspreekpauze voor jury en veterinairs. (Consultancy break for judges and veterinarians) 

 

17. Tweede bezichtiging van de daarvoor aangewezen hengsten in de middenmaat. Mochten er 

teveel hengsten voor 1 maatgroep zijn doorverwezen naar de tweede bezichtiging, dan kan 

deze groep op verzoek van de jury worden gesplitst. (Second inspection of selected stallions 

middle section, if there are too many stallions selected, the judges can decide to divided this 

group.) 

18. Derde bezichtiging van alle daarvoor aangewezen hengsten in de middenmaat. (Third 

inspection of all therefore selected stallions middle section.) 

19. Tweede bezichtiging van de daarvoor aangewezen hengsten in de grote maat. Mochten er 

teveel hengsten voor 1 maatgroep zijn doorverwezen naar de tweede bezichtiging, dan kan 

deze groep op verzoek van de jury worden gesplitst. (Second inspection of selected stallions 

large section, if there are too many stallions selected, the judges can decide to divided this 

group.) 

20. Derde bezichtiging van alle daarvoor aangewezen hengsten in de grote maat. (Third inspection 

of all therefore selected stallions large section.) 

 

Lunchpauze rond 12.30 (1 hour break) duur 1 uur. 


