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Artikel 1 – Inleiding 
 

1. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 27 van de Statuten. 

2. Dit reglement bepaalt de wijze waarop en condities waaronder door het NSPS pony’s 
worden ingeschreven in stamboekregisters en welke overige bepalingen voor NSPS 
leden in dit kader van toepassing zijn. 

3. Voor de betekenis van de in dit reglement vermelde begrippen wordt verwezen naar 
de lijst met begripsbepalingen van het NSPS. 

 
Artikel 2 – Indeling stamboekregisters 
 
Bij aanmelding van pony’s ter registratie in de stamboekadministratie hanteert het NSPS een 
tweetal afzonderlijke registers, te weten: 

a. een Veulenboek (V) 
b. een Stamboek (S) 

 
Het Stamboek kent vervolgens drie categorieën: 
1. Categorie A 
2. Categorie B 
3. Categorie C 

 
Pony's die tot 1 januari 2013 stonden ingeschreven in het Stamboek zullen worden 
ingeschreven in het Stamboek Categorie A. 
 
Pony's die tot 1 januari 2013 stonden ingeschreven in het Registerboek, en waarvan drie 
generaties bekend zijn en waarvan de veterinaire inspectie voldoende is, zullen worden 
ingeschreven in het Stamboek Categorie B. 
 
Pony's die tot 1 januari 2013 stonden ingeschreven in de bijsectie, en waarvan drie 
generaties bekend zijn, zullen worden ingeschreven in het Veulenboek. Indien bij 
stamboekopnameinspectie voor de exterieurkeuring een gunstig resultaat wordt behaald en 
het resultaat van de veterinaire inspectie voldoende is, vindt inschrijving in het Stamboek 
Categorie B plaats. Is het resultaat van de veterinaire inspectie onvoldoende, dan vindt 
inschrijving in het Stamboek Categorie C plaats. 
 
Artikel 3 - Voorwaarden voor inschrijving in het Veulenboek 
 
3.1. In het Veulenboek kunnen worden ingeschreven: 
 

a. de veulens van een in het Veulenboek of in het Stamboek(S) opgenomen merrie en 
hengst, waarbij voor de hengst een selectielicentie of een basislicentie is afgegeven;  

b. de veulens van een in het Stamboek(S) opgenomen merrie en een in het buitenland 
goedgekeurde hengst, waarbij door het moederstamboek of door één van de 
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Europees erkende zusterstamboeken een deklicentie voor de betreffende hengst is 
afgegeven en gehandhaafd, onder de voorwaarde dat: 

   door het moederstamboek of door het betreffende zusterstamboek een 
internationale dekbon over de dekking aan het NSPS is toegezonden, en: 

   in geval de in het buitenland goedgekeurde hengst van oorsprong een in 
Nederland gefokte hengst is die hier te lande ter keuring is aangeboden en 
daarbij geen selectielicentie van het NSPS heeft ontvangen, een verklaring van 
een officieel erkend DNA laboratorium kan worden overlegd aan het NSPS 
waaruit blijkt dat de op het afstammingsdocument aangegeven vader en moeder 
en vader van de moeder van de betreffende hengst zijn gecontroleerd en correct 
bevonden; 

c. geïmporteerde pony’s die met een door het moederstamboek of door een Europees 
erkend zusterstamboek gewaarmerkt inschrijvings- en afstammingsdocument ter 
registratie bij het NSPS worden aangeboden. 

  
3.2. Aanvullende voorwaarden voor de opname in het Veulenboek 
 
   a.  van in Nederland geboren veulens 
 
 De opname in het Veulenboek van de hierboven in lid 1 onder a en b genoemde dieren 
 geschiedt met in achtneming van de volgende aanvullende bepalingen: 

  aan einde van het dekseizoen in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin een 
veulen ter registratie wordt aangeboden is door de hengstenhouder een volledig 
en correct ingevulde dekbon (of ingeval de hengstenhouder gebruik maakt van 
een door het NSPS geaccepteerd  computerprogramma de gegevens in digitale 
vorm) over de betreffende dekking beschikbaar gesteld aan het stamboek; 

  indien in het jaar van geboorte van het veulen, alsnog een dekbon moet worden 
uitgeschreven (of dekgegevens in digitale vorm moeten worden aangeleverd) 
door de hengstenhouder, vindt registratie van het veulen niet eerder plaats dan 
nadat met DNA-onderzoek is aangetoond dat het op papier aangegeven 
vaderdier inderdaad correct is;  

