HET VERSOEPELDE PLAN
N.a.v. de gehouden fokkersavonden zal “het versoepelde fokplan” als volgt op de ALV in
stemming gebracht worden:
Het versoepelde fokplan geldt voor de hengsten die een selectie licentie ontvangen vanaf
2019.
1e FASE
Veulens
De eigenaar moet 20% van de geregistreerde hengstveulens ter keuring brengen en 40% van
de geregistreerde merrieveulens. De hengst moet in totaal minimaal 15 veulens op de keuring
tonen (komen de percentages uit op meer dan 15 veulens, moeten deze wel getoond worden).
Als een hengst in zijn eerste jaargang 15 veulens toont, heeft hij daarna verder geen
verplichting meer aan de regel van 20/40% (hij heeft dan de veulenfase afgesloten). Een
hengst die minder dan 15 veulens toont, moet elk jaar 20% van de geregistreerde
hengstveulens en 40% van de geregistreerde merrieveulens blijven tonen, net zolang totdat
aan het aantal van 15 is voldaan. Er moet dus vanaf de eerste jaargang veulens voldaan
worden aan de percentages.
Jeugd
Van de ter keuring gebrachte merrieveulens moeten er minimaal 50% als enter worden
getoond. Ditzelfde percentage geldt voor de te tonen twenters ten opzichte van het aantal
getoonde enters (merries).
Om door te stromen naar de 2de fase dienen er minimaal 7 enters en 4 twenters te zijn
getoond.
Zolang niet is voldaan aan deze aantallen zal de hengst elk jaar aan de genoemde percentages
moeten blijven voldoen (dus zowel bij de veulens als bij de jeugd)*.
Mocht er een enter- of twenterhengst aan de keuring komen, telt deze mee in de premies en
percentages. Deze kunt u dan zien als een soort van bonus. De aantallen zullen worden
afgerond naar boven, dat wil zeggen: zijn er 5 merrieveulens getoond, dan komt 50% dus op
2.5, dan moeten er 3 enters getoond worden. Aan de eerste fase zit geen tijdslimiet.
* Het is toegestaan om eenmalig in de eerste fase niet aan de procentuele eisen te voldoen. U
krijgt dan geen waarschuwing. Voldoet hij voor een tweede keer niet aan de procentuele
eisen, dan degradeert hij naar de basislicentie en kan hij zich niet meer opwaarderen naar de
selectielicentie.
1e beoordelingsmoment
De index van een hengst wordt jaarlijks gepubliceerd (dus vanaf dat de eerste nakomelingen
op de keuring zijn geweest). Maar de hoogte van deze index wordt pas bekeken als de hengst
aan bovenstaande aantallen en percentages van zijn 1e fase heeft voldaan (dus 15 veulens, 7
enters en 4 twenters). Komt de hengst onder de indexgrens, dan degradeert deze naar de
basislicentie en kan hij zich niet meer opwaarderen naar de selectielicentie.
De jeugdindex en maatindeling worden als volgt:
Minimaat: 5,50
Kleine maat: 6,00
Midden en grote maat, zwarte hengsten: 6,50
Midden en grote maat, kleurhengsten: 5,50

Mocht deze hengst voldaan hebben aan de aantallen, percentages en aan de indexgrens, gaat
de hengst naar de 2e fase.
2e FASE
De tweede fase houdt in dat de hengst minimaal 7 stamboekopnames nodig heeft. Tevens
brengt de hengst minimaal 7 unieke oudere dieren aan de keuring met dito jurybeoordelingen.
Aan de tweede fase zit eveneens geen tijdslimiet.
2e beoordelingsmoment
Na het afsluiten van de tweede fase zal de indexgrens opnieuw worden bekeken.
De totaalindex en maatindeling worden als volgt:
Minimaat: 11,50
Kleine maat: 12,00
Midden en grote maat, zwarte hengsten: 13,50
Midden en grote maat, kleurhengsten: 11,50
Mocht de hengst voldaan hebben aan de aantallen en de indexgrens, wordt deze definitief
goedgekeurd. Komt de hengst onder de indexgrens na het tonen van 7 unieke oudere dieren,
dan degradeert deze naar de basislicentie en kan hij zich niet meer opwaarderen naar de
selectielicentie.
Voordelen van het versoepelde plan:
 Geen tijdslimiet meer in de eerste fase.
 Geen tijdslimiet meer in de tweede fase.
 Lager verplicht aantal te tonen enters en twenters.
 Het aantal van totaal 26 jeugdpony’s (15-7-4) geven een betrouwbaar beeld van de
jeugdindex.
 Kleine fokker krijgt een kans om een jonge hengst aan te schaffen.
 Minder jurybeoordelingen bij de oudere dieren.
 Er is veterinaire inspectie bij de stamboekopnames.
 Geen ingewikkelde reductieregelingen meer.
 Veel eenvoudiger als voorheen.
Als dit plan wordt aangenomen, is dit met bindende voorwaarde goedkeuring van de RVO.
Mocht de RVO geen goedkeuring geven blijft het huidige fokplan gehandhaafd.
Het tonen van de hengsten op de hengstenkeuring blijft het zelfde als vanouds.

