
Voorstel wijziging Keuringsreglement Hoofdstuk I 

Toelichting bij de voorgenomen wijzigingen 

Het Keuringsreglement zal worden gesplitst in 3 hoofdstukken: 

1. Keuringen voor jeugdpony’s, merries en ruinen 

2. Te behalen predicaten 

3. Hengstenkeuring en hengstenselectie 

Uitgangspunt: elk (nieuw) lid moet hierin alles kunnen vinden over onze keuringen 
 

Inhoud Hoofdstuk I: 

 Inleiding (artikel 1) 

 Soorten keuringen (artikel 2) 

 Keuringsvoorwaarden (artikel 3) 

 Keuringsrubrieken (artikel 4) 

 Presentatie (artikel 5) 

 Uitvoering van keuringen (artikel 6) 

 Uitgangspunten beoordeling (artikel 7) 

 Te behalen premies (artikel 8) 

 

 

De wijzigingen zijn als volgt weergegeven: 

1. de zwarte tekst is gebaseerd op de huidige teksten. 

2. Voor de leesbaarheid is de tekst van ‘oude’ artikel er in blauw onder geplakt 

3. teksten in groen is nieuw toegevoegd tekst. Nieuw niet in de zin van een wijziging, maar 

verduidelijking van wat reeds bestaat of gewoon is binnen het NSPS. 

 

Voorbeeld: 

 
 Artikel 1 – Inleiding 

 Dit reglement kan worden aangehaald als Keuringsreglement NSPS. Dit reglement wordt vastgesteld en 

gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 van de Statuten van het NSPS op basis van de 

door de Algemene ledenvergadering vastgestelde besluiten en door het Bestuur genomen 

uitvoeringsmaatregelen. 

 Oude tekst artikel 1: 

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

 Artikel 2 - Soorten keuringen  

 Dit artikel is helemaal nieuw  

 Het NSPS kent de volgende keuringen:  
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Samenvatting 

Dit reglement gaat over: 

1. Keuringen voor jeugdpony's, merries en ruinen 

 De leden van het NSPS kunnen hun pony's en veulens op fokdagen van de fokvereniging, extra 

keuringen en stamboekkeuring laten keuren volgens de voorwaarden opgenomen in dit reglement. 

Voor het keuren van hengsten ten behoeve van verkrijgen van een deklicentie is het hoofdstuk 

Hengstenselectie en hengstenkeuring van toepassing.  

 

2. Predicaten 

 Op basis van de (fok)prestaties van een pony kunnen door het NSPS predicaten worden toegekend. 

De predicaten kunnen zijn gebaseerd op eigen prestatie of op basis van de kwaliteit van de 

nakomelingen. Predicaten zijn gebaseerd op exterieur, sportaanleg of sportprestaties of een 

combinatie tussen deze. 

 

3. Hengstenselectie en hengstenkeuring 

 Dit deel van het reglement omvat de regels met betrekking tot het hele traject van selectie van 

hengsten voor opname in het stamboek en het verkrijgen van een deklicentie. Daarbij omvat dit 

reglement tevens de vervolgbepalingen na inschrijving van hengsten in het stamboekregister.  
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Hoofdstuk 1 Keuringen voor jeugdpony's, merries en ruinen 

 

Artikel 1 – Inleiding 

Dit reglement kan worden aangehaald als Keuringsreglement NSPS. Dit reglement wordt 

vastgesteld en gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 van de Statuten van 

het NSPS op basis van de door de Algemene ledenvergadering vastgestelde besluiten en door 

het Bestuur genomen uitvoeringsmaatregelen. 

  

Oude tekst artikel 1: 

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

2) Voor de betekenis van de in dit reglement vermelde begrippen wordt verwezen naar de begripsbepalingen, zoals deze worden 

gehanteerd binnen het NSPS 

3) Dit reglement regelt: 

a) de selectie van hengsten ter verkrijging van een licentie voor het dekken van merries; 

b) de keuring van hengsten, merries en ruinen ter verkrijging van stamboekpremies; 

de voorwaarden waaronder door het NSPS predicaten worden verstrekt op basis van de keuring- , prestatie-  en fokkerijresultaten van de 

pony’s. 