  uiterlijk 14 dagen na de geboorte van het veulen zendt de eigenaar het 
geboortebericht (of ingeval de merriehouder gebruik maakt van een door het 
NSPS geaccepteerd  computerprogramma de gegevens in digitale vorm) door 
naar het stamboek; 

  indien het door de hengstenhouder aan de merriehouder ter beschikking 
gestelde geboortebericht in ongerede is geraakt kan op kosten van de 
merriehouder een duplicaat geboortemeldingsbericht worden aangevraagd bij 
het NSPS; 

  het NSPS int de verschuldigde inschrijvingskosten en laat het veulen controleren; 
de uitvoering hiervan geschiedt volgens een door het bestuur vastgestelde 
procedure;  

 
b.  van in het buitenland geboren dieren 
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De opname in het Veulenboek van de in lid 3.1onder c genoemde pony’s geschiedt met in 
achtneming van de volgende aanvullende bepalingen: 

  uiterlijk 14 dagen na aankomst in Nederland verzoekt de eigenaar van de pony  
bij het NSPS een importinspectie aan;  

  het NSPS int de verschuldigde inschrijvingskosten en laat het dier controleren; de 
uitvoering hiervan geschiedt volgens een door het bestuur vastgestelde 
procedure;  

 
Artikel 4 - Inschrijving in Stamboek  
 
Tot inschrijving in het Stamboek (S) kan alleen worden overgegaan na een 
stamboekopnameinspectie.  
 
In Categorie A wordt ingeschreven de pony vanuit het Veulenboek die met een gunstig 
resultaat de exterieurkeuring van de stamboekopnameinspectie heeft ondergaan en 
waarvan tevens de uitkomst van de veterinaire inspectie voldoende is, en waarvan: 
a. het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek Categorie A en in het bezit is van een 

selectielicentie en de moeder staat ingeschreven in het Stamboek Categorie A; 
b. het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek Categorie A en in het bezit is van een 

basislicentie en de moeder staat ingeschreven in het Stamboek Categorie A, en de 
betreffende pony twee jeugdpremies heeft behaald als bedoeld in artikel 11 van het 
Keuringsreglement; 

c. het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek Categorie A en in het bezit is van een 
selectielicentie en de moeder staat ingeschreven in het Stamboek Categorie B, en de 
betreffende pony twee jeugdpremies heeft behaald als bedoeld in artikel 11 van het 
Keuringsreglement; 

d. het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek Categorie A en in het bezit is van een 
basislicentie en de moeder staat ingeschreven in het Stamboek Categorie B, en de 
betreffende pony twee jeugdpremies heeft behaald als bedoeld in artikel 11 van het 
Keuringsreglement; 

e. het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek Categorie B en in het bezit is van een 
basislicentie en de moeder staat ingeschreven in het Stamboek Categorie A, en de 
betreffende pony twee jeugdpremies heeft behaald als bedoeld in artikel 11 van het 
Keuringsreglement; 

f. het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek Categorie B en in het bezit is van een 
basislicentie en de moeder staat ingeschreven in het Stamboek Categorie B, en de 
betreffende pony twee jeugdpremies heeft behaald als bedoeld in artikel 11 van het 
Keuringsreglement; 

g. het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek van Shetland Pony Stud-Book Society 
of een Europees erkend zusterstamboek en de moeder staat ingeschreven in het 
Stamboek Categorie A; 

h. het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek van Shetland Pony Stud-Book Society 
of een Europees erkend zusterstamboek en de moeder staat ingeschreven in het 
Stamboek Categorie B, en de betreffende pony twee jeugdpremies heeft behaald als 
bedoeld in artikel 11 van het Keuringsreglement. 
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In Categorie B wordt ingeschreven de pony vanuit het Veulenboek die met een gunstig 
resultaat de exterieurkeuring van de stamboekopnameinspectie heeft ondergaan en 
waarvan tevens de uitkomst van de veterinaire inspectie voldoende is, en waarvan: 
a.  het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek Categorie A en in het bezit is van een 

selectielicentie en de moeder staat ingeschreven in het Stamboek Categorie B; 
b. het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek Categorie A en in het bezit is van een 

basislicentie en de moeder staat ingeschreven in het Stamboek Categorie A; 
c.  het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek Categorie A en in het bezit is van een 

basislicentie en de moeder staat ingeschreven in het Stamboek Categorie B; 
d.  het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek Categorie B en in het bezit is van een 

basislicentie en de moeder staat ingeschreven in het Stamboek Categorie A; 
e.  het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek Categorie B en in het bezit is van een 

basislicentie en de moeder staat ingeschreven in het Stamboek Categorie B; 
f. het vaderdier staat ingeschreven in het Stamboek van Shetland Pony Stud-Book Society 

of een Europees erkend zusterstamboek en de moeder staat ingeschreven in het 
Stamboek Categorie B. 

