
Bovenbalkscore 

 

In de afgelopen periode heeft de FTC de bovenbalk geëvalueerd en is daarbij tot de conclusie 

gekomen om het HB te adviseren op basis van de volgende argumenten de toekenning van de 

bovenbalk bij stamboekopname te laten vervallen: 

- De resultaten worden niet gebruikt voor de fokwaardeschatting 

-  Er wordt veel commentaar op geleverd 

- Score die in maart/april gegeven wordt niet correspondeert met de bevindingen tijdens de 
premiekeuring 

- De conditie en de presentatie van de pony’s is tijdens de premiekeuring anders dan tijdens 
de S-Inspecties. 

- Door de hoogte van de bovenbalkscore is het verwachtingspatroon voor het premieresultaat 
op de keuring vaak te hoog 

- Er zal minder discussie zijn en minder ontevredenheid bij de eigenaren 
- Mensen zullen beter gaan kijken naar de lineaire scoring 

 
Waarom wel handhaven? 
- Inspecteurs gebruiken graag een score om het ondereind te verklaren 
- Duidelijke uitleg/reden door de inspecteur dat de betreffende pony niet kan worden 

opgenomen in het Stamboek (type en/of beweging is onvoldoende) 

 
Daarom heeft het FTC het voorstel om de bovenbalkscore te vervangen door: 
 
Type akkoord  ja / nee 
Beweging akkoord ja /nee  
Veterinair  akkoord / niet akkoord 

 
 

 

 

In de LAR-vergadering van 26 maart 2015 is de hernieuwde invoering van de bovenbalkscore als volgt 

aan de orde geweest: 

‘.. meldt dat bij de stamboekopname weer gebruik is gemaakt van de bovenbalkscore. De leden van 

de fokvereniging vragen zich af waarom dit weer is ingevoerd.  

Mevrouw Vriens antwoordt dat de LAR hierom heeft gevraagd. Vervolgens is het met het FTC 

besproken. Het FTC was akkoord met herinvoering van de bovenbalkscore tijdens de 

stamboekopname.   

Het onderwerp had op de agenda van de ALV moeten staan. Vraag is of de LAR akkoord is, dat het 

alsnog als mededeling aan de agenda van de ALV wordt toegevoegd. 

 

De vergadering gaat akkoord met het noemen als mededeling tijdens de ALV van het weer invoeren 

van de bovenbalkscore bij stamboekopname. Wel moet duidelijk worden benadrukt, dat het alleen 

gaat om de bovenbalkscore bij stamboekopname. 

 



In het Stamboekreglement onderdeel Bijlage II is het protocol voor het waarderen van type en 

beweging geregeld. De inspecteur dient bij stamboekopname te bepalen of de kenmerken type en 

bewegingen acceptabel zijn. 

Er wordt in de reglementen dus niet gesproken over ‘bovenbalkscore’. En dus is er geen wijziging van 

een reglement nodig. 

 

Bovendien is de herinvoering via een mededeling door het bestuur op de ALV gemeld, en is daarom 

destijds geen besluit van de ALV geweest.  

Hierdoor en doordat er geen reglementswijziging nodig is, is het verdedigbaar dat het bestuur de 

wijziging van de bovenbalkscore naar de termen akkoord en niet akkoord voor type en beweging 

eveneens als mededeling in de eerstvolgende ALV kan doen. 

Tevens is het te overwegen om - net als bij de herinvoering in 2015 – alvast vooruitlopend op deze 

mededeling het HB te laten besluiten om hiermee al te beginnen en niet te wachten op de 

eerstvolgende ALV. 