 

Oude tekst artikel 13 

Dit reglement kan worden aangehaald als Keuringsreglement NSPS en wordt regelmatig aangepast op basis van de door de ALV vastgestelde 

besluiten en door het Bestuur genomen uitvoeringsmaatregelen. 

 

Artikel 2 - Soorten keuringen  

Dit artikel is helemaal nieuw 

 

Het NSPS kent de volgende keuringen:  

1. Premiekeuring 

 Jaarlijks vinden er op verschillende locaties in Nederland premiekeuringen plaats. Op deze 

keuringen kunnen veulens, enters, twenters die staan ingeschreven in het Veulenboek en 

drie jaar en oudere merries en ruinen die staan ingeschreven in het Stamboek Categorie A 

of B tot en met 12 jaar worden aangeboden voor primering. 

 Pony’s ouder dan twaalf jaar kunnen wel deelnemen en op kwaliteitsvolgorde geplaatst 

worden in de betreffende keuringsrubriek, maar komen niet aanmerking voor primering. 

 Premiekeuringen worden georganiseerd door de fokverenigingen van het NSPS en zijn 

gehouden de door het NSPS aangegeven richtlijnen op te volgen. 

2. Nakeuringen 
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 De nakeuring biedt een mogelijkheid om een pony te laten primeren die in enig 
kalenderjaar nog niet op een keuring is verschenen of die is doorverwezen vanaf een 
premiekeuring om welke reden dan ook naar de nakeuring. 

3. Huiskeuring 
 1. In bijzondere gevallen kan een lid van het NSPS een huiskeuring, waarbij de pony’s op 

locatie thuis worden gekeurd, aanvragen. 
2. Een aanvraag voor een huiskeuring dient te allen tijde schriftelijk of per mail te worden 

ingediend bij het Stamboekkantoor van het NSPS, onder vermelding van de reden van 
de aanvraag, de locatie van de keuring, een datumvoorstel en het geschatte aantal te 
keuren pony’s.  
Bij de aanvraag dient een medische verklaring te worden overgelegd en/of dient 
vergezeld te gaan van een attest van een dierenarts met betrekking tot de besmettelijke 
ziekte van de pony’s (indien dat de reden is voor de aanvraag).  
Een kopie van de aanvraag moet door de aanvrager aan de regionale fokvereniging 
gezonden worden. 

 3. Een verzoek voor een huiskeuring kan alleen worden ingewilligd bij besmettelijke ziekte 
van de pony’s en/of bij (langdurige) ziekte van de geregistreerde die hem/haar 
verhindert op de reguliere premiekeuring en/of de nakeuring te verschijnen met 
zijn/haar dieren.  

  Over een verzoek tot huiskeuring beslist het hoofdbestuur. 
4. Alleen pony’s die eigendom zijn van de aanvrager en op naam van de aanvrager zijn 

gesteld kunnen worden aangeboden voor de huiskeuring. Een uitzondering hiervoor 
wordt gemaakt voor een besmettelijke ziekte bij een hengstenhouder. Alle dieren die bij 
de uitbraak van de ziekte aanwezig zijn op het betreffende bedrijf kunnen in aanmerking 
komen voor aanbieding bij de aangevraagde huiskeuring op locatie van de 
hengstenhouder. 

5.  Is eenmaal het verzoek tot een huiskeuring ingewilligd, dan is het aan het betreffende 
lid (i.c. de aanvrager en/of de eigenaar van de locatie van de huiskeuring) niet meer 
toegestaan om in datzelfde kalenderjaar nog met pony’s deel te nemen aan een 
premiekeuring en/of nakeuring van het NSPS.  

 Andere pony’s op naam van een geregistreerde die niet op de locatie van de 
hengstenhouder staan mogen wel deelnemen aan een premiekeuring of nakeuring van 
het NSPS. 