 
Merries en ruinen opgenomen in het Stamboek Categorie B kunnen promoveren naar 
Categorie A als tijdens de premiekeuring de volgende premies zijn behaald: 
1. tweemaal een eerste premie, of 
2. eenmaal een eerste premie en tweemaal een tweede premie, of 
3. driemaal een tweede premie. 
 
In Categorie C wordt ingeschreven de pony vanuit het Veulenboek die met een gunstig 
resultaat de exterieurkeuring van de stamboekopnameinspectie heeft ondergaan, maar 
waarvan de uitkomst van de veterinaire inspectie onvoldoende is. 
Pony's uit deze categorie kunnen niet promoveren naar een hogere categorie, tenzij bij een 
herinspectie de veterinaire inspectie wel voldoende is. 
Nakomelingen van merries uit deze categorie worden geregistreerd in het Veulenboek en 
vanaf driejarige leeftijd na een gunstig resultaat van de exterieurkeuring van de 
stamboekopnameinspectie, ongeacht de uitkomst van de veterinaire inspectie, in het 
Stamboek Categorie C. Deze nakomelingen kunnen, zolang de moeder in Categorie C staat 
geregistreerd, niet promoveren naar een hogere categorie. 
Hengsten die zijn opgenomen in deze categorie kunnen geen deklicentie verkrijgen. 
 
Artikel 5 - Voorwaarden voor inschrijving in het Stamboek (S) 
 
5.1. In het Stamboek kunnen merries, hengsten of ruinen worden opgenomen: 

 
a. waarvan de afstamming kan worden gestaafd door overlegging van:  

1. een Bewijs van Inschrijving in het Veulenboek (V) door het NSPS, 
2. een gewaarmerkt inschrijvings- en afstammingsdocument afgegeven door the 

Shetland Pony Stud-Book Society in Engeland (moederstamboek) of door een 
Europees erkend zusterstamboek, en: 
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b. waarvan de afstammingsgegevens van tenminste drie generaties ouderdieren     
bekend en door het stamboek erkend zijn, en:  

c. die tenminste drie jaar oud zijn, en: 
d. die met gunstig resultaat een door een NSPS inspecteur uit te voeren 

exterieurkeuring hebben ondergaan en die tevens met gunstig resultaat door een, 
vanwege het NSPS aan te wijzen dierenarts moeten zijn geïnspecteerd, volgens de 
internationale veterinaire standaard, zoals weergegeven in Bijlage I en Bijlage II van 
dit reglement. 

e. Voor merries, hengsten of ruinen die reeds zijn opgenomen in het Stamboek van 
Shetland Pony Stud-Book Society of een Europees erkend zusterstamboek behoeven 
niet een exterieurkeuring te ondergaan, doch uitsluitend een veterinaire inspectie, 
en:  

f. die als fokmateriaal geschikt zijn voor het verkrijgen en in stand houden van het 
originele Shetland Pony type, zoals weergegeven in de Britse Breed Standard voor 
het Shetland pony ras, te weten:  
 

 HOOGTE 
De schofthoogte van bij drie jaar en jongere pony’s mag niet de 105 cm overschrijden 
en mag bij 4 jaar en oudere pony’s niet de 107 cm overschrijden. De pony’s worden 
zonder ijzers door de stamboekinspecteur gemeten van de schoft tot de grond door 
middel van een meetstok, voorzien van een waterpas. Een eventuele hermeting kan 
door de eigenaar worden aangevraagd overeenkomstig hetgeen hierover is bepaald 
in Bijlage I van dit Stamboekreglement. 
Bij de hoogte indeling onderscheid het NSPS vier maatgroepen, t.w.: 

 De minimaat tot met een schofthoogte van 86 cm 
 De kleine maat met een schofthoogte van 87 t/m 92 cm 
 De middenmaat met een schofthoogte van 93 t/m 98 cm 
 De grote maat met een schofthoogte van 99 t/m 107 cm 

 
 KLEUR 

       Alle bij pony’s bekende kleuren zijn toegestaan, behalve de Appaloosa-aftekening. 
 

 BEHARING 
De beharing verandert naar gelang het seizoen. Tijdens de winter kent de pony een 
dikke beharing, die bescherming geeft tegen regen en kou, zodat de huid geheel 
droog blijft. De zomervacht is kort met een prachtige zijden glans. De manen en de 
staart zijn gedurende het gehele jaar lang, recht en overvloedig. 
 

