
Praktische zaken rondom de hengstenkeuringen 
 

a. Dagindeling 7 en 9 december 

6:00 uur Manege geopend 
6:15 uur Secretariaat geopend 
6:30 uur Veterinaire inspectie en hoogtemeting 
9:30 uur Aanvang lineaire score en keuringen (7 december mini en kleine maat, 9 december midden 

en grote maat).  
Er zal in alle maatgroepen worden gestart met de 3-jarige hengsten, vervolgens de 4 jaar en oudere 
(veulenboek)hengsten en tenslotte de 4 jaar en oudere hengsten die reeds in het stamboek waren 
opgenomen. 
 

b. Parkeren en aanvoer van hengsten 

 Op het terrein van de manege is voldoende gratis parkeergelegenheid beschikbaar voor auto’s met trailers. 
Voor het overige publiek is daarnaast een nieuw parkeerterrein beschikbaar tegenover de entree naar het 
manegeterrein. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de auto’s met ponytrailers bij de oprit van de manege 
rechts afslaan en aldaar op aanwijzen van de medewerkers parkeren.  

 De manege is vanaf 6.00 uur geopend. De ingang voor de hengsten zowel tijdens de decemberdagen als 
tijdens de januaridagen is aan de voorkant van de manege (dus op de plaats waar het strodorp is 
opgebouwd).  

 U wordt dringend verzocht rekening te houden met het welzijn van de hengsten zowel voor, maar vooral 
ook ná afloop van de keuring en daarbij de regelgeving voor bijv. het transport van dieren in acht te nemen. 
 

c. Toegang & Accommodatie 

 Het NSPS is te gast bij Manege Bartels! Het beleid van de manege is dat er een rookverbod geldt voor de 
totale accommodatie inclusief de stallen, dit geldt dus ook tijdens onze hengstenkeuringen. De 
medewerkers van de manege zullen zorgen dat er buiten bij de ingang een rokersruimte wordt 
gecreëerd. 

 In verband met de horecavergunning van sportkantines wordt er géén sterk alcoholische drank meer 
geschonken. Daarnaast willen we er op wijzen dat het niet de bedoeling is om uw eigen etenswaar te 
nuttigen in de kantinefaciliteiten van de manege. 

 Het NSPS hanteert een entreeprijs van €5 p.p.p.d., kinderen tot twaalf jaar zijn gratis. Aan de 
deelnemers worden 2 polsbandjes verstrekt per deelnemende hengst. Per dag wordt een andere kleur 
gebruikt. De polsbandjes dienen zichtbaar om de pols gedragen te worden. Los getoonde polsbandjes 
worden niet gehonoreerd bij de ingangscontrole. 

 Munten voor consumpties zijn verkrijgbaar in de manege tegen een prijs van €2. Rode munten met 
SMB-logo zijn niet geldig. Er zijn gele munten met SRD-logo verkrijgbaar bij de kassa.  
 

d. Keuringssecretariaat en administratieve afhandeling keuring 

Het keuringssecretariaat (in de kantine) is tijdens de decemberdagen vanaf 6.15 uur geopend. Aan het 
begin van de keuringsdagen dienen deelnemers de paspoorten voor de controle op de influenza enting te 
tonen bij het secretariaat en dienen de nummers te worden afgehaald. Tevens kan bij het secretariaat een 
catalogus van de keuring worden verkregen (€10) en kunt u terecht met vragen en zaken waarvoor u zich 
anders tot het stamboekkantoor gericht zou hebben. 
 

e. Stamboekopname inspectie 

 De stamboekopname-inspectie en veterinaire keuring is verplicht voor alle hengsten. Hengsten die 
reeds in het stamboek zijn opgenomen mogen de lineaire score en hoogtemeting overslaan, maar 
worden wél verwacht voor veterinaire controle bij doorsturing naar de 2e bezichtiging.  



 

 

 
  

Vanaf 6.30 uur worden de hengsten op catalogusvolgorde verwacht bij het veterinaire team voor een 
totale veterinaire beoordeling. Aansluitend volgt de hoogtemeting door de  inspecteur en zullen er 
haren getrokken worden  t.b.v. DNA-onderzoek. De veterinaire inspectie en hoogtemeting zal 
plaatsvinden op de gebruikelijke locatie achter de stalling. De lineaire score zal vanaf 9.30 uur in de 
baan plaatsvinden, waarbij de hengst ook een beoordeling krijgt voor type en beweging. Tegelijkertijd 
zal de keuringscommissie bepalen of de hengst in aanmerking komt voor de 2e bezichtiging. Hiermee 
zal een vlottere doorloop van de totale stamboekopname- inspectie gerealiseerd kunnen worden.  