6. Datum en tijdstip van een huiskeuring worden bepaald na overleg tussen aanvrager en 
het hoofdbestuur. Binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag beslist het 
hoofdbestuur omtrent de honorering van het verzoek. De aanvrager ontvangt hierover 
schriftelijk bericht. Datum, plaats en aanvangstijdstip van de huiskeuring worden 
vermeld op de website van het stamboek. 

7. Alleen die pony’s, die tevoren opgegeven zijn bij stamboekkantoor worden beoordeeld. 
Veulens dienen minimaal drie weken oud te zijn om beoordeeld te kunnen worden voor 
een huiskeuring. 

8. De uitslagen van een huiskeuring worden gepubliceerd op de website van het NSPS, 
maar niet in De Shetland Pony. 
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4. Nationale Keuring 
 Nadat de premiekeuringen van de fokverenigingen zijn gehouden in de periode eind juli tot 

en met oktober, vinden op de zaterdag, uiterlijk twee weken na de laatst gehouden 
premiekeuring, de Nationale Kampioenschappen plaats. Het kampioenschap, met 
uitzondering van de kampioenschappen vermeld in artikel 4 lid 2 sub c en g, van een pony 
op de regionale premiekeuringen van dat betreffende jaar geeft recht op deelname, mits 
de pony een premie heeft behaald. Oud-kampioenen die zijn verschenen op de 
premiekeuring van dat betreffende jaar hebben eveneens recht op deelname. 

5. Manifestatie 
 Eens in de vijf jaar (lustrumjaar) wordt er door het NSPS een Jubileummanifestatie 

georganiseerd. De keuringsvoorwaarden voor deelname worden elke vijf jaar door de 
betreffende commissie die het evenement organiseert (opnieuw) vastgesteld. 

 
6. Overige keuringen (fokdagen) 
 Gedurende een kalenderjaar worden diverse fokdagen georganiseerd. Deelname aan een 

fokdag staat open voor pony’s zoals vermeld in de inschrijvingsvoorwaarden van de 
betreffende fokdag. Tijdens fokdagen worden geen premies toegekend. Deelname aan 
fokdagen is onbeperkt.  

 

 

Artikel 3 - Keuringsvoorwaarden  
 

Dit artikel is gedeeltelijk nieuw 

 

1. Richtlijnen. Huidige artikel 4 

 Het bestuur stelt de algemene voorwaarden, tijd en plaats van de keuringen vast en draagt 

zorg, dat daarvan tijdig mededeling wordt gedaan aan belanghebbenden en publiceert 

deze zo mogelijk ten minste vier weken te voren door mededeling in het verenigingsblad 

en/of op de website van het NSPS.  

2.  Tenaamstelling. Huidige artikel 4 

 Alleen NSPS-leden kunnen een pony aanmelden voor een keuring. Daarbij dienen de 

gegevens van de geregistreerde op het aanmeldingsformulier gelijk te zijn aan de bij het 

NSPS geregistreerde. Wanneer de gegevens van de aanmelding niet overeenkomen met de 

geregistreerde bij het NSPS, dan dient het bewijs van inschrijving voorafgaand aan de 

keuring op naam te worden overgeschreven. Pas wanneer het bewijs van inschrijving  is 

overgeschreven kan de pony aangemeld worden voor een keuring.  

3. Eenmaal primeren per kalenderjaar.  

 Pony's en veulens kunnen slechts eenmaal per kalenderjaar voor primering worden 

aangeboden.  

4.  Aanmelding  
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 Oproeping voor de aanmelding voor een premiekeuring verloopt via de fokverenigingen. 

Aanmelden kan via een inschrijvingsformulier of via de website van het NSPS via ‘mijn 

NSPS’. 

 Aanmelden voor de nakeuring verloopt via het stamboekkantoor van het NSPS. 

5. Leeftijd veulen. 

 Veulens dienen ten tijde van de keuring minimaal drie weken oud te zijn om beoordeeld te 

kunnen worden. 

6.  Inleveren bewijs van inschrijving. 

  Het bewijs van inschrijving van merries, ruinen en veulens (indien beschikbaar) die voor 

keuring worden aangeboden moet voor aanvang van de keuring van de betreffende pony 

ingeleverd zijn bij het secretariaat.  