 HOOFD 
Het hoofd is klein en kent goede verhoudingen. De oren zijn klein, staan rechtop en 
wijzen naar voren. Het voorhoofd moet breed zijn met vrijmoedige, donkere, 
intelligente ogen. De snuit moet breed zijn met grote open neusgaten. De tanden en 
de kaakstanden moeten correct zijn. 
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 VOORBENEN 
De voorbenen moeten goed geplaatst zijn met een goede ligging van de schouder. De 
pony heeft een sterke goed ontwikkelde onderarm met korte evenwichtige 
pijpbeenderen en veerkrachtige koten. 
 

 ACHTERBENEN 
De dijbenen moeten sterk en gespierd zijn met goed gevormde sterke 
spronggewrichten, niet te hoekig maar ook niet te recht. Van achteren bekeken moet 
de pony niet te nauw en niet te wijd lopen. 
 

 HOEVEN 
      De hoeven moeten hard, rond en goedgevormd zijn – niet kort, smal of dun. 
 

 BEWEGING 
      De bewegingen zijn actief, waarbij elk gewricht goed gebruikt wordt. 
 

 ALGEMEEN 
Een essentieel kenmerk van de Shetland pony is zijn/haar vitaliteit, 
uithoudingsvermogen en robuustheid. 

 
De door de NSPS inspecteur vast te stellen beoordeling van de exterieurkenmerken 
wordt vastgelegd op een scoreformulier, waarbij de kenmerken type en bewegingen in 
samenhang met de resultaten van de veterinaire inspectie bepalend zijn voor het wel of 
niet accepteren van de pony binnen het stamboek.  
Indien de eigenaar een hernieuwde veterinaire inspectie wenst kan via het NSPS een 
second opinion worden aangevraagd bij de Faculteit der Diergeneeskunde van de 
Rijksuniversiteit te Utrecht. 
 

5.2. Opname in het stamboek van merries, hengsten of ruinen wordt geweigerd indien er 
bij  
       inspectie sprake is van:       

 
a.  een buiten de rasstandaard vallende stokmaat; 
b.  erfelijke gebreken zoals geen correcte monden, knieën en/of ogen; 
c.  sterk afwijkende beenstanden; 
d.  een sterk afwijkende beweging; 
e.  sterk verstoorde verhoudingen. 

 
Indien een pony na inspectie wordt geweigerd op grond van het bepaalde onder a, c, d of e 
voor opname in het Stamboek (S) dan blijft de pony geregistreerd in het Veulenboek. Indien 
een pony na inspectie wordt geweigerd op grond van het bepaalde onder b voor opname in 
het Stamboek, dan wordt de pony geregistreerd in het Stamboek Categorie C.  
Merries, hengsten of ruinen die reeds zijn opgenomen in het Stamboek van Shetland Pony 
Stud-Book Society of een Europees erkend zusterstamboek kunnen uitsluitend op grond van 
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het bepaalde onder b worden geweigerd voor opname in het Stamboek. In dat geval wordt 
de pony geregistreerd in het Stamboek Categorie C.  
 
  
Ad. b. De normering van erfelijke gebreken bij Shetland pony’s. 
 
De bij de stamboekopname inspectie betrokken veterinairen, dan wel fokkers en eigenaren 
zijn verplicht het stamboek op de hoogte te brengen van (vermeende) erfelijke gebreken.  
Sinds 1993 word ten aanzien van de beoordeling van erfelijke gebreken bij Shetland pony’s 
de volgende werkwijze gehanteerd. 
Bij het onderzoek naar erfelijke afwijkingen wordt gelet op: 

1. de monden (over- en onderbijter); 
2. de knieën (patella luxatie naar lateraal, habitueel en stationair); 
3. testikels (eenzijdige of tweezijdige cryptorchidie, verschil in grootte en afwijkende 

ligging) 
4. open fontanellen; 
5. het “krom zijn” (publicatie Hermans 1969) (zie **) 
6. extreem afwijkende beenstanden, 
7. een en ander zoals ook is weergegeven in Bijlage I van dit reglement 

 
Bij de beoordeling en besluitvorming over de door het NSPS te nemen maatregelen wordt 
rekening gehouden met: 

1. de mate waarin de afwijking zich manifesteert; 
2. het aantal malen dat de afwijking voorkomt; 
3. de mate waarin verschillende erfelijke afwijkingen zich bij dezelfde dieren voordoen; 
4. de mate waarin de waargenomen afwijkingen van invloed zijn op het exterieur, 

beweging, ras en type. 
 