 

f. Keuring in de ring 

Er zal strikt de hand worden gehouden aan het tijdig gereed staan in de vooropstelling. In die gevallen dat 
een hengst niet op tijd aanwezig is, zal deze hengst worden doorgeschoven naar een aparte groep aan het 
einde van de 1e bezichtiging. 
Zowel de voorbrengers als de begeleiders  van de hengsten dienen in het wit gekleed te zijn; dit geldt voor 
alle bezichtigingen. Alleen zwepen met normaal klaptouw zonder toevoegingen zijn toegestaan. 
 

g. Stalling 

 Voor de stalling van de hengsten gelieve u de aanwijzingen van de medewerkers te volgen. Vanuit de 
organisatie is de heer J. Bausch verantwoordelijk gesteld voor het bemiddelen bij mogelijke 
probleemsituaties. Voor vragen over de stalling kunt u dus bij hem terecht.  

 Inzenders dienen zelf voor haspels, c.q. verlengsnoeren te zorgen. Het gebruik van gaskachels in de stallen is 
niet toegestaan!  

 Deelnemers krijgen bij het secretariaat een nummersticker om bij de stalling op te plakken, zodat de 
hengsten  tijdens de keuring ook in de stallen herkenbaar zijn. U wordt verzocht dit nummer dan ook 
daadwerkelijk bij uw hengst in de stalling op de muur te plakken. 

 

h. Fotografie 

Van iedere hengst die wordt aangewezen voor een selectielicentie moet een standfoto worden gemaakt! 
Daarom worden die hengsten die in de 3e bezichtiging aangewezen zijn voor een selectielicentie verzocht 
zich DIRECT te melden bij de fotograaf om een standfoto te kunnen maken. De foto’s worden gepubliceerd 
op de website van het stamboek, in ‘De Shetland Pony’ en in de aanvullingen van het hengstenboek. 
 

i. Identiteitscontrole 

Door middel van het uitlezen van het chipnummer wordt van alle ter keuring aangeboden hengsten de 
identiteit gecontroleerd. Indien het chipnummer niet te lezen is wordt de hengst onder voorbehoud 
gekeurd. Wanneer naderhand uit DNA-onderzoek blijkt dat de hengst een andere afstamming heeft dan in 
het paspoort en op het BVI stond aangegeven dan wordt de keuring geacht niet te zijn uitgevoerd. 
Wanneer ter keuring blijkt dat het chipnummer wel leesbaar is maar niet klopt met het nummer dat staat 
vermeld in het paspoort en op het BVI dan wordt de hengst niet gekeurd. Ter voorkoming van 
onaangename verrassingen adviseren wij u dringend voorafgaande aan de keuring de chipnummers van de 
hengsten te controleren. 
 

j. DNA- en spermaonderzoek als voorwaarden voor aanwijzing als dekhengst in de fokkerij. 

Aanwijzing als hengst met een selectielicentie gebeurt onder voorwaarde dat de op papier vastgelegde 
afstamming van een hengst door middel van vergelijkend DNA-onderzoek van de voorouders kan worden 
bevestigd. Eigenaren van deze hengsten krijgen daartoe in de keuringsbaan een envelop met een haarzakje 



 

 

 
  

uitgereikt voor het trekken van haren van de moeder van de hengst. Reglementair moet de uitslag van het 
DNA-onderzoek voor 1 april in het jaar waarin de hengst voor het eerst als dekhengst in Nederland is 
aangewezen zijn afgerond. Is de uitslag over het DNA-onderzoek op dat moment nog niet bekend dan 
wordt de toegekende deklicentie ingetrokken. Daarnaast geldt dat de hengsten moeten worden 
onderworpen aan een spermaonderzoek. Volgens de regels van het nieuwe fokplan moeten de uitslagen 
van het spermaonderzoek voor dekhengsten zijn aangewezen voor een selectielicentie voldoen aan 
minimum normen. Voor de concrete regelgeving rond de uitvoering van het kan worden verwezen naar 
Richtlijnen III van het Keuringsreglement. Deelname aan het DNA- en sperma-onderzoek geldt tevens voor 
de hengsten waarvoor de eigenaar een basislicentie wil aanvragen. De aanvraag voor een basislicentie kan 
tot 1 februari 2018 worden gedaan bij het stamboekkantoor.  

 