 Wanneer het papier niet voorafgaand aan de keuring bij het secretariaat wordt ingeleverd, 

dan kan de pony niet gekeurd worden op de keuring waarvoor de pony was aangemeld.  

7. Uitslag. 

 Men zal zich te allen tijde moeten onderwerpen aan het oordeel van de jury. 

8.  De pony is op aanwijzing van de jury niet te beoordelen.  

 Indien een pony tijdens de keuring naar de bevindingen van de jury niet te beoordelen 

blijkt te zijn, dan kan de pony door de geregistreerde worden teruggetrokken en op de 

nakeuring nogmaals worden aangeboden. Wordt de pony echter wel ter keuring 

aangeboden, dan is dit op verantwoordelijkheid van de geregistreerde en is de beoordeling 

van de pony geldig.  

9. Aansprakelijkheid. 

 Voor schade en ongelukken aan personen, pony’s en materiaal stelt het NSPS en/of de 

fokvereniging zich niet aansprakelijk. De deelnemers en bezoekers zijn aanwezig op eigen 

risico. De geregistreerden onderwerpen zich aan de gestelde bepalingen en de 

reglementen. Door deel te nemen verklaren de inzenders zich onvoorwaardelijk te 

onderwerpen aan de uitspraak van het bestuur. Zowel wat de beoordeling als wat de uitleg 

van de bepalingen aangaat. 

10. Uitsluiting. 

  Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van dit reglement kan het NSPS een pony 

uitsluiten van deelname. Tevens kunnen keuringsuitslagen door het NSPS ongeldig 

verklaard worden, als (nadien) blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement is 

voldaan. 

 

Artikel 4 - Keuringsrubrieken  

 
Dit artikel is helemaal nieuw 

 

1. Keuringsrubrieken 

 Op de premiekeuring dienen de volgende rubrieken te worden uitgeschreven: 

 a. veulens (merries en hengsten), ten minste voor de minimaat en overige maten; 
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 b. enters (merries en hengsten), per maatcategorie (mini, klein, midden en groot); 

 c. twenters (merries en hengsten), per maatcategorie (mini, klein, midden en groot); 

 d. driejarige pony’s (merries en ruinen), per maatcategorie (mini, klein, midden en groot); 

 e. vierjarige en oudere pony’s (merries en ruinen), per maatcategorie (mini, klein, midden 

en groot); 

 f. kroonmerries, per maatcategorie (mini, klein, midden en groot); 

 g. oudkampioenen. 

2. Kampioenschappen:  
 a.  Voor het verkiezen van de veulenkampioen zijn er de volgende varianten mogelijk: 
  I. Veulenkampioen en Reserve Veulenkampioen (ten minste voor de minimaat en 

overige maten). 
   Alle 1A geplaatste pony’s uit de betreffende rubrieken mogen deelnemen.  
   Aan het reservekampioenschap mag het 1B geplaatste veulen uit de rubriek 

waaruit de kampioen is gekomen deelnemen. 
  II. Veulenkampioen per maatcategorie (mini, kleine, midden en groot). 
   Alle 1A geplaatste pony’s uit de betreffende rubrieken mogen deelnemen.  
   Uit de veulenkampioen per maatcategorie wordt een algemeen veulenkampioen 

gekozen. 
  III. Veulenkampioen merries minimaat, veulenkampioen merries overige maten, 

veulenkampioen hengsten minimaat en veulenkampioen hengsten overige maten. 
   Alle 1A geplaatste pony’s uit de betreffende rubrieken mogen deelnemen.  
   Uit de veulenkampioen per categorie wordt een algemeen veulenkampioen 

gekozen. 
  De fokvereniging besluit welke variant van het veulenkampioenschap zal worden 

gehanteerd. 
 b. Jeugdkampioen per maatcategorie (mini, klein, midden en groot). 
  Alle 1A geplaatste pony’s uit de betreffende rubrieken (enters en twenters) mogen 