**)  
Bij de bevinding van een krom veulen wordt de volgende procedure gehanteerd: 

1. Na het verwekken van kromme veulens wordt vanaf het tweede kromme veulen de 
naam van de vader en moeders gepubliceerd in De Shetland Pony. 

2. Na het melden van kromme veulens kan men na inventarisatie tot het aanwijzen van 
‘verdachte’ hengsten- en merrielijnen komen. Het bestuur is gerechtigd een fokadvies 
te geven, op basis waarvan fokkers zelf een afweging kunnen maken. 

 
Artikel 6 - Lidmaatschap eigenaren en tenaamstelling pony’s 
 

a. Tot inschrijving in het Veulenboek of het Stamboek zal niet worden overgegaan, dan 
nadat de eigenaar lid van het NSPS is geworden en het voor de inschrijving 
verschuldigde bedrag aan het NSPS is voldaan. 

 
b. Bij de voor inschrijving in het Stamboek of voor een keuring aan te bieden pony’s 

dienen de over te leggen afstammingsbescheiden op naam te staan of ter plekke op 
naam te worden gesteld van de aanbieder/eigenaar. 
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Artikel 7 -  Inschrijvingsgegevens 
 
Bij, dan wel na inschrijving in het Veulenboek of het Stamboek zullen door het NSPS van 
iedere pony de volgende gegevens worden aangetekend: 

a. naam  
b. levensnummer  
c. chipnummer 
d. plaats, datum en jaar van inschrijving 
e. geslacht 
f. kleur en kentekenen 
g. schofthoogte (stokmaat), gemeten zonder hoefijzers bij stamboekopname  
   inspectie op 3-jarige leeftijd of ouder 
h. datum van geboorte 
i.  afstamming 
j.  naam en woonplaats van de eigenaar 
k. naam en woonplaats van de fokker 
l.  eventuele premieresultaten behaald op stamboekkeuringen 
m. eventueel behaalde stamboek predicaten 

 
Artikel 8 - Bewijzen van Inschrijving 
 

a. Ten bewijze van inschrijving in het Veulenboek of het Stamboek zal een gewaarmerkt 
Bewijs van Inschrijving aan de eigenaar van het dier in bewaring worden gegeven. 

 
b. De modellen voor de Bewijzen van Inschrijving worden door het bestuur van het 

NSPS vastgesteld. 
 

c. De bewijzen van Inschrijving blijven eigendom van het NSPS en zijn terstond 
opeisbaar. 

 
d. Eigenaren van Shetland pony’s die in het verleden als gevolg van administratieve 

fouten geen Bewijs van Inschrijving bij hun pony ontvingen, kunnen desgewenst een 
aanvraag daartoe indienen bij het bestuur van het NSPS.  

 
e. Als het resultaat van het archiefonderzoek gunstig verloopt, kan  het bestuur 

besluiten alsnog een Bewijs van Inschrijving te verstrekken. 
 

f. Bij de overgang van een pony naar een andere categorie binnen de 
stamboekadministratie van het NSPS wordt voor de betreffende pony een nieuw 
Bewijs van Inschrijving verstrekt tegen inlevering van het eerder voor die pony 
afgegeven Bewijs van Inschrijving. 

 
Artikel 9 - Geldigheid van het Bewijs van Inschrijving 
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a. Het Bewijs van Inschrijving is slechts geldig in handen van hem of haar, die daarop als 
eigenaar/houder van het dier is vermeld en wel zolang hij of zij lid is van het NSPS. 

 
b. Hij of zij, die het Bewijs van Inschrijving onder zich heeft, is verplicht dit Bewijs van 

Inschrijving aan het NSPS te doen toekomen binnen twee weken, nadat het dier door 
de dood of door verkoop aan zijn eigendom is onttrokken. 

 
c. Bij toezending wegens verkoop dient nauwkeurig de naam en het adres van de koper 

te worden vermeld, indien deze bekend zijn. 
 

d. Wanneer aan het gestelde in lid a en b van dit artikel niet is voldaan, kan het NSPS 
het Bewijs van Inschrijving nietig verklaren. 

