Praktische zaken rondom de hengstenkeuringen
a. Dagindeling 8 en 9 januari en locatie
De keuring wordt georganiseerd in de accommodatie van Manege Bartels, Boetelerveldweg 7, 8106 RC te
Mariënheem.
Op vrijdag wordt gestart met de keuringrubrieken. Aansluitend is de na- en herkeuring van (jonge)
hengsten die worden aangeboden voor het verkrijgen van een deklicentie. De lijst van deelnemende
hengsten kunt u in de eerste week van januari vinden onder de nieuwsberichten op www.nsps.nl.
De manege is beide dagen vanaf 6:00 uur geopend, het secretariaat vanaf 7:00 uur, de keuring vangt aan
op vrijdag om 9.00 uur en op zaterdag om 8.30 uur.
b. Parkeren en stalling
Tijdens de januaridagen is de ingang voor de hengsten aan de voorkant van de manege, bij het strodorp.
Voor de stalling van de hengsten verzoeken wij u de aanwijzingen van de medewerkers te volgen. Vanuit de
organisatie is hiervoor dhr. J. Bausch verantwoordelijk gesteld. Er zullen in de stallen stickers hangen met de
nummers van de hengsten zodat de herkenbaarheid voor ringmeester en bezoekers wordt vergroot.
Deelnemers krijgen deze sticker bij het keuringssecretariaat. Boxhuur is niet mogelijk. De dranghekken t.b.v.
stalling worden vooraf klaargezet zodanig dat er voldoende ruimte is voor alle hengsten. Het is derhalve
niet de bedoeling dat deze hekken verplaatst gaan worden. Alle inzenders voor de keuring dienen zelf voor
een haspel/verlengsnoer te zorgen als zij dit nodig hebben. Het is niet mogelijk dit bij de manege ter plekke
te lenen. Gaskachels zijn niet toegestaan!
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 €7 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. Een (extra) catalogus is bij het

keuringssecretariaat in de kantine verkrijgbaar voor €10.


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. Dagindeling
Vrijdag vanaf 9:00 uur wordt gestart met rubriek 1 van de hengsten voor de premiekeuring en vanaf 12 uur
is de veterinaire inspectie voor de nakeuring. Na rubriek 10 aan het eind van de dag zal de nakeuring van de
jonge hengsten die in december afwezig waren waarna aansluitend de herkeuring zal plaatsvinden.Op
zaterdag zal 8.30 uur worden gebonnen met rubriek 11. Zowel op vrijdag als op zaterdag wordt het
programma onderbroken voor een lunchpauze.
e. Keuringssecretariaat en administratieve afhandeling keuring
Het secretariaat is wederom in de kantine van de manege gesitueerd. Vanaf 7.00 uur kunnen deelnemers hier
terecht voor het controleren van paspoorten, het inleveren van Bewijzen van Inschrijving en het afhalen van de
nummers. 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. Een
aantal werkzaamheden, zoals bijv. een overschrijving van een pony op naam, kan ter plaatse worden
afgehandeld.

f. Deelname en aanwezigheid
Inzenders van hengsten die wel zijn opgegeven voor de keuring maar die, anders dan met een veterinair attest,
niet ter keuring verschijnen krijgen ter compensatie van de gemaakte kosten een bedrag van € 27,50 per
afwezige hengst gefactureerd.
Hengsten die voor het eerst een selectielicentie hebben ontvangen tijdens de HK2014, HK2015 en HK2016
kunnen niet worden teruggetrokken voor primering. Deze hengsten worden volgens de reglementen verplicht
geprimeerd.
g. Fotografie
Hengsten die in de baan komen voor definitieve goedkeuring, hengsten van de nieuwe jaargang, preferent
geworden hengsten en alle kampioenen dienen zich te melden bij de fotograaf. Van deze hengsten dient
een standfoto te worden gemaakt t.b.v. het maandblad, de website en de aanvullingen van het
hengstenboek. Eigenaren van deze hengsten worden dringend verzocht zich met de hengst te melden bij de
fotograaf op de daarvoor ingerichte plaats (bij het witte doek). Dit kan gedurende de hele vrijdag en
zaterdag, ook al vóórdat de hengst in de ring is verschenen. Een van de ringmeesters is aangewezen om dit
in goede banen te leiden.
h. Afsluitend buffet
Het bestuur stelt het zeer op prijs samen met u de keuringsdagen op zaterdag 9 januari af te sluiten met een
gezamenlijk buffet in het eetcafé van de manege. U kunt zich opgeven voor dit slotbuffet tot uiterlijk 8 januari
2016 bij het stamboeksecretariaat. De kosten zijn €27,- p.p. (incl. 3 consumpties en dessert).