deelnemen.  
  Uit de jeugdkampioen per maatcategorie wordt een algemeen jeugdkampioen gekozen. 
 c. (eventueel) De Beste 3-jarige merrie  
  Alle 1A geplaatste pony’s uit de betreffende rubrieken mogen deelnemen. 
  d. Beste ruin  
  Alle 1A geplaatste ruinen uit de betreffende rubrieken mogen deelnemen.  
 e. het Volwassenenkampioenschap per maatcategorie  
  Hieraan mogen deelnemen de hoogstgeplaatste dieren uit iedere rubriek van 3-jarigen 

en ouderen.  
 f. Aan de verkiezing Algemeen Dagkampioen nemen alle maatkampioenen deel.  
  De fokvereniging kan besluiten het Algemeen Dagkampioenschap te splitsen in 

 minimaat en overige maten. 
 g. Aan de verkiezing Erekampioen nemen de algemeen dagkampioenen uit voorgaande 

jaren en de Algemeen Dagkampioen van dat jaar deel.  
  De fokvereniging kan besluiten het Erekampioenschap te splitsen in minimaat en 

 overige maten. 
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Artikel 5 - Presentatie  
Dit artikel is helemaal nieuw 

 

1.  Begeleiders. 

  Pony's worden op een keuring aan de hand voorgebracht door een monsterknecht en een 

begeleider. Meer personen worden in de keuringsbaan niet toegelaten, tenzij dit 

noodzakelijk is voor de begeleiding van een veulen. 

2.  Kleding. 

  Degene die de pony voorbrengt hoort in het wit gekleed te zijn met passend schoeisel. Ook 

van een begeleider wordt deze kleding verwacht.  

3.  Voorbrengen. 

  Een pony moeten zo natuurlijk mogelijk gepresenteerd worden. Het verwijderen van haren 

in de oren en tastharen is verboden. Bij overmatig zweepgebruik kan de jury de 

beoordeling beëindigen. 

Artikel 6 - Uitvoering van keuringen  
1. De uitvoering van keuringen van veulens, merries en ruinen wordt opgedragen aan de 

juryleden, die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het NSPS zijn gekozen.  

2. De aanwijzing van de keuringscommissie of jury voor de  keuringen geschiedt door het 

hoofdbestuur.  

3. In bijzondere gevallen heeft het hoofdbestuur de bevoegdheid van deze bepaling af te 

wijken door het opstellen van niet door de ALV gekozen juryleden. 

Oud Artikel 2 - Uitvoering van keuringen  

 

De uitvoering van keuringen van hengsten, merries en ruinen wordt opgedragen aan de juryleden, die door de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) van het NSPS zijn gekozen.  

De aanwijzing van de keuringscommissie of jury voor de  keuringen geschiedt door het hoofdbestuur. Een uitzondering hierop zijn de 

commissies voor de selectie en keuring van hengsten die worden aangeboden ter verkrijging van een licentie voor het dekken van merries. De 

leden van de hengstenkeuringscommissie en van de hengstenherkeuringscommissie worden op voordracht van het hoofdbestuur gekozen door 

de ALV. In bijzondere gevallen heeft het hoofdbestuur de bevoegdheid van deze bepaling af te wijken door het opstellen van niet door de ALV 

gekozen juryleden. 

De keuringscommissies kunnen, indien geen van de leden dierenarts is, voor advies worden bijgestaan door een of meer dierenartsen. 

 

Artikel 7 - Uitgangspunten voor de beoordeling van pony’s bij keuringen 
 

1. Bij het keuren vindt een beoordeling plaats van het exterieur, waaronder begrepen de 
bewegingen in stap en draf.   

2. Ter keuring kunnen enkel worden aangeboden nakomelingen welke geboren zijn uit een: 
  - in het stamboek categorie A of B opgenomen moeder of uit een in door het 

moederstamboek of door een Europees erkend zusterstamboek ingeschreven moeder; en  
 - een in het stamboek opgenomen vader met een geregistreerde deklicentie of in het 
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buitenland goedgekeurde vader, waarbij door het moederstamboek of door één van 
de Europees erkende zusterstamboeken een deklicentie voor de betreffende hengst is 
afgegeven. 