 
Artikel 10 – Verwerking en bewaring van dekbewijzen en geboorteberichten 
 
De dekgegevens zoals aangegeven op de door de hengstenhouder ingezonden dekbonnen, 
dan wel de digitale aanlevering van die gegevens worden bij het NSPS administratief 
verwerkt onder de voorwaarde dat door de hengstenhouder de af te dragen dekgelden, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 14, zijn of worden voldaan. De gegevens van de in 
het jaar daarop te ontvangen geboorteberichten worden gecontroleerd aan de hand van de 
geadministreerde dekgegevens. Bij twijfel over het vaderschap van een veulen kan het NSPS 
een DNA onderzoek, als bedoeld in artikel 15, eisen om de op papier aangegeven 
afstamming te controleren. Blijkt uit het onderzoek dat de afstamming klopt met de opgave, 
dan zijn de kosten voor het onderzoek voor rekening van het NSPS. Blijkt uit het onderzoek 
dat de afstamming niet klopt met de opgave dan zijn de kosten voor de eigenaar/houder van 
het veulen. 
 In geval van  steekproefsgewijze DNA controle zijn de kosten voor rekening van het NSPS. 
Zowel de documenten betreffende de dekgegevens  als de gegevens van de 
geboortemeldingen worden gedurende vijf jaar in het archief van het NSPS bewaard en 
daarna vernietigd. 
 
Artikel 11 - Overschrijving op naam van koper 
 

a. Leden van het NSPS dienen binnen één maand na aankoop het NSPS te verzoeken de 
door hen aangekochte pony’s op hun naam over te schrijven. 

 
b. Tot de hierboven vermelde overschrijving zal niet worden overgegaan, dan nadat het 

door de koper voor de overschrijving verschuldigde bedrag aan het NSPS is voldaan. 
 

c. Ten bewijze van de overschrijving geeft het NSPS een nieuw Bewijs van Inschrijving af 
voorzien van de nieuwe tenaamstelling onder inname van het eerder voor die pony 
afgegeven Bewijs van Inschrijving. 

 
Artikel 12 - Afgeven van duplicaat dekbewijs/geboortemelding en/of Bewijs van  
                     Inschrijving 
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Wanneer het bestuur op goede gronden kan concluderen dat een 
dekbewijs/geboortemelding of een Bewijs van Inschrijving verloren is gegaan, zal dat bewijs 
nietig worden verklaard en een duplicaat dekbewijs of een duplicaat van het Bewijs van 
Inschrijving aan de eigenaar van het dier in bewaring worden gegeven tegen een op grond 
van artikel 14 te betalen onkostenvergoeding. 
 
Artikel 13 - Afdrachten van dekgelden door hengstenhouders 
 

a. Het lidmaatschap legt aan NSPS-leden die tevens hengstenhouder zijn de verplichting 
op om een, op grond van artikel 14 vast te stellen bedrag per merrie, die door hun 
hengst of hengsten is gedekt, in de kas van het NSPS te storten uiterlijk vóór 31 
december van het lopende jaar. 
  

b. De eigenaar of  houder, die niet voldoet aan het hierbij onder a. bepaalde, wordt in 
gebreke gesteld als bedoeld in  artikel 5, lid 6 van de Statuten. 
 

c. De hengsten, waarvan de eigenaar of houder de te betalen afdracht weigert te 
voldoen, worden niet op naam van een ander overgeschreven en de veulens door 
deze hengst nadien verwekt, worden niet in de stamboekregisters van het NSPS 
geregistreerd; de overschrijving van deze dieren en de inschrijving of registratie van 
hun afstammelingen vindt niet eerder plaats, totdat de achterstallige afdrachten zijn 
voldaan. 

 
Artikel 14 - Termijnen en tarieven 
 

a. Het bestuur is bevoegd, wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding 
geven, de in dit reglement genoemde termijnen te verlengen. 

 
b. De in dit reglement genoemde betaalverplichtingen en tarieven worden op voorstel 

van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld bij de behandeling 
van de begroting en tarieven voor een volgend kalenderjaar.  
     

Artikel 15 – DNA-onderzoek en afstammingscontrole 
 

a. Het bestuur kan voor pony’s eisen het DNA profiel te laten vastleggen ter 
controle van de  afstamming van de pony. 

b. Indien bij de vergelijking van de DNA profielen blijkt, dat de werkelijk afstamming 
niet in overeenstemming is te brengen met de op papier aangegeven afstamming, 
heeft het bestuur het recht ten aanzien van de pony en zijn/haar afstammelingen: 

 de afstamming te wijzigen, 

 de inschrijving te wijzigen, 

 de inschrijving ongedaan te maken. 
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c. Wijziging van de afstamming in de vaderlijn kan geschieden wanneer uit de bij het 
stamboekkantoor ingeleverde dekadministratie is af te leiden dat er een andere 
hengst in het spel kan zijn geweest en DNA onderzoek de afstamming bevestigd. 
In alle overige gevallen kan de afstamming in de vaderlijn wijzigen als uit DNA 
profiel met minimaal 99,9% vast komt te staan dat sprake is van een afwijkende 
afstamming. 

