
 

KEURINGSPROGRAMMA / SELECTION SCHEME 

 
AANVANG 8.30 uur / START 8.30 a.m. 
 

8.30 uur    RUBRIEK 1    8 t/m 12 jaar minimaat (8-12 years mini section) 

 
8.55 uur    RUBRIEK 2 8 t/m 12 jaar kleine maat (8-12 years small section) 

 
9.20 uur RUBRIEK 3 7 t/m 12 jaar middenmaat (7-12 years middle section) 

 
9.55 uur    RUBRIEK 4 8 t/m 12 jaar grote maat (8-12 years large section) 

 
10.15 uur RUBRIEK 5 Preferente hengst (presentation stallions who became                                    

preferent in 2018) 
 

10.25 uur RUBRIEK 6 Nieuwe jaargang minimaat 
(new licensed stallion mini section)  
 

10.45 uur RUBRIEK 7 Nieuwe jaargang kleine maat 
(new licensed stallions small section) 
 

11.00 uur RUBRIEK 8 Nieuwe jaargang midenmaat 
(new licensed stallions middle section) 
 

11.25 uur RUBRIEK 9 Nieuwe jaargang grote maat 
(new licensed stallions large section) 
 

11.55 uur  Aanwijzing beste 3-jarige en beste nieuwe jaargang 
(selection best 3- year-old stallion and best of the new 
selected stallions) 
 

12.10 uur RUBRIEK 10 Presentatie definitieve goedkeuring minimaat  
 (presentation to get a license for life, mini section) 
 

12.25 uur RUBRIEK 11 Presentatie definitieve goedkeuring kleine maat 
 (presentation to get a license for life, small section) 
 

12.40 uur RUBRIEK 12 Presentatie definitieve goedkeuring midden maat 
 (presentation to get a license for life, middle section) 
 
 

 
 
 
 

12.50 uur RUBRIEK 13 Presentatie definitieve goedkeuring grote maat 
 (presentation to get a license for life, large section) 
 

13.00 uur RUBRIEK 14 4 jaar minimaat (4 years mini section) 
 

13.20 uur RUBRIEK 15 4 jaar kleine maat (4 years small section) 
 

13.35 uur RUBRIEK 16 4 jaar middenmaat (4 years middle section) 
 

13.55 uur RUBRIEK 17 4 jaar grote maat (4 years large section) 
 

14.20 uur  Aanwijzing beste vierjarige hengst  
(selection best 4-year-old stallion) 
 

14.35 uur RUBRIEK 18   5 jaar minimaat (5 years mini section) 
 

15.00 uur RUBRIEK 19   5 t/m 7 jaar kleine maat (5-7 years small section) 
 

15.25 uur RUBRIEK 20   5 en 6 jaar middenmaat (5-6 years middle section) 
 

15.50 uur RUBRIEK 21   5 jaar grote maat (5 years large section) 
 

16.15 uur RUBRIEK 22 Nederlands Kampioenschap enkelspan dekhengsten 
(Dutch Championship single driven stallions) 

 
16.35 uur RUBRIEK 23   6 en 7 jaar minimaat (6-7 years mini section) 

 
16.55 uur RUBRIEK 24   6 en 7 jaar grote maat (6-7 years large section) 

 
17.20 uur RUBRIEK 25 Oudkampioenen (Former Champions) 

 
17.30 uur  Kampioenschap “Hengst met de beste draf” 

(Champion “Best Trotting Stallion”) 
 

18.00 uur  Kampioenschappen 
(Championchips) 

 