3. In de keuringsrubrieken bij een keuring worden de pony’s door de jury op 
kwaliteitsvolgorde geplaatst, met uitzondering van de rubriek Oudkampioenen. 

4. Bij de nakeuring en huiskeuring wordt de pony uitsluitend individueel beoordeeld. 
 
 
 Oude tekst Artikel 5 - Uitgangspunten voor de beoordeling van pony’s bij keuringen 

 
1) Bij het keuren vindt een beoordeling plaats van het exterieur, waaronder begrepen de bewegingen in stap en draf.  Ook wordt rekening 

gehouden met het karakter van de pony. Overeenkomstig de bepalingen van Artikel 15 van dit Reglement wordt bij de beoordeling van 
veulens, jaarlingen of tweejarigen die staan geregistreerd in het Veulenboek wel of geen premie toegekend. 

2) Bij de beoordeling van drie- tot en met twaalfjarige merries en ruinen en die staan geregistreerd in het Stamboek kan een eerste, tweede, 
derde of geen premie worden toegekend.   

Ter keuring kunnen enkel worden aangeboden nakomelingen welke geboren zijn uit een in het stamboek opgenomen moeder en een in het 
stamboek opgenomen vader met geregistreerde deklicentie 

 
 
Artikel 8 – Beoordelingsresultaten tijdens keuringen 
 
Afhankelijk van het oordeel van de jury wordt aan een ter keuring voorgebrachte pony wel of 

geen premie toegekend. De volgende premies kunnen worden toegekend: 

1. Jeugdpremies 

 Het NSPS  kan jaarlijks één keer per pony één van de volgende jeugdpremies toekennen: 

een veulenpremie, een enterpremie of een twenterpremie.  
  

2. Premies voor merries en ruinen 

 Het NSPS kan aan merries en ruinen van drie tot en met twaalf jaar jaarlijks éénmaal één 

van de volgende premies toekennen: een eerste,  een tweede, een derde premie of de 

pony wordt niet geprimeerd. 

 

 Oud Artikel 11 – Beoordelingsresultaten tijdens premiekeuringen en te behalen predicaten 

 

 Afhankelijk van het oordeel van de jury wordt aan een ter keuring voorgebrachte pony wel of geen premie toegekend. Voor primering 

kunnen in aanmerking komen hengsten, merries en ruinen die staan ingeschreven in het Veulenboek of in het Stamboek Categorie A of 

Categorie B, met dien verstande dat voor hengsten van drie jaar of ouder alleen die hengsten voor deelname aan de premiekeuring in 

aanmerking komen die de status van stamboekhengst met selectielicentie hebben verkregen overeenkomstig hetgeen hierover is 

geregeld in artikel 7 van dit reglement.  

 Stamboekhengsten met een basislicentie kunnen worden getoond tijdens de jaarlijkse hengstenkeuring. Deze hengsten zullen hiervoor in 

een aparte rubriek worden ingedeeld en zullen niet door de hengstenkeuringscommissie op kwaliteitsvolgorde worden geplaatst noch 

worden beoordeeld voor primering. 

 

 Jeugdpremies 

 

 Het NSPS  kan jaarlijks één keer per pony één van de volgende jeugdpremie toekennen: een veulenpremie, een enterpremie of een 

twenterpremie.  

 

 Premies voor merries, hengsten en ruinen 
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 Het NSPS kan aan merries, hengsten en ruinen van drie tot en met twaalf jaar jaarlijks éénmaal één van de volgende premies toekennen: 

een eerste,  een tweede , een derde of geen premie. 

 

 In het kader van het fokplan (het halen van de gevraagde aantallen) kunnen hengsten die voor stamboekopname worden aangeboden, 

eenmalig ook voor primering (een eerste, tweede, derde of geen premie) worden aangeboden. Deze stamboekopname in combinatie 

met de aanbieding voor primering kan uitsluitend plaatsvinden op driejarige leeftijd op de veegdag of tijdens de nakeuring van de 

Hengstenkeuring. Deze behaalde premie wordt meegenomen bij de puntentelling voor het preferentschap van de moeder van de hengst, 

als zijnde behaald door een dochter. 

 

 