d. Indien op basis van hetgeen bepaald is onder b. en c. een in de 
stamboekadministratie bekende afstamming niet met DNA-onderzoek kan 
worden vastgesteld, wordt geconcludeerd dat de  betreffende pony een 
onbekende afstamming heeft en verliest de pony hierdoor zijn/haar 
stamboekstatus en wordt de inschrijving ongedaan gemaakt. 

e. Wanneer in dit artikel gesproken wordt over een afstammingscontrole door 
vergelijking van de DNA profielen geldt dat een verantwoorde uitspraak over de 
afstamming mogelijk is indien: 

  beide ouders nog in leven zijn of indien het DNA profiel van beide ouders 
bekend is, 

  nog slechts één ouder in leven is of slechts van één ouder het DNA-patroon 
bekend is én: 
 het DNA-patroon van beide ouders van het gestorven ouderdier 

vastgesteld is of nog kan worden, of 
 de DNA-patronen van drie directe nakomelingen (het te controleren dier 

niet inbegrepen) van het gestorven ouderdier en van hun vaders of 
moeders vastgesteld kan worden, 

 het DNA-patroon van één der ouders van het gestorven ouderdier en dat 
van twee directe nakomelingen (het te controleren dier niet inbegrepen) 
met dat van hun vaders of moeders vastgesteld is of nog vastgesteld kan 
worden. 

 
Artikel 16 – Overige bepalingen 
 
Het NSPS verwacht van haar leden dat zij zich bij het fokken en houden van pony’s houden 
aan de regels ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van pony’s zoals deze 
landelijk door de belangenbehartigingsorganisatie in de sector en door de overheid worden 
voorgeschreven of aanbevolen. Daartoe worden de leden van het NSPS via adequate 
voorlichting op de hoogte gehouden van de landelijk publicaties die op voornoemde 
gebieden beschikbaar zijn, respectievelijk komen.  
  
Artikel 17 - Strafbepalingen 
 
Het niet nakomen van, of het opzettelijk handelen in strijd met, dan wel valselijk voldoen 
aan, alsmede de poging om valselijk te voldoen aan enige verplichtingen welke door dit 
reglement aan de leden van het NSPS worden opgelegd, levert een overtreding op, zoals 
bedoeld in artikel 7 van het Reglement van de Commissie van Beroep, welke overeenkomstig 
de bepalingen van dat reglement kan worden bestraft. 
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Artikel 18 - Slotbepaling 
 
Dit reglement kan worden aangehaald als Stamboekreglement NSPS en wordt regelmatig 
aangepast op basis van de door de ALV vastgestelde besluiten en door het bestuur genomen 
uitvoeringsmaatregelen. 
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Bijlage I 
 

Veterinair onderzoeksprotocol keuringen hengsten, merries en ruinen 

 
Het hoofdbestuur heeft besloten dat bij de veterinaire keuring aandacht gegeven moet 
worden aan de volgende onderdelen, conform de Europese veterinaire afspraken laatstelijk 
gewijzigd in februari 2007: 
 
a. de identiteit 
Het chipnummer wordt gecontroleerd op de juistheid t.a.v. de gegevens op het Bewijs van 
Inschrijving. Van de voor het eerst aangewezen dekhengsten wordt t.b.v. de 
afstammingscontrole een haarmonster genomen voor DNA-onderzoek. 
 
b. de hoogtemaat 
De schofthoogte wordt bepaald op het hoogste punt van de schoft met behulp van een 
meetlat met een waterpas. De plaats van meting moet een harde vlakke ondergrond 
hebben. 
 
c. de mond 
De boven- en de onderkaak dienen gelijk van lengte te zijn. Een overbeet zal geaccepteerd 
worden tot maximaal een kwart tanddikte. Een onderbeet wordt niet geaccepteerd. De 
beoordeling vindt plaats met het hoofd in een normale positie. 
 
d. de ogen 
De ogen moeten worden onderzocht. Er mogen geen verschijnselen van totaal diffuus 
bilateraal cataract (lenstroebeling) worden vastgesteld. Het onderzoek moet plaatsvinden in 
een verduisterde ruimte met gebruik van een lichtbron. Pony's met een cataract probleem 
kunnen worden doorverwezen naar een oogspecialist voor nader onderzoek. 
 
e. de staart en manen 
Er mogen geen verschijnselen worden waargenomen die wijzen op het hebben van staart-
maneneczeem. Het op kunstmatige wijze aanbrengen van extra staart- of manenharen is 
niet toegestaan. Het overmatig knippen en/of scheren is niet toegestaan. 
 
f. navelbreuk en liesbreuken 
Er mogen geen verschijnselen van een navelbreuk of van een één- of tweezijdige liesbreuk 
worden vastgesteld. 
 
g. hart en longen 
Door middel van auscultatie (beluisteren) van hart en longen mogen geen afwijkingen 
worden vastgesteld. 
 
h. het mannelijk geslachtsapparaat 
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De hengst dient te beschikken over twee normaal ontwikkelde testikels. Een verschil in 
grootte (lees: volume) tot 50% is acceptabel. De normale grootte is +/- 5 x 3 x 3 cm. Gedraaid 
liggende testikels leiden niet tot uitsluiting, de bevindingen worden wel genoteerd. 
 
i. het bewegingsapparaat 
Het gebruik van het bewegingsapparaat van de pony’s worden beoordeeld op de rechte lijn 
en op korte voltes. De hengsten dienen correcte, regelmatige bewegingen te hebben met 
een normaal functioneren van de gewrichten. Bij inspectie en palpatie van de gewrichten – 
met extra aandacht voor de knieën – mogen geen afwijkingen worden vastgesteld. Het 
kniegewricht wordt onderzocht in belaste positie en met opgenomen been. De voeten 
worden opgenomen, de hoefvorm wordt beoordeeld en er wordt aandacht geschonken aan 
een eventuele sterke stand- of vormcorrigerende hoefverzorging. De ondervoeten worden 
ingebogen. 
 
j. het gebruik van ongeoorloofde middelen 
De fokleiding is van mening dat de jury en de veterinaire adviseurs nauwlettend dienen toe 
te zien op het voorkomen van verschijnselen die zouden kunnen wijzen op het gebruik van 
middelen die het gedrag van de hengsten kunnen beïnvloeden. Het hoofdbestuur geeft het 
inspectieteam het recht om van deze pony’s bloedmonsters te nemen ten behoeve van 
onderzoek naar ongeoorloofde middelen. 
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Bijlage II 

 
 

Protocol voor het meten van de schofthoogte van een pony en voor het waarderen van 
type en beweging.  
 

 
Bij de inspectie voor stamboekopname wordt door de daarvoor aangewezen inspecteur van 
het NSPS de schofthoogte bepaald van een pony. Daarnaast wordt door de inspecteur 
bepaald of de kenmerken ‘type’ en ‘bewegingen’ acceptabel zijn,. 

 
Indien de betrokken eigenaar een herwaardering van de kenmerken type en beweging en 
wenst, bestaat hiertoe voor merries en ruinen in hetzelfde jaar éénmalig de mogelijkheid, 
hetzij tijdens de landelijke centrale stamboekopname dag, de zgn. veegdag, hetzij tijdens de 
nakeuringsdagen welke op verschillende plaatsen in oktober worden georganiseerd.  
 
Indien de betrokken eigenaar een hermeting van schofthoogte wenst, bestaat hiertoe voor 
merries en ruinen altijd de mogelijkheid om te laten hermeten op kosten van de eigenaar: 
- in hetzelfde jaar hetzij tijdens de landelijke centrale stamboekopname dag, de zgn. 

veegdag, hetzij tijdens de nakeuringsdagen welke op verschillende plaatsen worden 
georganiseerd; 

- in een ander jaar tijdens een reguliere stamboekopname, veegdag of nakeuring. 
 

In geval het om een door de eigenaar gewenste hermeting van de schofthoogte en/of een 
herwaardering van de kenmerken type en beweging van een hengst gaat, bestaat hiertoe 
eenmalig de mogelijkheid op dezelfde dag waarop de hengst voor de eerste keer is gemeten 
of beoordeeld en wel op het tijdstip gelegen tussen de 1ste en de 2de bezichtiging door de 
hengstenjury.  

 
De hermetingen c.q. herwaarderingen geschieden in beide gevallen door een 
stamboekinspecteur, niet zijnde de stamboekinspecteur die de eerste metingc.q. waardering  
heeft verricht. Voor de hermeting en herwaardering geldt dat, ongeacht de uitslag voor 
beide zaken afzonderlijk het daarvoor vastgestelde tarief in rekening wordt gebracht aan de 
eigenaar. 
 
Hermeting van de schofthoogte bij zowel merries, ruinen of hengsten zal niet geschieden 
dan nadat een direct daaraan voorafgaande  veterinaire inspectie van de pony heeft 
plaatsgevonden. Indien de stamboekinspecteur dan wel de controlerend dierenarts daartoe 
aanleiding vindt kan daarbij door de dierenarts een monster worden afgenomen voor 
onderzoek naar het gebruik van verboden middelen, een en ander conform de bepalingen 
van het geldende Dopingreglement. 

 
 


